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GLOSARIUSZ 

Działanie – program pomocy na rzecz realizacji danej polityki. W ramach działania definiuje 

się zasady (np. kryteria kwalifikowalności i wyboru) w odniesieniu do projektów, które mogą 

zostać objęte finansowaniem. 

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne – pięć unijnych instrumentów 

finansowania ustanowionych na siedmioletni okres budżetowy: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności, Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Morski 

i Rybacki (EFMR).  

Gotowe uproszczone formy kosztów – uproszczone formy kosztów określone 

w rozporządzeniu. Tzw. gotowe uproszczone formy kosztów mogą być bezpośrednio 

zastosowane przez organy państw członkowskich, bez potrzeby ustalania, za pomocą 

odpowiedniej metodyki i obliczeń, mających zastosowanie kwot ani stawek. 

Korekty finansowe – obniżki kwot, które Komisja zwraca państwom członkowskim z tytułu 

wydatków poniesionych przez te państwa na działania przeprowadzone w ramach 

zarządzania dzielonego, uwzględniające uchybienia systemowe, opóźnione lub 

nieprawidłowe płatności i inne niedociągnięcia. 

Kwota ryczałtowa – jedna z uproszczonych form kosztów. Kwota ryczałtowa to wypłata 

dotacji dokonywana w całości (obliczonej z wyprzedzeniem) na rzecz projektu po tym, gdy 

zakończono uzgodnione działania lub osiągnięto produkty.  

Metodyka (w kontekście uproszczonych form kosztów) – metoda stosowana do obliczania 

uproszczonych form kosztów. 

Obliczenie (w kontekście uproszczonych form kosztów) – matematyczne określenie kwoty / 

stawki uproszczonej formy kosztów. 

Operacja – projekt, grupa projektów lub inne działanie, wybrane zgodnie z kryteriami 

ustalonymi na potrzeby programu rozwoju obszarów wiejskich, i realizowane przez co 

najmniej jednego beneficjenta, tak aby osiągnąć cele programu.  
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Polityka rozwoju obszarów wiejskich – jeden z filarów wspólnej polityki rolnej, 

współfinansowany ze środków EFRROW. Celem polityki jest poprawa stanu terenów 

wiejskich i sytuacji ludzi na nich mieszkających poprzez wzmocnienie konkurencyjności 

sektora rolnictwa i leśnictwa, poprawę stanu środowiska i jakości życia na obszarach 

wiejskich oraz zachęcanie do zróżnicowania gospodarki wiejskiej.  

Program rozwoju obszarów wiejskich (PROW) – dokument programowy opracowany przez 

państwo członkowskie i zatwierdzony przez Komisję, przeznaczony do stosowania 

w planowaniu i monitorowaniu realizacji unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na 

szczeblu regionalnym lub krajowym.  

Standardowe stawki jednostkowe – jedna z uproszczonych form kosztów, która przewiduje 

ustalone z wyprzedzeniem standardowe ceny za określone ilości. Wydatki kwalifikowalne są 

obliczane poprzez pomnożenie kosztu standardowego przez ujęte ilościowo działania, 

informacje, produkty lub rezultaty.  

Stawka zryczałtowana – jedna z uproszczonych form kosztów. Obejmuje szczegółowe 

kategorie kosztów kwalifikowalnych, które zostały z wyprzedzeniem jasno określone. Stawka 

zryczałtowana obliczana jest przez zastosowanie z góry określonej wartości procentowej do 

jednej lub kilku kategorii kosztów kwalifikowalnych. 

Uproszczone formy kosztów – trzy formy finansowania określone w art. 67 ust. 1 lit. b), c) 

i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/20131: standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe 

i finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe. 

Wspólny system monitorowania i oceny (CMES) – system opracowany w ramach 

współpracy między Komisją a państwami członkowskimi na w celu mierzenia postępów 

                                                      

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 320). 
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i osiągnięć polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz oceny oddziaływania, skuteczności, 

wydajności i znaczenia wsparcia w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 

Zarządzanie dzielone – metoda wykonywania budżetu UE, w myśl której Komisja przekazuje 

zadania wykonawcze państwom członkowskim, przy równoczesnym zachowaniu ostatecznej 

odpowiedzialności. 
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STRESZCZENIE 

I. Uproszczone formy kosztów to mowa metoda zwrotu kosztów w ramach niektórych 

działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Do 2014 r. w przypadku projektów 

realizowanych w ramach tych działań dokonywano zwrotu na podstawie poniesionych 

kosztów.  

II. Udzielanie wsparcia w postaci zwrotu poniesionych kosztów jest trudne i obarczone 

ryzykiem błędu. W związku z tym opracowanie prostszych metod obliczania wysokości 

wkładu finansowego UE w projekty i działania spotkało się z dużym zainteresowaniem. 

Obecnie, w okresie programowania 2014–2020, państwa członkowskie mogą wybierać 

spośród trzech nowych metod (określanych jako uproszczone formy kosztów) określania 

wysokości wypłacanego wsparcia. Są to: 

• standardowe stawki jednostkowe, 

• kwoty ryczałtowe, 

• finansowanie według stawek zryczałtowanych. 

III. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono ustalenia z kontroli dotyczącej 

uproszczonych form kosztów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Główny cel 

kontrolerów stanowiło dokonanie oceny, czy stosowanie uproszczonych form kosztów 

prowadzi do uproszczeń administracyjnych, a równocześnie zapewnia oszczędności i lepsze 

wyniki. Trybunał przeanalizował, czy uproszczone formy kosztów: 

• prowadzą do uproszczenia procedur administracyjnych, 

• zapewniają oszczędności;  

• są szeroko stosowane i zapewniają lepsze ukierunkowanie na cele polityki. 

IV. Trybunał stwierdził, że w ogólnym ujęciu stosowanie uproszczonych form kosztów może 

doprowadzić do uproszczenia procedur i zmniejszyć obciążenia administracyjne zarówno 

w przypadku beneficjentów, jak i organów państw członkowskich. W ramach uproszczonych 

form kosztów, w których płatności powiązane są z produktami, konieczność szczegółowej 

analizy faktur nie ma już wprawdzie nadrzędnego znaczenia, lecz nacisk na rezultaty nie 

zwiększył się. 
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V. Trybunał wykrył, że dzięki stosowaniu uproszczonych form kosztów można utrzymać 

pod kontrolą koszty projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, lecz tylko wtedy, gdy 

ich wysokość jest ustalana na odpowiednim poziomie i za pomocą rzetelnej, sprawiedliwej 

i weryfikowalnej metodyki obliczeń. Ponieważ jednak rola jednostek certyfikujących 

w kontrolowaniu uproszczonych form kosztów nie została określona, powstaje ryzyko, które 

wymaga podjęcia stosownych działań.  

VI. Trybunał odnotował też, że nowe uproszczone formy kosztów odpowiadają wciąż tylko 

części wydatków na rozwój obszarów wiejskich. Główną tego przyczyną jest zróżnicowany 

charakter projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz konieczność inwestycji 

w opracowywanie metodyk obliczeniowych.  

VII. Na podstawie tych ustaleń Trybunał sformułował następujące zalecenia: 

• Komisja powinna zaktualizować wytyczne dotyczące uproszczonych form kosztów, 

tak aby objęły one także podstawowe zasady opracowywania metodyk 

obliczeniowych. 

• Komisja powinna rozstrzygnąć, jaki podmiot jest odpowiedzialny za weryfikację 

metodyk obliczeniowych i dokonywanie obliczeń w celu ustalenia wysokości 

uproszczonych form kosztów. 

• Aby ułatwić właściwe stosowanie uproszczonych form kosztów Komisja powinna 

zbadać możliwości opracowania ich fakultatywnych gotowych form oraz uaktualnić 

definicje kluczowych i pomocniczych mechanizmów kontroli, tak aby uwzględniały 

one stosowanie uproszczonych form kosztów. 

• Komisja powinna zbadać możliwości odejścia od dokonywania zwrotu poniesionych 

kosztów na rzecz zwrotu opartego na rezultatach, wspierając się w tym badaniu 

uzyskanym dotychczas doświadczeniem. 
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WPROWADZENIE 

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich 

1. Celem unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich jest wspieranie obszarów wiejskich 

położonych na terytorium UE, tak aby mogły sprostać wyzwaniom gospodarczym, 

środowiskowym i społecznym. Unia Europejska corocznie wydaje na tę politykę ok. 14 mld 

euro z budżetu UE. Wydatki na rozwój obszarów wiejskich stanowią ok. 25% wydatków 

w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Ponadto współfinansowanie ze strony państw 

członkowskich rocznie sięga kwoty 7 mld euro.  

2. W przypadku około połowy wydatków na rozwój obszarów wiejskich z budżetu UE 

płatności dokonuje się w oparciu o powierzchnię użytków rolnych lub liczby zwierząt. Jeżeli 

chodzi o pozostałą część wydatków, wypłacane wsparcie może mieć postać ustalonych kwot 

lub wartości procentowych związanych z podjętymi działaniami bądź z kosztami 

poniesionymi przez beneficjenta. Mechanizmy te przedstawiono w ramce 1. 

Ramka 1 – W jaki sposób wypłacane jest wsparcie na rozwój obszarów wiejskich?  

W przypadku działań wspieranych w oparciu o powierzchnię gruntów rolnych lub liczbę zwierząt, 

pomoc jest przyznawana w skali rocznej i wypłacana w przeliczeniu na hektar lub jednostkę 

przeliczeniową inwentarza. Wysokość wsparcia obliczana jest, zgodnie z właściwymi przepisami2, na 

podstawie standardowych dodatkowych kosztów i utraconych dochodów. 

Rozporządzenie w sprawie rozwoju obszarów wiejskich wprowadza metody stałych płatności 

w przypadku niektórych działań3. Przykładowo pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 

                                                      

2 Art. 41 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487) i art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 18). 

3 Art. 19 ust. 1 lit.a) i art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
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młodych rolników, nowej działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich i na rozwój małych 

gospodarstw jest wypłacana w postaci wcześniej ustalonych kwot. 

Pozostała część wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich odnosi się do działań dotyczących 

inwestycji w rolnictwo i leśnictwo, podstawowe usługi i odnowę wsi, oraz do działań przekrojowych, 

takich jak transfer wiedzy, innowacje i współpraca. Projekty finansowane w ramach tych działań były 

wcześniej na ogół finansowane za pośrednictwem systemu opartego na zwrocie poniesionych 

kosztów. Oznacza to, że na etapie przedstawiania wniosków o płatność beneficjent przedkłada 

agencji płatniczej faktury, a ona weryfikuje ich kwalifikowalność. Wydatek uznany za kwalifikowalny 

zostaje następnie pomnożony przez stosowaną stawkę wsparcia, co daje kwotę faktycznie wypłacaną 

beneficjentowi. 

3. Udzielanie wsparcia w postaci zwrotu poniesionych i wypłaconych kosztów jest trudne 

i obarczone ryzykiem błędu. Trybunał wykrył, że błędy zaistniały przede wszystkim 

w wydatkach unijnych dokonywanych w tej właśnie formie zwrotu4. W związku z tym 

opracowanie prostszych metod obliczania wysokości wkładu finansowego UE w projekty 

i działania spotkało się z dużym zainteresowaniem. Obecnie (od 2014 r.) państwa 

członkowskie mogą wybierać spośród trzech takich metod5 (określanych jako uproszczone 

formy kosztów) obliczania wysokości wypłacanego wsparcia. Są to: 

• standardowe stawki jednostkowe, 

• kwoty ryczałtowe, 

• finansowanie według stawek zryczałtowanych. 

4. W praktyce oznacza to, że całość lub część kwoty jest zwracana w formie (przykładowo) 

standardowych kosztów obliczanych według uprzednio określonej metody, jednostkowych 

                                                      

4 Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok 
budżetowy 2014 (pkt 1.25) 2015 (pkt 1.29) i 2016 (pkt 1.15). 

5 Art. 67 ust. 1 lit. b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
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produktów projektu lub wartości procentowej innych kosztów6 (zob. wykres 1). Dozwolone 

są też połączenia różnych uproszczonych form kosztów. 

Wykres 1 – Różne rodzaje uproszczonych form kosztów 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie Wytycznych Komisji dotyczących 

uproszczonych form kosztów. 

5. Uproszczone formy kosztów wprowadzone w okresie programowania 2014–2020 ważne 

są tylko w przypadku działań, które nie są wspierane w oparciu o powierzchnię gruntu 

rolnego lub liczbę zwierząt ani nie są objęte metodami stałych płatności określonymi 

w rozporządzeniach (zob. pkt 2). Na wykresie 2 przedstawiono planowane na okres 2014–

2020 finansowanie rozwoju obszarów wiejskich, ze wskazaniem tych działań, w przypadku 

których część kosztów może zostać zwrócona w postaci uproszczonych form kosztów. 

Zastosowanie uproszczonych form kosztów w przypadku tych działań stanowi nowy element 

w polityce rozwoju obszarów wiejskich, lecz w kontekście innych funduszy wykorzystywano 

je już w latach 2007-20137. 

                                                      

6 Sekcja 1.2.2 Wytycznych Komisji dotyczących uproszczonych form kosztów (EGESIF_14-0017: 
Wytyczne dotyczące uproszczonych form kosztów. Europejskie fundusze strukturalne 
i inwestycyjne. 

7 Takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. 

Standardowe stawki 
jednostkowe

• Koszty kwalifikowalne są 
obliczane na podstawie 
działań ujętych ilościowo 
(osiągnięte produkty lub 
rezultaty) pomnożonych 
przez standardowe stawki 
jednostkowe

Kwota ryczałtowa

• Niezwiązana z ilością
• Uprzednio określona 

kwota finansowa 
wypłacona po osiągnięciu 
uzgodnionych produktów 
lub rezultatów

Finansowanie w oparciu 
o stawki zryczałtowane

• Koszty kwalifikowalne są 
określane jako odsetek 
innych kosztów 
kwalifikowalnych 

• Zwykle stosowane 
w odniesieniu do 
wynagrodzeń lub innych 
kosztów pośrednich
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Wykres 2 – Zakres działań finansowanych za pomocą uproszczonych form kosztów 

 

1 Działania zniesione oznaczają płatności na rzecz projektów rozpoczętych w okresie programowania 
2007-2013 w ramach działań, które nie są stosowane w okresie programowania 2014-2020 
(przechodzenie rolników i pracowników rolnych na wcześniejszą emeryturę, spełnianie standardów 
oraz szkolenia i działania informacyjne). 

Uwaga: Na wykresie przedstawiono przybliżony podział, jako że metody stałych płatności są 
ustanawiane w odniesieniu do części niektórych działań, nie jest jednak dostępne zestawienie kwot 
z budżetu w rozbiciu na poddziałania.  

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji finansowych Komisji (uzyskanych 

20 listopada 2017 r.). 

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami8 uproszczone formy kosztów ustala się na jeden 

z następujących sposobów9: 

• za pomocą rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń;  

                                                      

8 Art. 67 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

9 Przewidziano możliwość wprowadzenia dodatkowych metod za pośrednictwem przepisów 
dotyczących poszczególnych funduszy, lecz w przypadku rozwoju obszarów wiejskich możliwość 
ta nie została wykorzystana. 

Działania obszarowe 
lub dotyczące 

zwierząt

Działania finansowane na 
zasadach stałych płatności 

zgodnie z wymogami 
rozporządzenia

Działania, w których 
zastosowano uproszczone 

formy kosztów

Discontinoued 
measures1

1

Działania 
zniesione1
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• zgodnie z przepisami o stosowaniu odpowiednich uproszczonych form kosztów 

mających zastosowanie w innych obszarach polityki unijnej w przypadku podobnego 

rodzaju operacji i beneficjenta;  

• zgodnie z krajowymi systemami dotacji państwa członkowskiego w przypadku 

podobnego rodzaju operacji i beneficjenta;  

• stosując stawki ustalone rozporządzeniami. 

7. Uproszczone formy kosztów nie są obowiązkowe – państwa członkowskie same 

podejmują decyzję o ich stosowaniu.  

ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE 

8. Kontrola objęła opracowanie oraz pierwsze trzy lata (2015–2017) wypłacania wsparcia 

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich za pomocą uproszczonych form kosztów. Działania, 

których to dotyczy, wymieniono w załączniku I. 

9. Główny cel kontrolerów stanowiło dokonanie oceny, czy stosowanie uproszczonych 

form kosztów prowadzi do uproszczeń przy równoczesnym zapewnieniu oszczędności dla 

budżetu UE, oraz czy dzięki zastosowaniu uproszczonych form kosztów osiągnięto lepsze 

rezultaty. Aby udzielić odpowiedzi na to główne pytanie kontrolne, Trybunał sprawdził, czy 

uproszczone formy kosztów: 

• prowadzą do uproszczenia procedur administracyjnych, 

• zapewniają oszczędności; 

• są szeroko stosowane i zapewniają lepsze ukierunkowanie na cele polityki. 

10. Aby uzyskać ogólny obraz zastosowania uproszczonych form kosztów, kontrolerzy 

przeanalizowali 118 programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) i wybrali 2010 z nich do 

                                                      

10 Flandrii (Belgia), Danii, Saksonii (Niemcy), Wysp Kanaryjskich (Hiszpania), Langwedocji-
Roussillon (Francja), Szwecji, Walonii (Belgia), Bułgarii, Estonii, Irlandii, Grecji, Prowansji-Alp-
Lazurowego Wybrzeża (Francja), Chorwacji, Toskanii (Włochy), Wenecji Euganejskiej (Włochy), 
Cypru, Luksemburga, Niderlandów, Austrii i Finlandii kontynentalnej. 
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przeglądu dokumentacji11. Na potrzeby wizyty kontrolnej wybrano następujące sześć PROW: 

Flandrii (Belgia), Danii, Saksonii (Niemcy), Wysp Kanaryjskich (Hiszpania), Langwedocji-

Roussillon (Francja) i Szwecji. Podczas wizyt kontrolnych kontrolerzy porównali procedury 

państw członkowskich i ich wytyczne dla beneficjentów stosowane przed wprowadzeniem 

uproszczonych form kosztów i po ich wprowadzeniu. Porównali także dokumentację 

projektową, a w dwóch państwach członkowskich12 skontrolowali beneficjentów końcowych. 

11. W celu zrozumienia obowiązujących przepisów i roli Komisji Trybunał dokonał przeglądu 

ram prawnych, wytycznych Komisji dla państw członkowskich, a także wewnętrznych 

procedur i list kontrolnych Komisji. W Komisji kontrolerzy przeprowadzili wywiady, 

przeanalizowali korespondencję z państwami członkowskimi oraz brali udział w spotkaniach, 

podczas których Komisja przekazywała państwom członkowskim informacje o uproszczonych 

formach kosztów. 

ZASTOSOWANIE UPROSZCZONYCH FORM KOSZTÓW DOPROWADZIŁO DO UPROSZCZENIA 

PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH 

Dzięki uproszczonym formom kosztów beneficjentom łatwiej jest składać wnioski… 

12. Uzyskiwanie wsparcia na projekty w zakresie rozwoju obszarów wiejskich to proces 

dwustopniowy. Wnioskodawcy najpierw składają wnioski o wsparcie w odpowiednich 

organach, które sprawdzają i zatwierdzają projekty w oparciu o kryteria kwalifikowalności 

i wyboru. Po ukończeniu projektu beneficjenci składają wnioski o płatność, które agencja 

płatnicza sprawdza przed dokonaniem płatności. Proces ten został przedstawiony na 

wykresie 3.  

                                                      

11 Kontrolerzy wybrali PROW na podstawie następujących kryteriów: zróżnicowane poziomy 
wykorzystania uproszczonych form kosztów w PROW, uwzględnienie uproszczonych form 
kosztów w ramach różnych działań, zastosowanie różnych uproszczonych form kosztów, 
połączenie programów krajowych i regionalnych oraz racjonalny zasięg geograficzny, 
wykorzystanie uproszczonych form kosztów z innych obszarów polityki, zatwierdzenie 
programów przez Komisję w różnych momentach. 

12 Na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania) i w Szwecji. 
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Wykres 3 – Od wniosku do płatności 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

13. Do wniosku o wsparcie wnioskodawcy muszą dołączyć różne dokumenty. 

W przypadkach gdy z budżetu UE zwracana jest część kosztów kwalifikowalnych, 

wnioskodawcy często są zobowiązani do przedstawienia ofert w celu wykazania, że 

oczekiwane koszty są racjonalne, a następnie do dołączenia faktur i dowodów zapłaty do 

wniosków o płatność. W przypadku projektu z okresu programowania 2007–2013, 

dotyczącego budowy obory, który Trybunał skontrolował w Szwecji, do dwóch wniosków 

o płatność dołączone były 134 faktury i dowody zapłaty. Wymóg ten rozciąga się także na 

koszty pośrednie (zob. ramka 2). 

Ramka 2 – Koszty pośrednie 

Koszty pośrednie to koszty poniesione przez instytucję, które nie są bezpośrednio związane 

z projektem. Przykłady kosztów pośrednich to koszty wynajmu biura, ubezpieczenia, zakupu 

materiałów biurowych, przesyłek i opłaty telefoniczne. Są to koszty kwalifikowalne w przypadku 

niektórych rodzajów projektów finansowanych przez UE. Deklarując koszty pośrednie w oparciu 

o poniesione koszty, beneficjenci muszą przedłożyć dokumentację poświadczającą w odniesieniu do 

każdej pozycji kosztów i uzasadnić część kosztów przydzieloną do projektu (tzw. klucz podziału). 

Ponadto muszą wykazać, że koszty te są racjonalne.  

14. Trybunał dokonał przeglądu wniosków o dofinansowanie i o płatność dotyczących 

projektów na lata 2014–2020 finansowanych w postaci uproszczonych form kosztów 

i porównał je z projektami z okresu programowania 2007–2013 (gdy nie stosowano 

uproszczonych form kosztów) w celu dokonania oceny, czy procedury dotyczące wniosków 

Potencjalny 
beneficjent składa 

wniosek o wsparcie

Odpowiednie organy 
oceniają wniosek 

i zatwierdzają projekt

Beneficjent dokonuje 
inwestycji lub 

realizuje działalność 

Beneficjent składa 
wniosek o płatność

Agencja płatnicza 
ocenia wniosek 

o płatność i dokonuje 
płatności



16 

 

są teraz w większym stopniu ułatwione. We wszystkich sześciu państwach członkowskich, 

w których odbyły się wizyty, kontrolerzy wykryli, że beneficjenci projektów finansowanych za 

pomocą uproszczonych form kosztów nie są zobowiązani do dołączania ofert do wniosków 

o dofinansowanie ani faktur czy dowodów zapłaty do wniosków o płatność. W tabeli 1 

przedstawiono przykłady dokumentacji poświadczającej dołączanej do wniosków 

o dofinansowanie oraz do wniosków o płatność w okresie programowania 2007–2013 (zwrot 

kosztów poniesionych) oraz 2014–2020 (zwrot za pomocą uproszczonych form kosztów). 

Tabela 1 – Porównanie dokumentacji poświadczającej w odniesieniu do wybranych 

uproszczonych form kosztów w Szwecji 

 
1 Bezpośrednie koszty osobowe należy poprzeć kartami płacy i dowodami wymiaru zatrudnienia 

personelu (pełny/niepełny wymiar czasu pracy), lecz jest to wymóg niezależny od tego, czy stawka 
zryczałtowana jest oparta na kosztach osobowych. 

Uwaga – w tabeli uwzględniono tylko taką dokumentację poświadczającą, na którą wpływ miało 
zastosowanie uproszczonych form kosztów. 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentacji państw członkowskich. 

15. Zastosowanie uproszczonych form kosztów, jak przedstawiono w tabeli 1, często 

oznacza, że beneficjenci muszą przedłożyć mniejszą liczbę dokumentów. Przykład takiej 

sytuacji opisano w ramce 3.  

Ramka 3 – Stawka zryczałtowana w składkach na ubezpieczenie społeczne w Szwecji 

Szwedzka Rada Rolna we współpracy ze Szwedzką Radą ds. Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Szwedzką Agencją ds. Wzrostu Gospodarczego i Regionalnego opracowały wspólną stawkę 

Rodzaj 
uproszczonych 
form kosztów

Etap 2014-2020 (z uproszczonymi formami kosztów) 2007-2013 (bez uproszczonych form kosztów)

Wniosek 
o wsparcie

Brak Szczegółowy budżet kosztów pośrednich 

Faktury
Dowody zapłaty

Karty płacy (jeżeli koszty pośrednie obejmują koszty 
personelu)

Karty ewidencji czasu pracy
Obliczenia i uzasadnienia klucza podziału (tj. odsetek 
kosztów pośrednich przydzielonych na projekt)

Płatności pośrednie (poświadczające datę rozpoczęcia i 
postęp prac):

- faktury za prace przygotowawcze
- zdjęcie budynku, obejmujące podłogę, dach i ściany

Płatności końcowe:
- liczba osiągniętych jednostek

Budżet szczegółowy
Oferty

Wniosek 
o płatność

Specyfikacja kosztów
Faktury
Dowody zapłaty

Stawka 
zryczałtowana – 
koszty pośrednie 
wypłacone 
w wysokości 15% 
kwalifikowalnych 
bezpośrednich 
kosztów 
personelu

Wniosek 
o płatność

Brak, poza wymaganymi dokumentami poświadczającymi 
koszty pośrednie1

Stawki 
jednostkowe na 
pomieszczenia 
dla zwierząt, 
płatność za 
miejsce dla 
zwierząt lub m2

Wniosek 
o wsparcie

Wzór, w którym wskazano liczbę jednostek, tj. miejsca dla 
zwierząt lub m2 (koszty obliczone automatycznie)
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składek na ubezpieczenie społeczne. W Szwecji większość projektów obejmuje wynagrodzenia, 

a w związku z tym też składki na ubezpieczenie społeczne. Koszty te różnią się w zależności od 

rodzaju umowy i wieku ubezpieczonej osoby. Mogą obejmować wiele faktur pochodzących od 

różnych organizacji i zazwyczaj złożone obliczenia. Uprzednio wiele małych przedsiębiorstw 

rezygnowało z ubiegania się o zwrot tych kosztów, ponieważ uważały to za zbyt uciążliwe.  

 
Zdjęcie przedstawia dokumentację przekazaną przez beneficjenta w związku z jednym wnioskiem 

o płatność jednolitą w okresie programowania 2007-2013, kiedy składki na ubezpieczenie społeczne 

nie były opłacane na podstawie stawki zryczałtowanej.  

…i chociaż podczas opracowywania metodyki obliczeń organy muszą uporać się 

z dodatkową pracą lub dodatkowymi kosztami…  

16. Instytucja zarządzająca musi13, w przypadku stosowania uproszczonych form kosztów, 

opracować metodykę obliczeń i dokonać obliczeń poziomów płatności (przegląd instytucji 

zaangażowanych na poziomie państwa członkowskiego – zob. pkt 45). Jest to dodatkowa 

praca, zbędna w przypadku gdy dotacje są wypłacane na podstawie poniesionych kosztów. 

Aby ocenić, czy czas lub koszty opracowywania metodyki i dokonywania obliczeń są 

                                                      

13 O ile nie stosuje tzw. gotowych uproszczonych form kosztów opisanych w pkt 19. 

Dokumentacja poświadczająca dotycząca składek na ubezpieczenie 
społeczne. To ilość dokumentów, których beneficjent nie musi składać 
w okres ie programowania 2014–2020, w którym składki te są opłacane na 
podstawie stawki zrycza łtowanej.

Inne rodzaje dokumentacji poświadczającej dołączanej do 
wniosku o płatność nie zmieniły s ię po wprowadzeniu stawki 
zrycza łtowanej.
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proporcjonalne do oszczędności czasowych w całym okresie programowania, kontrolerzy 

przeprowadzili wywiady z przedstawicielami organów skontrolowanych państw 

członkowskich i zbadali dokumentację dotyczącą metodyki i obliczeń. W ramce 4 

przedstawiono przykład ilości pracy wymaganej przy opracowywaniu metodyki. 

Ramka 4 – Instytucja zarządzająca Wysp Kanaryjskich opracowała wewnętrzną metodykę obliczeń 

Instytucja zarządzająca Wysp Kanaryjskich opracowała stawki jednostkowe w odniesieniu do ośmiu 

kategorii inwestycji w gospodarstwa rolne (nawadnianie, adaptacja gospodarstw, materiał roślinny, 

budynki gospodarcze, ogólna infrastruktura, szklarnie i inna infrastruktura, maszyny rolnicze i ogólne 

wyposażenie). Na każdą z tych kategorii składa się wiele podkategorii (do 49 na kategorię, łącznie 

192); władze kanaryjskie obliczyły dla każdej z nich jedną stawkę jednostkową. Dokument, w którym 

opisano tę metodykę, ma 125 stron i znajdują się w nim odniesienia do innych dokumentów, 

dostępnych tylko w formie elektronicznej. 

17. Przeprowadzając przegląd dokumentacji, kontrolerzy pytali przedstawicieli organów 

odpowiedzialnych za 20 wybranych PROW o główne powody, dla których nie wykorzystują 

oni uproszczonych form kosztów w większym zakresie. Najczęściej wyjaśniali to tym, że 

wspierane przez nich projekty i beneficjenci są bardzo zróżnicowani. Sześć14 z 20 organów 

podało też inne powody: obciążenie administracyjne i czasochłonne opracowywanie 

metodyki. 

18. Trzy z sześciu skontrolowanych instytucji zarządzających postanowiły zlecić wykonanie 

tego zadania stronom trzecim w odniesieniu do przynajmniej niektórych uproszczonych form 

kosztów, ponieważ w ramach instytucji nie były dostępne odpowiednie do tego zasoby ani 

wiedza fachowa. Są to instytucje zarządzające Danii, Langwedocji-Roussillon i Szwecji. 

Pomimo dodatkowej pracy lub nakładów finansowych związanych z opracowaniem 

uproszczonych form kosztów, instytucje zarządzające w państwach członkowskich, w których 

przeprowadzono wizyty kontrolne, uznały, że warto inwestować w metodykę obliczeń 

                                                      

14 Irlandia, Langwedocja-Roussillon (Francja), Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja), 
Toskania (Włochy), Luksemburg i Austria. 
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uproszczonych form kosztów, w związku z (oczekiwanym) uproszczeniem i oszczędnością 

czasu na poziomie administracji i beneficjenta podczas wdrażania. 

19. Ustawodawca może uwzględnić w przepisach stawki i kwoty, które można wykorzystać 

jako uproszczone formy kosztów. Jeżeli istnieją uproszczone formy kosztów, które władze 

państw członkowskich mogą wykorzystać od razu, nie opracowując żadnej metodyki 

obliczeń, koszty takie nazywane są „gotowymi” systemami uproszczonych form kosztów. 

W ramce 5 przedstawiono przykłady obecnie dostępnych „gotowych” uproszczonych form 

kosztów w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich15. 

Ramka 5 – „Gotowe” uproszczone formy kosztów w rozwoju obszarów wiejskich 

Koszty pośrednie – organy państw członkowskich mogą obliczyć je według stawki zryczałtowanej 

w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów osobowych, przy czym organy te nie są 

zobowiązane do przedstawiania żadnych obliczeń w celu uzasadnienia zastosowanej stawki. 

Koszty osobowe – organy państw członkowskich mogą obliczyć stawkę godzinową poprzez 

podzielenie ostatnich udokumentowanych rocznych kosztów zatrudnienia brutto przez 1720 godzin. 

20. W przypadku „gotowych” uproszczonych form kosztów określonych w rozporządzeniu, 

takich jak rekompensata kosztów pośrednich na podstawie stawki zryczałtowanej, instytucja 

zarządzająca nie jest zobowiązana do uzasadnienia zastosowanej wartości procentowej. Jest 

to szczególnie korzystne dla organów państw członkowskich, ponieważ nie muszą one 

opracowywać żadnej metodyki obliczeń, za to mogą korzystać z uproszczonej procedury 

składania wniosków i płatności. 

…oszczędzają czas podczas kontroli administracyjnych 

21. Personel odpowiednich organów musi przeprowadzić kontrole administracyjne 

wniosków o wsparcie i wniosków o płatność. Trybunał sprawdził, w jaki sposób kontrole te 

zmieniają się, gdy płatności są dokonywane z wykorzystaniem uproszczonych form kosztów, 

                                                      

15 Art. 68 ust. 1 lit. b) i art. 68 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
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badając odpowiednie przepisy16, procedury państw członkowskich i kontrole 

przeprowadzane w odniesieniu do projektów finansowanych w postaci uproszczonych form 

kosztów i bez ich użycia. Przykłady przedstawiono w tabeli 2.  

Tabela 2 – Porównanie kontroli administracyjnych dotyczących stawek zryczałtowanych 

i stawek jednostkowych 

 
1 Kwalifikowalność bezpośrednich kosztów osobowych musi zostać sprawdzona, lecz jest to wymóg 

niezależny od tego, czy stawka zryczałtowana jest oparta na kosztach osobowych. 
Uwaga – w tabeli uwzględniono tylko te kontrole administracyjne, na które wpływ miało 
zastosowanie uproszczonych form kosztów. 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

22. Personel agencji płatniczej w sześciu skontrolowanych państwach członkowskich 

poinformował Trybunał, że kontrolowanie racjonalności kosztów17 zazwyczaj wymagało dużo 

czasu, zwłaszcza w przypadkach, w których potrzebowano dodatkowych wyjaśnień, a oferty 

nie były wystarczającej jakości. Na etapie wniosków o płatność agencje płatnicze oszczędzają 

                                                      

16 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające 
zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów 
wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69). 

17 Więcej szczegółów na temat kontroli dotyczących racjonalności kosztów w sytuacji, gdy 
wsparcie wypłacane jest w oparciu o poniesione koszty – zob. pkt 29. 

Rodzaj uproszczonej 
formy kosztu

Etap 2014-2020 (z uproszczonymi formami kosztów) 2007-2013 (bez uproszczonych form kosztów)

Wniosek 
o wsparcie

Brak
Kontrola racjonalności kosztów i uzasadnienie klucza 
podziału

Kontrola poniesionych kosztów i dokonanych płatności:

- badanie faktur, dowodów zapłaty, kart pracy 
i ewidencji czasu pracy (jeżeli wynagrodzenia są ujęte 
w kosztach pośrednich);
- badanie i ponowne obliczenie klucza podziału 
w odniesieniu do kosztów pośrednich.

Weryfikacja zadeklarowanych ilości

Kontrola racjonalności kosztów poprzez porównanie 
ofert lub inny system ewaluacji, taki jak koszty 
referencyjne

Wniosek 
o płatność

Kontrola poniesionych kosztów i dokonanych płatności:
      badanie wykazu kosztów, faktur i dowodów zapłaty.

Stawka 
zryczałtowana – 
koszty pośrednie 
wypłacone 
w wysokości 15% 
kwalifikowalnych 
bezpośrednich 
kosztów personelu

Wniosek 
o płatność

Obliczenie 15% kwalifikowalnych kosztów 
personelu1

Stawki 
jednostkowe na 
pomieszczenia dla 
zwierząt, płatność 
za miejsce dla 
zwierząt lub m2

Wniosek 
o wsparcie

Weryfikacja liczby jednostek w porównaniu z 
zakresem projektu (koszty obliczone automatycznie)
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czas dzięki temu, że nie badają faktur ani dowodów zapłaty w przypadku, gdy płatności są 

oparte na uproszczonych formach kosztów. 

23. Przed dokonaniem płatności personel agencji płatniczej sprawdza, czy spełnione zostały 

warunki otrzymania wsparcia. Pracownicy porównują ukończoną operację z operacją, na 

rzecz której przyznano wsparcie, i zwykle przeprowadzają wizytę kontrolną w celu 

weryfikacji, czy operacja rzeczywiście została ukończona18. Te kontrole nie zmieniają się 

w przypadku zastosowania uproszczonych form kosztów. 

24. W przypadku płatności opartych na stawkach jednostkowych personel agencji płatniczej 

jest zobowiązany do weryfikacji wartości ilościowych. Państwa członkowskie mogą same 

podjąć decyzję co do tego, w jaki sposób dokonać weryfikacji. Wiele z nich wykorzystuje 

wizyty kontrolne u beneficjentów do tego, by zweryfikować ilości i zapewnić, by ukończona 

operacja była zgodna z decyzją o przyznaniu pomocy. Jeżeli chodzi o operacje, w przypadku 

których nie przeprowadzono wizyt kontrolnych, państwa członkowskie muszą znaleźć inne 

sposoby weryfikacji ilości objętych operacją oraz sprawdzenia, czy operacja ta rzeczywiście 

została przeprowadzona. Na przykład agencja płatnicza Wysp Kanaryjskich korzysta 

z rejestrów pojazdów rolniczych w celu sprawdzenia kwestii ich własności, Dania zaś 

wykorzystuje obrazy satelitarne do weryfikacji, czy obiekty do przechowywania obornika 

rzeczywiście istnieją. 

25. W przypadku zastosowania stawek zryczałtowanych koszty kwalifikowalne są obliczane 

jako wartość procentowa innych kategorii kosztów kwalifikowalnych. We wszystkich 

wybranych sześciu19 PROW objętych kontrolą stosowano stawki zryczałtowane do zwrotu 

kosztów pośrednich, a organy państw członkowskich wskazywały na to zjawisko jako na 

dobry przykład uproszczenia. Przykład opisano w ramce 6. 

                                                      

18 Art. 48 ust. 3 lit. a) i art. 48 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 809/2014. 

19 Flandria (Belgia), Saksonia (Niemcy), Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), Langwedocja-Roussillon 
(Francja) i Szwecja stosują stawki zryczałtowane w odniesieniu do kosztów pośrednich. Dania 
stosowała je w latach 2014–2016, lecz od początku 2017 r. nie wdrożono żadnych działań, 
w których koszty pośrednie są kwalifikowalne. 
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Ramka 6 – Przykład dokumentacji kosztów pośrednich  

We Flandrii Trybunał porównał wnioski o płatność, w tym dokumenty poświadczające, z okresu przed 

wprowadzeniem stawki zryczałtowanej i po nim. W tym pierwszym przypadku kontrolerzy wykryli 

pojedynczą pozycję kosztów o wartości 12 euro, poświadczoną dziewięcioma dokumentami.  

 

W przypadku zastosowania stawek zryczałtowanych beneficjenci nie muszą przedkładać takich 

dokumentów, a organy państw członkowskich nie muszą ich weryfikować. 

26. Przedstawiciele organów Saksonii poinformowali kontrolerów, że dzięki ograniczonym 

kontrolom związanym z kosztami pośrednimi czas przeznaczany na sprawdzanie wniosków 

o płatność zmniejszył się o co najmniej 50%. Wcześniej weryfikowanie każdej faktury 

w ramach sprawdzania kosztów pośrednich zabierało co najmniej 10 minut. Jeżeli 

beneficjent deklarował koszty rocznego wynajmu, urzędnik musiał sprawdzić 12 faktur 

i dowodów zapłaty, co zajmowało mu około 120 minut. Obecnie urzędnik ten musi sprawdzić 

tylko, czy poprawnie dokonano obliczenia 15% kosztów pośrednich oraz czy w zestawieniu 

faktur zadeklarowanych w związku z kosztami bezpośrednimi nie znalazł się żaden koszt 

pośredni, co zajmuje łącznie około 10–15 minut. 

27. Organy szwedzkie oceniły, że weryfikacja kosztów pośrednich na podstawie 

poniesionych kosztów, których zestawienie dołączono do jednego wniosku o płatność, 

zajmowała od trzech do pięciu godzin, zaś w przypadku zastosowania stawki zryczałtowanej 

trwa ono około 50 minut. 

28. Kontrola wykazała, że stosowanie uproszczonych form kosztów może doprowadzić do 

uproszczeń i oszczędności czasu, głównie po stronie beneficjentów, lecz także po stronie 

odpowiednich organów. Jednakże znaczna inwestycja, niezbędna dla instytucji zarządzającej 

w celu opracowania metodyki obliczeń uproszczonych form kosztów, musi być 

proporcjonalna do oszczędności czasowych, jakich oczekują organy i beneficjenci w wyniku 
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zastosowania tych form. Jak dowiedziono w pkt 48–50, 55 i 56 jest to jedna z przyczyn 

wykorzystywania w niewielkim stopniu uproszczonych form kosztów w polityce rozwoju 

obszarów wiejskich. 

WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE UPROSZCZONYCH FORM KOSZTÓW MOŻE POMÓC UTRZYMAĆ 

NA NIŻSZYM POZIOMIE KOSZT PROJEKTÓW W ZAKRESIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

29. W przypadku projektów finansowanych w postaci zwrotu poniesionych kosztów organy 

krajowe na etapie zatwierdzania są zobowiązane do skontrolowania, czy spodziewane koszty 

są racjonalne. W sprawozdaniach zarówno DG AGRI, jak i Trybunału podkreślono uchybienia 

w zakresie tych kontroli (zob. ramka 7). 

Ramka 7 – Racjonalność kosztów w przypadku, gdy dotacje są wypłacane na podstawie 

poniesionych kosztów 

W przypadku projektów, które są wspierane poprzez zwrot kosztów poniesionych i wypłaconych, 

organy krajowe zazwyczaj sprawdzają, czy zadeklarowane koszty projektu są racjonalne. Sprawdzenie 

polega na: a) zbadaniu ofert przedłożonych przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o dofinansowanie 

lub b) porównaniu ich z cenami referencyjnymi20. 

W latach 2014-2016 w przypadku 66 ze 193 zbadanych projektów (34%) stwierdzono 

niewystarczający materiał dowodowy na racjonalność kosztów21. Trybunał kwestionował już 

wcześniej22 podejścia stosowane przez Komisję i organy państw członkowskich twierdząc, że nie są 

one najbardziej skuteczne w utrzymywaniu pod kontrolą kosztów dotacji na rozwój obszarów 

wiejskich.  

30. W przypadku zastosowania form kosztów uproszczonych uważa się, że kontrole te są 

częścią procesu opracowywania rzetelnej metodyki obliczeń. Skuteczne stosowanie 

                                                      

20 Art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 809/2014. 

21 Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok 
budżetowy 2016, pkt 7.39. 

22 Sprawozdanie specjalne nr 22/2014 pt. „Uzyskiwanie oszczędności: jak utrzymywać pod 
kontrolą koszty projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich dotowanych ze środków UE” 
(http://eca.europa.eu).  
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uproszczonych form kosztów może zapewnić utrzymanie pod kontrolą kosztów projektów 

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Aby to osiągnąć, wymagane jest zastosowanie 

uproszczonych form kosztów, których wysokość musi być ustalona na odpowiednim 

poziomie, które muszą być obliczone na podstawie rzetelnej metodyki obliczeń, regularnie 

poddawane przeglądowi, a w stosownych przypadkach aktualizacji. Błędy w obliczeniach 

oznaczałyby, że wszystkie projekty, w których zastosowano obliczone stawki, będą 

obarczone tym samym błędem. 

Kontrolerzy wykryli pozytywne przykłady dotyczące metodyki i obliczeń… 

31. Kontrolerzy zbadali metodyki obliczeń opracowane przez państwa członkowskie, 

w których przeprowadzono wizyty. Stwierdzili oni, że większość działań wspieranych ze 

środków EFRROW w okresie programowania 2014–2020 jest podobna do działań 

wspieranych w latach 2007–201323. Wiele państw członkowskich ma zatem dostęp do 

danych historycznych dotyczących rzeczywiście poniesionych i wypłaconych kosztów operacji 

z poprzedniego okresu. W ramce 8 przedstawiono przykład stawek jednostkowych opartych 

na danych historycznych. 

Ramka 8 – Metodyka obliczeń oparta na danych historycznych w Danii 

Niektóre obszary mają szczególne znaczenie w kontekście różnorodności biologicznej. W Danii rolnicy 

otrzymują płatności na podstawie stawek jednostkowych, aby ogradzać takie obszary w celu 

prowadzenia na nich wypasu. Duńskie organy wykorzystały dane z wcześniej przeprowadzonych 

projektów w celu opracowania stawek jednostkowych. Obliczenia tych kosztów opierają się na 

najniższych cenowo ofertach przedłożonych wraz z 82 wnioskami o wsparcie w latach 2013–2014. 

Oferty podzielono na te dołączone do wniosków o ogrodzenia druciane z jednym lub dwoma drutami 

poprzecznymi (52 oferty) i trzema lub czterema drutami poprzecznymi (30 ofert), a stawki 

jednostkowe obliczono jako średnią tych ofert. W wyniku przeprowadzonych obliczeń ustalono 

stawki jednostkowe w wysokości 19 DKK (około 2,5 euro)/m w przypadku ogrodzeń drucianych z 1–2 

drutami i 28 DKK (około 3,75 euro)/m w przypadku ogrodzeń z 3–4 drutami.  

                                                      

23 Zniesiono tylko trzy działania: przechodzenie rolników i pracowników rolnych na wcześniejszą 
emeryturę, spełnianie standardów oraz szkolenia i działania informacyjne. 
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Jeżeli w odniesieniu do określonego rodzaju wydatku dostępnych było mniej niż 20 ofert dobrej 

jakości, prowadzono badania rynkowe. Przeanalizowano także rozrzut danych w celu zapewnienia 

równego traktowania beneficjentów. W wyniku badania stwierdzono, że różnice kosztów 

w poszczególnych regionach i za różne wykorzystywane materiały nie są wystarczająco wysokie, by 

na tej podstawie uzasadnić zróżnicowanie uproszczonych form kosztów. Władze duńskie planują 

dokonywać oceny potrzeb w celu aktualizowania obliczeń form kosztów uproszczonych corocznie 

przed rozpoczęciem naboru wniosków i rozważają też korygowanie tych form w oparciu o wskaźnik 

cen.  

32. Państwa członkowskie wykorzystujące uproszczone formy kosztów zasadniczo nie mają 

środków, by prowadzić dalsze monitorowanie rzeczywistych kosztów. Jest to spowodowane 

tym, że gdy agencje płatnicze zmieniają sposób zwrotu kosztów na formy kosztów 

bezpośrednich, przestają gromadzić informacje na temat realnych kosztów. W związku z tym 

mogą nie mieć stosownych danych, by zaktualizować swoje obliczenia. Z tego powodu 

w Saksonii (Niemcy) organy zaangażowały konsultantów do opracowania nowych metodyk 

obliczeniowych opartych na danych pochodzących od ekspertów zewnętrznych w celu 

zaktualizowania form kosztów uproszczonych, jeżeli dane historyczne są już niedostępne. 

…lecz w niektórych przypadkach dane leżące u ich podstaw nie były dostępne… 

33. Aby można było ocenić, czy dana metodyka jest rzetelna i sprawiedliwa, musi ona być 

weryfikowalna. Kontrolerzy muszą mieć dostęp do danych leżących u podstaw obliczeń 

uproszczonych form kosztów przez cały okres stosowania tych form24. Trybunał wybrał 

pojedyncze elementy tych obliczeń i prześledził ich historię aż do etapu danych źródłowych 

w celu sprawdzenia ich weryfikowalności. 

34. Metodyka opisana w ramce 8 (zob. pkt 31) obejmuje przykład, na podstawie którego 

można bez trudu prześledzić historię wybranych pozycji kosztów aż do ich danych 

źródłowych. Trybunał napotkał jednak pewne problemy związane z weryfikowalnością 

niektórych metodyk opracowanych w związku ze stawkami jednostkowymi. Kontrolerzy DG 

                                                      

24 Sekcja 5.2.1.3 wytycznych Komisji dotyczących uproszczonych form kosztów. 
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AGRI poinformowali o podobnych ustaleniach dotyczących weryfikowalności w dwóch25 

z sześciu sprawozdań, jakie do tej pory przygotowali, obejmujących swoim zakresem 

uproszczone formy kosztów. 

35. W wybranych przez Trybunał przykładach wykryte problemy dotyczyły przypadków, 

w których organy zleciły wykonanie obliczeń stronom trzecim. Instytucja zarządzająca 

w Szwecji nie miała dostępu do danych leżących u podstaw niektórych obliczeń, w związku 

z czym polegała na niezależnych weryfikatorach. W Danii weryfikacja obejmowała 

zaangażowanie konsultantów na trzech poziomach, co skomplikowano cały proces, jak 

wyjaśniono w ramce 9. 

                                                      

25 Bułgaria i Szwecja. 
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Ramka 9 – Angażowanie wielu konsultantów może komplikować weryfikację 

Organy duńskie zleciły opracowanie uproszczonych form kosztów konsultantowi A. Nie były 

dostępne żadne historyczne dane dotyczące warunków w pomieszczeniach dla zwierząt. W celu 

określenia stawek jednostkowych konsultant A wynajął podwykonawcę (konsultant B), który 

z kolei zawnioskował o uzyskanie danych od konsultanta C. Dodatkowo niezależny organ dokonał 

przeglądu obliczeń w oparciu o własną wiedzę fachową i źródła danych. Na poniższym wykresie 

przedstawiono zestawienie stron zaangażowanych w opracowywanie stawek jednostkowych 

w odniesieniu do warunków w pomieszczeniach dla zwierząt w Danii. 

 

Około jednej trzeciej danych leżących 

u podstaw obliczeń nie było dostępnych 

w czasie przeprowadzania kontroli. 

Organy duńskie poinformowały Trybunał, 

że będą musiały podpisać nową umowę 

z konsultantem trzeciego poziomu 

(konsultant C), aby uzyskać dane leżące 

u podstaw obliczeń w celu uzasadnienia 

danych szacunkowych. Zlecanie obliczeń 

stronom trzecim i korzystanie z danych 

pochodzących od konsultantów na kilku 

szczeblach skomplikowało proces 

weryfikacji obliczeń i sprawiło, że stał się 

czasochłonny. Organy duńskiego mogły 

tego uniknąć, wnioskując o przekazanie 

danych leżących u podstaw obliczeń 

przez konsultanta A, z którym podpisały 

umowę, lub precyzując w umowie, że 

obliczenia muszą być weryfikowalne. 

Duńska Agencja 
ds. Rolnictwa 
i  Rybołówstwa 

(instytucja 
zarządzająca)

Konsultant A 
(wykonawca)

Konsultant B
(podwykonawca, 

wykonujący 
obliczenia)

Konsultant C
(przekazanie części 

danych)

Uniwersytet 
(organ 

niezależny)

Weryfikacja uproszczonych 
form kosztów

Ceny budowy 
i  obliczenia

Ceny ewidencyjne

Metoda
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…lub dane wykorzystane do obliczeń nie były wystarczająco uzasadnione  

36. Obliczenia są rzetelne, jeżeli opierają się na stanie rzeczywistym, a założenia i dane 

wykorzystane w metodyce obliczeń są dobrze uzasadnione26. Aby przekonać się, czy 

zastosowano się do tych zasad, kontrolerzy przeanalizowali metodykę obliczenia wybranych 

uproszczonych form kosztów wykorzystanych w państwach członkowskich, w których 

przeprowadzono wizyty kontrolne. Sprawdzili też obliczenia, śledząc próbę płatności aż do 

danych źródłowych (zob. też pkt 33–35). W większości przypadków stwierdzali, że metodyka 

i obliczenia były rzetelne.  

37. W jednym państwie członkowskim, w którym przeprowadzono kontrolę, władze nie były 

w stanie uzasadnić zastosowanych danych. Według metodyki obliczeń zastosowanej na 

Wyspach Kanaryjskich dotyczącej stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych, do 

ustanowienia formy kosztów uproszczonych wystarczą trzy oferty lub faktury. Ilość danych 

wykorzystanych w rzeczywistych obliczeniach zmienia się, lecz w kilku przypadkach organy 

nie były w stanie uzasadnić powodów i sposobu wyboru konkretnych zastosowanych danych. 

Przykład opisano w ramce 10. 

Ramka 10 – Organy państw członkowskich nie zawsze były w stanie wytłumaczyć wybór danych do 

obliczeń uproszczonych form kosztów 

Do jednego obliczenia kosztów uproszczonych dotyczących szklarni organy kanaryjskie wykorzystały 

12 dokumentów źródłowych (faktury i oferty), z których tylko cztery były fakturami z przeszłych 

projektów. Nie były w stanie wskazać łącznej liczby dostępnych faktur z okresu programowania 

2007-2013. Nie potrafiły też wytłumaczyć, w jaki sposób i dlaczego wybrały 12 dokumentów 

źródłowych wykorzystanych do obliczeń.  

Do obliczenia kwoty ryczałtowej w przypadku organizacji jednodniowej imprezy organy te 

wykorzystały średnią ofert z trzech hoteli, z których dwa należą do tej samej grupy. Organy 

kanaryjskie nie były w stanie wyjaśnić, w jaki sposób i dlaczego wybrały właśnie te trzy hotele. 

                                                      

26 W sekcji 5.2.1.1 wytycznych Komisji dotyczących uproszczonych form kosztów stwierdzono: 
„Instytucja zarządzająca musi być w stanie wyjaśnić i uzasadnić swój wybór.” 
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Ponadto oferty wykorzystane do obliczeń obejmowały VAT, który w przypadku wsparcia w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich nie jest kwalifikowalny27.  

38. W innych przypadkach do obliczeń form kosztów uproszczonych organy wykorzystały 

oferty, które nie są porównywalne. W ramce 11 przedstawiono przykład, który pokazuje też, 

że stosowanie uproszczonych form kosztów w porównaniu ze zwrotem poniesionych 

kosztów nie zawsze wnosi wartość dodaną. 

Ramka 11 – Kwota ryczałtowa oparta na nieporównywalnych ofertach, która nie przynosi 

oszczędności 

Na Wyspach Kanaryjskich lokalne grupy działania, które uczestniczyły co najmniej dwukrotnie 

w targach, mogą uzyskać wsparcie w postaci płatności pokrywającej opłatę za uczestnictwo opartej 

na kwocie ryczałtowej. Organy kanaryjskie obliczyły kwotę ryczałtową jako średni koszt pięciu imprez 

pomnożony przez dwa. Te pięć imprez było związanych z rolnictwem, zwierzętami gospodarskimi, 

rzemiosłem i renowacją. Beneficjenci otrzymali płatność opartą na kwocie ryczałtowej za udział 

w dowolnych dwóch imprezach z tej grupy. 

 

Gdyby zwrot za tę działalność opierał się na poniesionych kosztach, beneficjent prawdopodobnie 

musiałby przedłożyć dwie faktury i dowody zapłaty na potwierdzenie poniesionych kosztów. 

Prawdopodobnie musiałby także przedstawić faktury lub zaświadczenie o uczestnictwie na dowód, że 

dwukrotnie brał udział w targach, aby otrzymać płatność opartą na kwocie ryczałtowej. W takim 

                                                      

27 Z wyjątkiem przypadku, gdy beneficjent nie może odzyskać kwoty podatku VAT na mocy 
przepisów krajowych. 
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wypadku zastosowanie płatności opartej na kwocie ryczałtowej prawie nie ograniczyło ilości 

dokumentów, które beneficjent musiał przedłożyć organom, ani liczby kontroli, które musiała 

przeprowadzić agencja płatnicza. Nie pomogło też w utrzymaniu kosztu projektu pod kontrolą, jak 

wskazuje różnica pomiędzy ofertami.  

Zniesienie wymogu dotyczącego niezależnej certyfikacji prowadzi do nowych wyzwań  

39. Niezależna kontrola ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o zapewnienie, by uproszczone 

formy kosztów ustalano na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metodyki 

obliczeń. Niezależne kontrole opracowania uproszczonych form kosztów mogą być 

przeprowadzone przed ich wdrożeniem (ex ante), w trakcie wdrożenia lub po nim (ex post). 

Kontrolerzy, chcąc uzyskać ogólny obraz przeprowadzonych kontroli metodyk obliczania 

uproszczonych form kosztów, wykryli, że w zakresie rozwoju obszarów wiejskich niedawno 

nastąpiła zmiana przepisów. 

40. Wraz z uproszczonymi formami kosztów w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich 

wprowadzono obowiązek uzyskania oświadczenia potwierdzającego adekwatność 

i dokładność obliczeń od niezależnego podmiotu28. Była to jedyna przeprowadzana 

niezależna kontrola ex ante. Niedawne zmiany w przepisach29 oznaczają, że oświadczenia te 

przestały obejmować działania dotyczące inwestycji. W efekcie od 2018 r. nie będzie 

niezależnych obowiązkowych kontroli metodyk i obliczeń uproszczonych form kosztów. 

Instytucje zarządzające będą jednak nadal miały możliwość zaangażowania niezależnego 

podmiotu w celu opracowania lub zweryfikowania metodyki i obliczeń.  

                                                      

28 Art. 62 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 

29 W grudniu 2017 r. Rada i Parlament przyjęły rozporządzenie (UE) 2017/2393, które znosi 
obowiązek uzyskania oświadczenia niezależnego podmiotu dotyczącego uproszczonych form 
kosztów w przypadku EFRROW, ze skutkiem od 2018 r.  
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Komisja bada metodykę i obliczenia w trakcie zatwierdzania PROW tylko w niektórych 

wybranych kontrolach… 

41. Komisja dokonuje przeglądu i zatwierdza PROW30. Walidacja obliczeń uproszczonych 

form kosztów nie jest częścią procesu zatwierdzania PROW. 

42. Komisja przeprowadza kontrole, aby zweryfikować, czy płatności są dokonywane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami31. Kontrolerzy Komisji sprawdzają metodykę obliczeń 

i obliczenia, jeżeli do kontroli wybiorą wydatki poniesione na rzecz uproszczonych form 

kosztów. W 2017 r. większość wydatków objętych kontrolami była wciąż powiązana 

z działaniami z okresu 2007–2013, a ich zwrotu dokonano w oparciu o poniesione koszty. 

43. Błędy w metodyce obliczeń uproszczonych form kosztów mogą mieć wpływ na 

wszystkie projekty, w których wykorzystywane są obliczone na jej podstawie uproszczone 

formy kosztów. Kilka państw członkowskich32 wyraziło obawy dotyczące potencjalnych 

korekt finansowych i te obawy przedstawiło jako barierę w stosowaniu uproszczonych form 

kosztów. Tak jak inne korekty finansowe, nałożone przez kontrolerów Komisji, nie mogą one 

mieć zastosowania do wydatków poniesionych wcześniej niż w ciągu ostatnich 24 miesięcy33. 

44. W przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja może, na prośbę państwa 

członkowskiego, zatwierdzić ex ante metodykę i obliczenia uproszczonych form kosztów. 

                                                      

30 Art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 

31 Art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią 
i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, 
(WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 549). 

32 Flandria (Belgia), Dania, Saksonia (Niemcy), Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania). 

33 Art. 52 ust. 4 rozporządzenia nr 1306/2013 stanowi, że odmowa finansowania nie może 
dotyczyć wydatków dokonanych więcej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym 
zawiadomieniem zainteresowanego państwa członkowskiego przez Komisję o wynikach kontroli. 
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Dokonuje tego, przyjmując akt delegowany34, dający pewność prawną państwom 

członkowskim. Zainteresowania tym mechanizmem nie wyrażono w przypadku żadnego 

innego europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnego we wniosku zbiorczym35, 

w związku z czym będzie on stosowany tylko w odniesieniu do Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

…a rola jednostek certyfikujących w kontrolowaniu uproszczonych form kosztów nie 

została określona 

45. W zarządzanie funduszami i ich kontrolę zaangażowane są trzy organy krajowe; ich 

obowiązki dotyczące uproszczonych form kosztów przedstawiono na wykresie 4. 

Wykres 4 – Obowiązki dotyczące uproszczonych form kosztów na poziomie państwa 

członkowskiego 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 

46. Niezależne jednostki certyfikujące wydają doroczną opinię dotyczącą rocznych 

sprawozdań finansowych agencji płatniczych, funkcjonowania ich systemów kontroli 

                                                      

34 Art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470). 

35 We wrześniu 2016 r. Komisja zaproponowała zmiany kilku przepisów w tzw. rozporządzeniu 
zbiorczym (COM (2016)605 final), które wpływa na wdrażanie polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. 
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i prawidłowości 
wydatków

• Kontroluje szczegółowe 
wdrażanie uproszczonych 
form kosztów, jeżeli 
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wewnętrznej, a także legalności i prawidłowości wydatków36. W wytycznych Komisji37 dla 

jednostek certyfikujących nie ma mowy o uproszczonych formach kosztów38. 

47. W celu utrzymania kosztów pod kontrolą ważne jest, aby wysokość kosztów w formie 

uproszczonej utrzymać na odpowiednim poziomie. Stwierdzone przez Trybunał problemy 

dotyczące obliczeń wskazują na to, że niezbędne są niezależne kontrole.  

NOWE UPROSZCZONE FORMY KOSZTÓW OBJĘŁY NIEWIELKĄ CZĘŚĆ ŁĄCZNYCH WYDATKÓW 

NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 

48. W czasie przeprowadzania kontroli przez Trybunał Komisja nie dysponowała 

przeglądowymi informacjami na temat proporcji wydatków objętych uproszczonymi 

formami kosztów. W wybranych przez Trybunał PROW znalazły się takie, w których – jak się 

wydawało – wykorzystano uproszczone formy kosztów w największym stopniu39, kontrolerzy 

nie znaleźli jednak żadnych przykładów działań, które zostałyby w pełni wdrożone za ich 

pomocą. 

49. Każde działanie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich jest podzielone na kilka 

poddziałań, które z kolei obejmują wiele różnych rodzajów projektów. W trakcie przeglądu 

dokumentacji 20 PROW kontrolerzy wykryli, że zastosowanie uproszczonych form kosztów 

zostało ograniczone do niektórych rodzajów projektów lub wydatków. Przykład 

przedstawiono na wykresie 5. 

                                                      

36 Art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. 

37 Przeprowadzając oceny jednostki certyfikujące opierają się na wytycznych Komisji. Szczegółowe 
informacje na temat roli jednostek certyfikujących można znaleźć w sprawozdaniu specjalnym 
Trybunału nr 7/2017 pt. „Nadanie jednostkom certyfikującym nowej roli w odniesieniu do 
wydatków w ramach WPR: krok w kierunku modelu jednorazowej kontroli mimo istotnych 
niedociągnięć” (http://eca.europa.eu). 

38 Wytyczna nr 1 dotycząca wymogów odnoszących się do akredytacji; wytyczna nr 2 dotycząca 
rocznego audytu certyfikacyjnego; wytyczna nr 3 dotycząca wymagań w zakresie 
sprawozdawczości; wytyczna nr 4 dotycząca deklaracji zarządczej; wytyczna nr 5 dotycząca 
nieprawidłowości. 

39 Trybunał, dokonując wyboru, stosował także inne kryteria – zob. pkt 10. 
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Wykres 5 – Uproszczone formy kosztów zastosowane tylko do konkretnych rodzajów 

projektów w Langwedocji-Roussillon 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie PROW Langwedocji-Roussillon. 

50. W przypadku gdy tylko konkretny rodzaj kosztów lub tylko koszty w ramach części 

poddziałania refundowane są w postaci uproszczonych form kosztów, nie jest możliwe 

prześledzenie historii kwot. Budżet w ramach PROW obejmuje tylko działania, a państwa 

członkowskie zasadniczo monitorują płatności tylko w podziale na projekty (tj. nie 

w odniesieniu do każdego rodzaju wydatku). Aby jednak wykazać oddziaływanie 

uproszczonych form kosztów na jeden konkretny PROW (Walonia), w którym formy te 

zastosowano w przypadku dwóch działań, na wykresie 6 przedstawiono część budżetu 

odpowiadającą tym dwóch działaniom określonym za pomocą uproszczonych form kosztów. 

W przypadku tych dwóch działań w PROW zastosowano stawkę zryczałtowaną w wysokości 

14% w odniesieniu do kosztów pośrednich. 
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Wykres 6 – Płatności, które mają zostać dokonane w postaci uproszczonych form kosztów 

w Walonii 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentacji Komisji. 

51. Działania, w których zastosowano uproszczone formy kosztów w 20 PROW wybranych 

przez kontrolerów do przeglądu dokumentacji wymieniono w załączniku I. Najczęściej 

stosowane uproszczone formy kosztów to formy „gotowe” (zob. pkt 19); we wspomnianych 

20 PROW w większości stosowano stawki ryczałtowe w odniesieniu do kosztów pośrednich. 

Na wykresie 7 pokazano, w jaki sposób najczęściej stosowane są różne uproszczone formy 

kosztów. 

Wykres 7 – W jaki sposób najczęściej stosowane są uproszczone formy kosztów 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie przeglądu dokumentacji 20 PROW. 
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52. Stawki jednostkowe stosowane są najczęściej w przypadku kosztów osobowych40, 

kosztów podróży i dodatków mieszkaniowych41. W przypadku pełnych projektów stawki 

jednostkowe są najczęściej stosowane w odniesieniu do inwestycji w środki trwałe42. Na 

wykresie 8 przedstawiono rodzaje uproszczonych form kosztów zastosowanych w sześciu 

PROW wybranych do przeglądu dokumentacji. 

Wykres 8 – W wybranych PROW najczęściej stosowane są stawki jednostkowe i stawki 

zryczałtowane, zaś kwoty ryczałtowe stosowane są rzadko 

 
Uwaga – uproszczone formy kosztów stosowane są tylko w odniesieniu do konkretnych rodzajów 

projektów lub kategorii kosztów, nigdy zaś w odniesieniu do całości działania. Na wykresie 

przedstawiono wykres ukazujący liczbę poddziałań, w których zastosowano poszczególne 

uproszczone formy kosztów w wybranych PROW. Różne rodzaje form kosztów uproszczonych mogą 

być stosowane w odniesieniu do tego samego poddziałania. W związku z tym na wykresie nie 

                                                      

40 Np. Flandria (Belgia), Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), Langwedocja-Roussillon (Francja), 
Chorwacja, Cypr, Niderlandy i Szwecja. 

41 Np. Langwedocja-Roussillon (Francja), Chorwacja, Austria i Szwecja. 

42 Np. Dania, Hiszpania, Langwedocja-Roussillon (Francja), Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże 
(Francja) i Szwecja. 
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przedstawiono informacji na temat łącznych wydatków zwróconych w postaci uproszczonych form 

kosztów, lecz tylko preferowane formy. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentacji państw członkowskich. 

Uproszczonych form kosztów nie potraktowano w sposób priorytetowy podczas 

opracowywania PROW na lata 2014–2020, lecz Komisja zachęca do ich stosowania  

53. Parlament i Rada zatwierdziły przepisy dotyczące okresu programowania 2014–2020 

w grudniu 2013 r.43 Cztery dyrekcje generalne44 odpowiedzialne za europejskie fundusze 

strukturalne i inwestycyjne opracowały wspólne wytyczne45 (wytyczne Komisji dotyczące 

uproszczonych form kosztów) i opublikowały ich ostateczną wersję we wrześniu 2014 r. Na 

wykresie 9 przedstawiono harmonogram prac nad PROW na lata 2014–2020. 

Wykres 9 – Harmonogram prac nad uproszczonymi formami kosztów – od wniosku po 

wytyczne i szkolenia 

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

54. Cztery dyrekcje generalne zarządzające europejskimi funduszami strukturalnymi 

i inwestycyjnymi zleciły badanie dotyczące uproszczonych form kosztów, które jest obecnie 

w toku. W ramach badania za pomocą ankiety zgromadzono informacje na temat działań 

                                                      

43 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 1305/2013 i 1306/2013. 

44 DG REGIO, DG EMPL, DG MARE i DG AGRI. 

45 Komisja Europejska: Wytyczne dotyczące uproszczonych form kosztów. Europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne. 
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i rodzajów uproszczonych form kosztów stosowanych w każdym z funduszy, na temat 

związanych z nimi kwot oraz projektów zrealizowanych z zastosowaniem uproszczonych 

form kosztów, a także korzyści wynikających z ich stosowania. Komisja dąży do 

wykorzystania tych informacji przy opracowywaniu ram rozwoju obszarów wiejskich na 

następny okres programowania (po 2020 r.). 

Duża różnorodność działań i beneficjentów utrudnia stosowanie uproszczonych form 

kosztów, mogą one jednak być wykorzystywane w przypadku wielu rodzajów inwestycji 

55. Na okres programowania 2014–2020 28 państw członkowskich przyjęło 118 różnych 

PROW, przy czym 20 państw przyjęło programy krajowe, a osiem zdecydowało się na 

programy regionalne46. W zależności od konkretnych warunków gospodarczych, naturalnych 

lub strukturalnych PROW mogą obejmować do 20 działań wspierających osiągnięcie 

priorytetów unijnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich47. 

56. Stosowanie uproszczonych form kosztów wydaje się najbardziej uzasadnione wtedy, gdy 

pewna część operacji lub rodzajów wydatków jest podobna. Organy odpowiedzialne za 20 

PROW wybranych w celu przeprowadzenia przeglądu dokumentacji podawały zróżnicowanie 

operacji i beneficjentów jako główny powód niestosowania uproszczonych form kosztów 

w większym zakresie. Działania finansowanie z EFRROW dzielą się na poddziałania. 

Uproszczone formy kosztów mogą być stosowane w odniesieniu do 49 rodzajów poddziałań 

(wymieniono je w załączniku I). Wiele różnych rodzajów projektów lub wydatków może być 

finansowanych w ramach każdego poddziałania. 

                                                      

46 Belgia (2), Niemcy (15), Hiszpania (19), Francja (30 PROW), Włochy (23), Portugalia (3), Finlandia 
(2) i Zjednoczone Królestwo (4). 

47 Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 808/2014 cele priorytetowe 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich obejmują: 1) transfer wiedzy i innowacje; 2) rentowność 
gospodarstw i konkurencyjność, zrównoważoną gospodarkę leśną; 3) organizację łańcucha 
dostaw żywności, zarządzanie ryzykiem i dobrostan zwierząt; 4) środowisko naturalne i zmianę 
klimatu; 5) efektywne gospodarowanie zasobami, przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną 
i odporną na zmianę klimatu oraz 6) integrację społeczną, zmniejszanie ubóstwa i rozwój 
gospodarczy. 
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57. Pomimo zróżnicowania projektów i rodzajów wydatków w polityce rozwoju obszarów 

wiejskich Trybunał znalazł wiele sytuacji, w których uproszczone formy kosztów zostały 

zastosowane w odniesieniu do dużego zakresu inwestycji. Przykładowo PROW Wysp 

Kanaryjskich obejmował stawki jednostkowe dla ośmiu kategorii inwestycji w gospodarstwa 

rolne – zob. ramka 12. 

Ramka 12 – Uproszczone formy kosztów mogą być opracowywane w odniesieniu do wielu 

rodzajów inwestycji, jednak niosą ze sobą korzyści tylko wtedy, gdy stosuje się je w pewnej liczbie 

projektów 

Organy kanaryjskie opracowały oddzielne stawki jednostkowe w odniesieniu do ośmiu kategorii 

inwestycji w gospodarstwa rolne: nawadnianie, adaptacja gospodarstw, materiał roślinny, budynki 

gospodarcze, ogólna infrastruktura, szklarnie i inna infrastruktura, maszyny rolnicze i ogólne 

wyposażenie. Na każdą z tych kategorii składa się wiele podkategorii (do 49 na kategorię, łącznie 

192); organy kanaryjskie obliczyły dla każdej z nich jedną stawkę jednostkową. 

58. Jednakże gdy liczba projektów dla pewnego rodzaju inwestycji zostaje ograniczona, 

uproszczone formy kosztów nie wnoszą żadnej wartości dodanej. Przykładowo organy 

kanaryjskie opracowały stawkę jednostkową w celu nabycia filtra mgły olejowej. Stawkę 

jednostkową ustalono na podstawie jednej oferty od jedynego dostępnego dostawcy. 

W czasie przeprowadzania kontroli filtr mgły olejowej zakupiono tylko w związku z jednym 

projektem. W projektach w zakresie rozwoju obszarów wiejskich kwoty ryczałtowe 

wykorzystywane są w najmniejszym stopniu. Trzy z sześciu państw członkowskich, w których 

przeprowadzono wizyty kontrolne48 wyjaśniły, że nie stosują kwot ryczałtowych, ponieważ 

uważają je za bardziej ryzykowne. W celu uzyskania płatności opartej na kwocie ryczałtowej 

beneficjent musi spełnić wszystkie warunki – płatności częściowe nie są możliwe. 

59. Państwa członkowskie też mają możliwość zastosowania różnych kategorii 

uproszczonych form kosztów w jednym rodzaju projektów, w związku z czym mogą 

ograniczyć zastosowanie kwot ryczałtowych do działań, w przypadku których wszystkie 

warunki muszą być spełnione, aby można było osiągnąć pożądane rezultaty. Przykładowo 

                                                      

48 Saksonia (Niemcy), Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) i Langwedocja-Roussillon (Francja). 
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PROW Wysp Kanaryjskich uwzględnia wszystkie trzy rodzaje uproszczonych form kosztów – 

stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe i stawki zryczałtowane – w odniesieniu do projektów 

wspieranych w ramach działań dotyczących współpracy i wsparcia na rzecz lokalnego 

programu rozwoju Leader (zob. ramka 13). Wykorzystanie różnych uproszczonych form 

kosztów łącznie zapewnia elastyczność w sposobie wykorzystania tych form. 

Ramka 13 – Przykłady sposobów wykorzystania różnych form kosztów uproszczonych w ramach 

jednego projektu 

Na Wyspach Kanaryjskich beneficjenci mogą otrzymywać płatności łączące w sobie trzy typy 

uproszczonych form kosztów na rzecz projektów wspieranych w ramach działań dotyczących 

współpracy. Na przykład płatność na rzecz projektu polegającego na opracowywaniu i rozwijaniu 

krótkich łańcuchów dostaw i lokalnego rynku może składać się z: 

 • kwoty ryczałtowej na rzecz działalności promocyjnej w prasie drukowanej i specjalistycznych 

czasopismach mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat krótkich łańcuchów 

dostaw i lokalnego rynku, a także poinformowanie o płynących z nich korzyściach; 

 • stawek jednostkowych z tytułu wykazanych kosztów osobowych w ramach projektu; 

 • stawki zryczałtowanej w wysokości 15% z tytułu kosztów pośrednich. 

60. Organy państw członkowskich mogą skorzystać z metodyk obliczeniowych lub stawek 

już określonych na rzecz programów krajowych lub unijnych przy wprowadzaniu 

uproszczonych form kosztów. Trybunał wykrył, że w przypadku kilku PROW49 zastosowano 

dodatki na przejazdy lub stawki jednostkowe z tytułu kosztów osobowych z systemów 

krajowych. Na podstawie przeglądu dokumentacji 20 PROW stwierdził jednak, że organy 

państw członkowskich rzadko wykorzystują doświadczenie z innych obszarów polityki przy 

określaniu uproszczonych form kosztów. Kontrolerzy wykryli tylko dwa przykłady takiego 

wykorzystania (zob. ramka 14). 

                                                      

49 Flandria (Belgia), Langwedocja-Roussillon (Francja), Chorwacja, Niderlandy, Szwecja. 
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Box 14 – Przykłady wykorzystania istniejącej metody  

W PROW Toskanii wykorzystano stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe50 w przypadku projektów 

wspierających kształcenie zawodowe i nabywanie umiejętności. W PROW wykorzystano trzy różne 

stawki jednostkowe w przypadku działalności szkoleniowej, w zależności od jej długości (poniżej 20 

godzin; od 21 do 60 godzin; ponad 60 godzin), oraz kwotę ryczałtową w przypadku działalności 

coachingowej. Kwoty stawek jednostkowych i ryczałtowe są określane przy zastosowaniu metod już 

opracowanych i stosowanych w okresach programowania 2007-2013 i 2014-2020 w ramach celu 

dotyczącego konkurencyjności i zatrudnienia w programie operacyjnym finansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W PROW Cypru zastosowano kwoty jednostkowe w celu pokrycia kosztów przejazdów i diet 

dziennych w ramach programu Erasmus+ w odniesieniu do krótkoterminowych wymian 

zarządzających gospodarstwami rolnymi i lasami oraz wizyt w gospodarstwach i lasach.  

Organy państw członkowskich są zaniepokojone kontrolami przeprowadzanymi przez 

Komisję 

61. Podczas wizyt kontrolnych przeprowadzanych przez Trybunał niektóre państwa 

członkowskie poinformowały, że nie są pewne tego, w jaki sposób Komisja bada uproszczone 

formy kosztów. Dla niektórych stanowiło to przeszkodę w stosowaniu tych form51. Podczas 

wizyt kontrolnych w państwach członkowskich pracownicy Komisji zbadali systemy 

zarządzania i kontroli, stosując do tego wykaz kluczowych i pomocniczych mechanizmów 

kontroli52. Trybunał przeanalizował podejście kontrolne DG AGRI i stwierdził, że przy okazji 

wprowadzenia uproszczonych form kosztów definicja tych systemów kontroli nie została 

zaktualizowana przez dyrekcję. Aktualizowanie stosowanych przez Komisję definicji 

kluczowych i pomocniczych mechanizmów kontroli, tak aby objęły one uproszczone form 

                                                      

50 Organy Toskanii wprowadziły te uproszczone formy kosztów w pierwszej zmianie do PROW, 
który przedłożyły Komisji Europejskiego w lipcu 2016 r. 

51 Np. dla Danii, Saksonii (Niemcy) i Wysp Kanaryjskich (Hiszpania). 

52 Tylko uchybienia w kluczowych mechanizmach kontroli mogą doprowadzić do nałożenia korekt 
finansowych. 
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kosztów, to jeden ze sposobów zaradzenia obawom państw członkowskich. Na wykresie 10 

przedstawiono kontrole mające zastosowanie do uproszczonych form kosztów. 

Wykres 10 – Kontrole administracyjne, które zgodnie z oczekiwaniami Komisji organy 

państw członkowskich powinny przeprowadzić w odniesieniu do uproszczonych form 

kosztów 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wywiadów i dokumentacji Komisji. 

62. W tym kontekście Trybunał przedstawił wykaz wspólnych wymogów dotyczących 

uzyskania pewności i zasad obowiązujących przy kontroli wykonania zadań w pkt 1 i 2 

załącznika II.  

63. Pomimo opisanych powyżej trudności organy pięciu z sześciu państw członkowskich, 

w których przeprowadzono wizyty kontrolne, zastanawiają się nad wykorzystaniem 

uproszczonych form kosztów w większym zakresie w przyszłości. Przykładowo Szwecja 

zamierzała wykorzystać w większym stopniu kwoty ryczałtowe w swoim pierwotnym PROW 

na okres programowania 2014–2020, lecz przeszkodził jej przepis (później uchylony), zgodnie 

z którym uproszczone formy kosztów muszą być zatwierdzone ex ante53.  

Niedawne zmiany przepisów mogą zachęcić do stosowania uproszczonych form kosztów 

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

64. We wrześniu 2016 r. Komisja zaproponowała zmiany54 kilku przepisów, które wpływają 

na wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich. W październiku 2017 r. Rada i Parlament 

                                                      

53 Art. 62 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.  

54 COM (2016) 605 final (rozporządzenie zbiorcze). 
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uzgodniły, by uchylić, ze skutkiem od 2018 r., przepisy dotyczące rozwoju obszarów 

wiejskich55, które ograniczały wykorzystanie uproszczonych form kosztów.  

65. Uzgodnione zmiany stanowiły dalszą harmonizację przepisów dotyczących europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także zwiększyły możliwości stosowania 

uproszczonych form kosztów. Uchylenie przepisu wymagającego certyfikacji ex ante metody 

i obliczeń w odniesieniu do EFRROW może doprowadzić do wykorzystania uproszczonych 

form kosztów na większą skalę. Certyfikacja ex ante oznaczała, że uproszczone formy 

kosztów w odniesieniu do EFRROW musiały zostać ustalone na wcześniejszym etapie niż, na 

przykład, w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeżeli chodzi o ten ostatni, 

wystarczy ustalić uproszczone formy kosztów nie później niż w czasie przyznawania pomocy. 

Podobna zasada obowiązuje obecnie także w odniesieniu do EFRROW. Parlament i Rada 

omawiają nadal dalsze propozycje mające wpływ na stosowanie uproszczonych form 

kosztów w przypadku EFRROW; przedstawiono je w ramce 15. Jeżeli zostaną przyjęte dalsze 

zmiany, poszerzą one jeszcze zastosowanie uproszczonych form kosztów. 

Ramka 15 – Proponowane zmiany przepisów rozszerzające możliwości stosowania uproszczonych 

form kosztów 

Proponowane zmiany artykułów 67 i 68 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 spowodowałyby: 

 • uchylenie pułapu kwot ryczałtowych;  

 • dozwolone indywidualne opracowywanie projektów budżetów dla wszystkich europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; 

 • możliwość obliczania bezpośrednich kosztów osobowych danej operacji według stawki 

zryczałtowanej w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich innych niż koszty osbowe tej 

operacji; 

 • stawka zryczałtowana w wysokości do 40% kwalifikowalnych kosztów osobowych może 

zostać wykorzystana do pokrycia pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym 

państwo członkowskie nie jest zobowiązane do obliczania mającej zastosowanie stawki. 

                                                      

55 Art 62 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w którym wymagano, w odniesieniu do 
EFRROW, certyfikacji ex ante metody i obliczeń. 
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66. Możliwość obliczenia uproszczonych form kosztów w oparciu o wstępny budżet 

projektu oznacza, że formy te mogą zostać ustalone dla operacji indywidualnej, podczas 

oceny wniosku o wsparcie. Organy szwedzkie i fińskie poinformowały Trybunał, że rozważały 

już stosowanie kwot ryczałtowych obliczonych na podstawie wstępnego budżetu w kilku 

działaniach, jednak Komisja poinformowała je, że w przypadku EFRROW zastosowanie tych 

kwot nie jest możliwe56. 

UPROSZCZONE FORMY KOSZTÓW NIE BYŁY ZWIĄZANE Z WIĘKSZYM NACISKIEM NA 

REZULTATY 

Dzięki stosowaniu uproszczonych form kosztów punkt ciężkości przesunięto z analizy faktur 

na produkty, lecz nie prowadzi ono do większego nacisku na rezultaty 

67. Promowanie stosowania na większą skalę uproszczonych form kosztów jest uzasadniane 

między innymi potencjalnie większym naciskiem na produkty i rezultaty. Jest o tym mowa 

w wytycznych Komisji dotyczących uproszczonych form kosztów57. Kontrolerzy zbadali 

indywidualne projekty w ramach PROW wybranych do przeprowadzenia wizyty kontrolnej, 

tak aby sprawdzić, czy organy państw członkowskich skoncentrowały się w swoich 

weryfikacjach na produktach lub rezultatach, a nie na analizie faktur, oraz czy 

o kwalifikowalności płatności w postaci form kosztów uproszczonych zdecydowano na 

podstawie osiągnięcia planowanych produktów i rezultatów. Kontrolerzy porównali także 

płatności dokonane pod postacią form kosztów uproszczonych z pozostałymi. 

                                                      

56 Finlandia: działania 1, 7, 16 i 19; Szwecja: działania 1, 2, 7, 16 i 19. 

57 Przykładowo w sekcji 1.3 stwierdzono, że stosowanie form kosztów uproszczonych jest zalecane 
w przypadku, gdy państwa członkowskie chcą, aby zarządzanie europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi koncentrowało się w większym stopniu na produktach 
i rezultatach niż na nakładach, a w sekcji 1.2.2 – że zaletę form kosztów uproszczonych stanowi 
to, że „koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z wcześniej ustaloną metodą opartą na 
produktach, rezultatach lub innych kosztach”. W odniesieniu konkretnie do stawek 
jednostkowych w sekcji 3.1 stwierdzono, że mogą one odnosić się do procesu, tj. mieć na celu 
ujęcie, dzięki jak najlepszemu przybliżeniu, rzeczywistych kosztów realizacji operacji, a mogą 
także być oparte na wynikach (produkcie lub rezultacie) lub zdefiniowane pod względem 
zarówno procesu, jak i wyników. 
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68. Trybunał wykrył przykłady produktów i rezultatów projektów, które przyczyniły się do 

realizacji celów działania (jeden z nich opisano w ramce 16), lecz nie znalazł dowodów na to, 

że osiągnięto lepsze rezultaty, niż w przypadku zwrotu poniesionych kosztów.  

Ramka 16 – Płatności oparte na produktach w Saksonii  

W Saksonii za pomocą stawek jednostkowych finansowana jest budowa murów z kamienia 

naturalnego w ramach PROW. Mury z kamienia naturalnego mają wspomóc odtwarzanie, 

ochronę i wzbogacanie różnorodności biologicznej w winnicach położonych na terenach 

górzystych i stromych. Płatności są dokonywane w oparciu o liczbę metrów kwadratowych 

zbudowanego muru. 

© MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 
I ROLNICTWA KRAJU ZWIĄZKOWEGO 
SAKSONIA  

Beneficjenci składają wnioski o pomoc dopiero po 

uzyskaniu oceny wartości środowiskowej od specjalisty 

w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Po ukończeniu 

projektu beneficjenci deklarują zrealizowaną liczbę 

jednostek (w metrach kwadratowych). Organy Saksonii 

przeprowadzają u beneficjenta wizytę kontrolną w celu 

weryfikacji zadeklarowanych wartości. Wyjaśniły one, że za 

pomocą tej weryfikacji oraz oceny specjalisty w zakresie 

ochrony środowiska naturalnego mogą zapewnić, by 

produkty projektu przyczyniały się do osiągnięcia 

pożądanych celów. 

69. Formy kosztów uproszczonych mogą zostać zróżnicowane w zależności od pożądanych 

rezultatów, o ile odzwierciedlają one koszty i zapewnione jest równe traktowanie 

beneficjentów. Jest to jedna z kilku możliwości osiągnięcia większego nakierowania na 

rezultaty (inne obejmują zastosowanie kryteriów selekcji i zróżnicowanie „intensywności 

pomocy”, tj. odsetka projektów wspieranych ze środków EFRROW). Trybunał nie znalazł 

żadnych przykładów praktycznego zastosowania tego rozwiązania. 
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70. Komisja monitoruje wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich za pośrednictwem 

wspólnego systemu monitorowania i oceny (CMES). W ramach CMES ustalane są wskaźniki58 

na poziomie unijnym: sprawozdawczość ze strony państw członkowskich powinna być 

porównywalna, aby jakakolwiek ocena polityki była miarodajna. Wskaźniki mają 

odzwierciedlać cele polityki, w związku z czym kontrolerzy szukali powiązania pomiędzy nimi 

a płatnościami, co zobrazowano za pomocą fikcyjnego przykładu na wykresie 11. 

Wykres 11 – Powinno istnieć powiązanie pomiędzy celami, wskaźnikami a płatnościami 

w postaci uproszczonych form kosztów  

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

71. W większości przypadków Trybunał nie był w stanie ustalić bezpośrednich powiązań 

pomiędzy płatnościami na rzecz wybranych projektów a wskaźnikami. W rzeczywistości 

wskaźniki CMES, ustanowione na poziomie UE, nie służą do monitorowania wdrażania 

polityki rozwoju obszarów wiejskich na poziomie projektu, w związku z czym oparcie na nich 

płatności w postaci uproszczonych form kosztów nie byłoby wykonalne. Jednakże do celów 

                                                      

58 Załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 808/2014. 
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z przeprowadzonymi działaniami

Przykłady kwalifikowalnych rodzajów działalności to 
rzemiosło, agroturystyka i takie usługi, jak fryzjerstwo 

i stomatologia.
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monitorowania rezultatów polityki operacje finansowanie ze środków EFRROW muszą 

wyraźnie łączyć się z jednym z jej celów. Lepsze powiązanie płatności i celów w przypadku 

projektów indywidualnych może przyczynić się do większego nakierowania na osiągnięcie 

celów.  

Komisja zaproponowała przejście na płatności oparte na rezultatach  

72. Zaproponowane niedawno zmiany w ramach prawnych59 obejmują także, poza 

zwiększeniem możliwości stosowania uproszczonych form kosztów, formę płatności 

opartych na rezultatach. Komisja zaproponowała bowiem, aby w artykule 67 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 uwzględnić taką możliwość 

finansowania, która nie jest powiązana z kosztami danej operacji, lecz opiera się na 

spełnieniu warunków dotyczących postępu we wdrażaniu lub osiągnięcia celów programu.  

WNIOSKI I ZALECENIA 

73. Stosowanie uproszczonych form kosztów ma kilka potencjalnych zalet. Może zmniejszyć 

obciążenie administracyjne, ponieważ nie wymaga śledzenia historii dokumentacji każdego 

euro osobno. Beneficjenci przekazują organom państw członkowskich, a organy sprawdzają 

mniejszą liczbę dokumentów.  

74. Dzięki powiązaniu płatności z produktami w ramach uproszczonych form kosztów 

ograniczono konieczność szczegółowej analizy faktur, co nie prowadzi jednak do większego 

ukierunkowania na rezultaty. Dzięki stosowaniu uproszczonych form kosztów można 

utrzymać pod kontrolą koszty projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, lecz tylko 

wtedy, gdy opierają się na rzetelnej metodyce obliczeniowej oraz sprawiedliwych 

i weryfikowalnych obliczeniach. Planowane płatności oparte na rezultatach potencjalnie 

prowadzą do zwiększenia nacisku na wyniki i lepszego ukierunkowania na osiągnięcie celów. 

                                                      

59 Zmiany do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
i rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 zaproponowane przez Komisję w COM(2016) 605 final. 
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75. Kontrole przeprowadzone przez Trybunał wykazały istnienie takiej tendencji oraz ogólne 

zmniejszenie obciążenia administracyjnego. Instytucje zarządzające inwestują co prawda 

(czas lub środki finansowe) w opracowanie z wyprzedzeniem metodyki i dokonywanie 

obliczeń, lecz pracownicy oszczędzają czas podczas sprawdzania wniosków o wsparcie 

i wniosków o płatność, a beneficjenci muszą przedłożyć mniej dokumentów (zob. pkt 13–18, 

21, 22 i 26). 

76. Skuteczne stosowanie uproszczonych form kosztów może zapewnić utrzymanie pod 

kontrolą kosztów projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Jednakże aby zapewnić 

racjonalność kosztów konieczne jest stosowanie rzetelnej metodyki obliczeń, która pozwoli 

ustalić poziomy finansowania na właściwym poziomie (zob. pkt 33–38). 

77. Mimo że nie istnieją wymogi prawne dotyczące aktualizacji metodyki lub obliczeń, 

w świetle zasad należytego zarządzania finansami powinny one być aktualne, gdyż tylko 

w takim przypadku uproszczone formy kosztów mogą odzwierciedlać rzeczywistość. 

Zalecenie 1 

Komisja powinna zaktualizować swoje wytyczne dotyczące uproszczonych form kosztów, tak 

aby objęły one także podstawowe zasady opracowywania metodyk obliczeniowych. 

W wytycznych powinny znaleźć się: 

 • minimalne wymogi dotyczące danych; 

 • dopuszczalne różnice w zastosowanych cenach; 

 • omówienie zbiorów danych zawierających wartości skrajne i dane ulotne. 

Docelowy termin wdrożenia: 2018 r. 

78. Podczas zatwierdzania PROW Komisja nie ocenia metodyki obliczania ani dokonanych 

obliczeń uproszczonych form kosztów. Kontrole przeprowadzane przez DG AGRI obejmują 

też uproszczone formy kosztów, jeśli kontrolerzy wybiorą płatności dokonane za pomocą 

tych form. Nie wybierają oni jednak systematycznie państw członkowskich korzystających 

z tych form kosztów ani PROW, w ramach których je zastosowano. Jednostki certyfikujące są 

niezależnymi organami, lecz ich rola w kontrolowaniu uproszczonych form kosztów nie 
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została sprecyzowana. Rodzi to ryzyko, że uproszczone formy kosztów nie będą badane przez 

niezależny organ (zob. pkt 40–47). W tym kontekście wymogi i zasady ujęte w załączniku II.1 

i II.2 mogą być wykorzystywane przez organy stosujące i kontrolujące uproszczone formy 

kosztów, w tym przez jednostki certyfikujące (zob. pkt 62). 

Zalecenie 2 

Komisja powinna rozstrzygnąć, kto jest odpowiedzialny za weryfikację metodyki 

i dokonywanie obliczeń uproszczonych form kosztów. 

Komisja powinna w szczególności wyjaśnić, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące uzyskania 

pewności przedstawione w załączniku II.1, jaką rolę w kontroli odgrywają jednostki 

certyfikujące. Powinna też włączyć do swoich wytycznych dla jednostek certyfikujących 

konkretne odniesienia do kontroli uproszczonych form kosztów i powiązanych z nimi 

systemów kontroli wewnętrznej.  

Docelowy termin wdrożenia: 2018 r. 

79. Przeprowadzona przez Trybunał kontrola wykazała też, że uproszczone formy kosztów 

odpowiadają wciąż marginalnej części wydatków na rozwój obszarów wiejskich. 

Najważniejszą tego przyczyną są trudności w ustaleniu mierników kosztów w odniesieniu do 

szerokiego i zróżnicowanego zbioru projektów, działań i beneficjentów. Taki stan rzeczy 

zwiększa potrzebę dokonywania znacznych inwestycji w opracowanie metodyki obliczania 

uproszczonych form kosztów. Opracowanie uproszczonych form kosztów jest użyteczne 

tylko wtedy, gdy wiele projektów ma podobny charakter lub podobną strukturę wydatków. 

Uproszczone formy kosztów nie są odpowiednie dla wszystkich rodzajów operacji 

i wydatków, lecz i tak mogłyby być wykorzystywane częściej i lepiej (zob. pkt 16, 17 i 48–51). 

Przepisy dopuszczają stosowanie metodyk obliczania i stawek uproszczonych form kosztów 

opracowanych w ramach innych obszarów polityki, Trybunał ustalił jednak, że państwa 

członkowskie rzadko korzystają z tej możliwości.  

80. Ustawodawca może uwzględnić w przepisach stawki i kwoty, które będą 

wykorzystywane w ramach uproszczonych form kosztów. Szczególna korzyść związana z tymi 

„gotowymi” uproszczonymi formami kosztów polega na tym, że organy państw 
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członkowskich nie muszą opracowywać żadnych metodyk obliczeniowych ani dokonywać 

obliczeń (zob. pkt 19 i 20). Ważne jest jednak, aby takie stawki były rzetelnie obliczone 

i odpowiednio skoordynowane z kosztami zwracanymi na podstawie faktur i innych 

dokumentów. 

Zalecenie 3 

Aby ułatwić odpowiednie korzystanie z uproszczonych form kosztów, Komisja powinna:  

 • zbadać możliwości dalszych prac nad rozwojem rzetelnie opracowanych „gotowych” 

uproszczonych form kosztów; 

 • zaktualizować definicje kluczowych i pomocniczych mechanizmów kontroli, tak aby 

objęły one uproszczone formy kosztów. 

Docelowy termin wdrożenia: 2018 r. 

81. Mimo że Komisja przedstawia większy nacisk na produkty i rezultaty jako jeden 

z powodów, dla których warto stosować uproszczone formy kosztów, Trybunał nie 

stwierdził, by rezultatom poświęcano więcej uwagi. Dzięki uproszczonym formom kosztów 

punkt ciężkości przesunięto z analizy faktur na produkty, lecz Trybunał nie znalazł dowodów 

na to, że stosowanie płatności w postaci uproszczonych form kosztów przyniosło lepsze 

rezultaty niż zwrot poniesionych kosztów. 

82. Nowe płatności oparte na rezultatach wprowadzone we wniosku zbiorczym Komisji 

otwierają możliwości dokonywania płatności, które nie są ściśle powiązane z kosztami. 

Powodzenie w ich stosowaniu będzie zależało od wytycznych Komisji oraz od chęci państw 

członkowskich do przyjęcia tej nowej formy finansowania.  

Zalecenie 4 

Komisja powinna zbadać możliwości odejścia od dokonywania zwrotu poniesionych kosztów 

na rzecz zwrotu opartego na rezultatach. Powinna przy tym wziąć pod uwagę dotychczas 

nabyte doświadczenie w stosowaniu uproszczonych form kosztów.  

Docelowy termin wdrożenia: 2018 r. 
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Niniejsze sprawozdanie specjalne zostało przyjęte przez Izbę I, której przewodniczył członek 

Trybunału Obrachunkowego Phil WYNN OWEN, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 

7 marca 2018 r. 

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Prezes 
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ZAŁĄCZNIK I 

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, W KTÓRYCH STOSOWANE SĄ 

UPROSZCZONE FORMY KOSZTÓW W RAMACH 20 PROW 

 

Uwaga – powyższy wykaz obejmuje 49 poddziałań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w których 

uproszczone formy kosztów mogą być stosowane w okresie programowania 2014–2020. Nie istnieją takie 

poddziałania, które w całości byłyby realizowane za pomocą tych form. Uproszczone formy kosztów 

stosowane są tylko w odniesieniu do konkretnych rodzajów projektów lub wydatków wspieranych 

w ramach odpowiednich poddziałań. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez państwo 

członkowskie i działań określonych w rozporządzeniu (UE) nr 808/2014. 
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1.1 X X X X X X X X X X X X X X
1.2 X X X X X X X X X X
1.3 X X X
2.1 X X X
2.2 
2.3 X X
3.1 
3.2 X X X
4.1 X X X X X X X
4.2 X
4.3 X X X
4.4 X X X X X X X
5.1

5.2 
Rozwój gospodarstw rolnych i  działalności gospodarczej 6.4

7.1 X X X X
7.2 X
7.3 X
7.4 X X
7.5 X X
7.6 X X X X X
7.7 X
7.8 X
8.1 X X X X X
8.2 X
8.3 X X X
8.4 X X X X
8.5 X X X X X X X X
8.6 X X

Usługi leśno-środowiskowe i kl imatyczne oraz ochrona lasów 15.2
16.1 X X X X X X X X X
16.2 X X X X X X X X X X X
16.3 X X X X X X
16.4 X X X X X X X
16.5 X X X X X X X X
16.6 X X
16.7 X
16.8 X
16.9 X X X X X X
16.10 X X X X
17.1 X
17.2
17.3
19.1 X X X X X X X
19.2 X X X X X X X X X
19.3 X X X X X X X X X
19.4 X X X X X X X X X X X X X
20.1 X X
20.2 X X

21 6 13 4 12 14 1 1 9 10 9 6 1 7 6 0 14 21 18 17
30 18 29 21 20 28 14 30 31 23 23 26 36 32 26 8 16 36 25 26

70% 33% 45% 19% 60% 50% 7% 3% 29% 43% 39% 23% 3% 22% 23% 0% 88% 58% 72% 65%

Pomoc techniczna

Liczba poddziałań, w których można zastosować uproszczone formy 
Łączna liczba poddziałań w PROW innych niż obszarowe / dotyczące 
Odsetek poddziałań, w których stosuje się uproszczone formy kosztów

Transfer wiedzy i  działania informacyjne

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem 
i usługi z zakresu zastępstw

Systemy jakości produktów rolnych i  środków spożywczych

Inwestycje w środki trwałe

Podstawowe usługi i  odnowa wsi na obszarach wiejskich

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i  poprawę żywotności 
lasów

Współpraca

Zarządzanie ryzykiem

Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
w ramach LEADER

Przywracanie potencjału produkcji  rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywiołowych i  katastrof oraz wprowadzanie 
odpowiednich środków zapobiegawczych
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ZAŁĄCZNIK II 

1. UZYSKANIE PEWNOŚCI W KWESTII UPROSZCZONYCH FORM KOSZTÓW 

Wstęp: Trybunał omówił poniższe kluczowe wymogi ze służbami Komisji odpowiedzialnymi za 
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne; są one istotne dla wszystkich organów stosujących 
i sprawdzających uproszczone formy kosztów. Zakres, w jakim spełnienie tych wymogów będzie 
objęte poszczególnymi kontrolami, zależy zarówno od zakresu wykonanych prac, jak i od stopnia 
wykorzystania uproszczonych form kosztów w zbadanych wydatkach. 

 

Wymóg Podejście kontrolne 
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Państwo członkowskie stosuje 
tylko te formy kosztów 
uproszczonych, które są 
dozwolone przez przepisy unijne 
i krajowe.  

Analiza przepisów unijnych i krajowych:  

• upewnienie się co do zgodności rodzajów form 
kosztów uproszczonych z przepisami;  

• wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących rodzaju 
operacji, w których mogą być stosowane uproszczone 
formy kosztów i sprawdzenie, czy formy te są 
stosowane w przypadku dozwolonych rodzajów 
operacji i kategorii kosztów. 

Uproszczona forma kosztów jest 
ustanawiana zgodnie z jedną 
z metod dozwolonych 
w przepisach. 

Analiza przepisów unijnych i krajowych oraz wskazanie 
dozwolonych metod określania form kosztów uproszczonych. 

Potwierdzenie, czy forma kosztu uproszczonego została 
określona przy użyciu jednej z metod wskazanych 
w przepisach (np. rzetelna, sprawiedliwa i weryfikowalna 
metoda obliczeń, wykorzystanie istniejących programów 
unijnych lub krajowych, wykorzystanie konkretnych stawek 
lub metod z rozporządzeń). 

Jeżeli zastosowano konkretne stawki lub metody określone 
w rozporządzeniach, nie ma potrzeby sprawdzania koncepcji. 

Uproszczone forma kosztów 
obejmuje tylko koszty 
kwalifikowalne. 

Zapewnienie, by metodyka definiowania uproszczonej formy 
kosztów obejmowała tylko koszty, które są kwalifikowalne na 
podstawie przepisów unijnych i krajowych. 

Jeżeli zastosowano połączenie 
uproszczonej formy kosztów lub 
różnych mechanizmów zwrotu 
w odniesieniu do tej samej 
operacji, unika się podwójnego 
deklarowania wydatków. 

Potwierdzenie, czy pojedynczy rodzaj wydatku na rzecz 
pojedynczego beneficjenta może być sfinansowany tylko raz. 

Jeżeli koszt operacji został częściowo zwrócony na podstawie 
rzeczywiście poniesionych kosztów, potwierdzenie, czy te 
koszty nie zostały także wypłacone jako część uproszczonej 
formy kosztu.  

Jeżeli w przypadku tego samego rodzaju operacji 
zastosowano kwotę ryczałtową i stawki jednostkowe, 
potwierdzenie, czy obliczenie kwoty ryczałtowej nie obejmuje 
elementów, których koszt zwrócono na podstawie stawek 
jednostkowych.  

W przypadku stawek zryczałtowanych upewnienie się, że 
istnieje kompleksowa definicja kategorii kosztów oraz 
wyraźne rozróżnienie pomiędzy kategoriami kosztów, do 
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Wymóg Podejście kontrolne 
których stosuje się tę stawkę, oraz kategorią kosztów 
zwracanych w postaci stawki zryczałtowanej. 

Jeżeli uproszczone formy 
kosztów opierają się na 
istniejących programach 
unijnych lub krajowych, 
programy te powinny 
uwzględniać podobne rodzaje 
beneficjentów i operacji.  

Ocena, czy rodzaje beneficjentów i operacji otrzymujących 
wsparcie w postaci form kosztów uproszczonych są podobne. 
Sprawdzenie na podstawie poszczególnych przypadków, na 
przykład poprzez dokonanie oceny, czy beneficjent byłby 
kwalifikowalny w ramach programu unijnego/krajowego 
stosowanego jako podstawa dla uproszczonych form 
kosztów.  

Potwierdzenie, czy parametry stosowane w ramach 
obowiązującej metodyki (przykładowo zakres geograficzny) 
są także ważne w przypadku tych rodzajów operacji, 
w których będą stosowane.  

Obliczenie uproszczonej formy 
kosztu jest rzetelne – rozsądne 
i oparte na realnych 
przesłankach, nie nadmierne ani 
ekstremalne. 

Potwierdzenie, czy organy państwa członkowskiego 
uzasadniły swoje założenia i dane stosowane w ramach 
metodyki i obliczenia uproszczonej formy kosztu. 

Obliczenie uproszczonej formy 
kosztów jest sprawiedliwe – nie 
daje przewagi jednym 
beneficjentom lub operacjom 
nad innymi. 

Analiza kwot lub stawek uproszczonych form kosztów 
i potwierdzenie, czy założenia i dane zastosowane do ich 
określenia oparte są na uśrednionych operacjach / 
przeciętnych beneficjentach, lub potwierdzenie, na 
podstawie obiektywnych dowodów, czy kwoty i stawki są 
zróżnicowane.  

Obliczenie uproszczonej formy 
kosztu jest weryfikowalne – na 
podstawie pisemnych dowodów, 
które mogą być zweryfikowane 
przez cały okres stosowania 
uproszczonej formy kosztów.  

Potwierdzenie, czy organ określający uproszczoną formę 
kosztów odpowiednio udokumentował: 

• opis metodyki (w tym główne etapy obliczenia); 
• źródło zastosowanych danych, w tym ocenę 

przydatności i jakości danych; 
• samo obliczenie. 

Weryfikacja danych zastosowanych do obliczenia 
uproszczonej formy kosztu na podstawie próby oraz 
zapewnienie o istnieniu odpowiedniej ścieżki kontroli. 
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Wymóg Podejście kontrolne 
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System zarządzania i kontroli 
obejmuje odpowiednie kontrole 
związane z opracowaniem 
uproszczonych form kosztów. 

Sprawdzenie procedur państwa członkowskiego i ocena tego, 
czy obejmują one przepisy dotyczące niezależnego przeglądu 
metodyki i obliczeń uproszczonych form kosztów. 

Sprawdzenie, czy przegląd jest przeprowadzany we 
właściwym czasie i że obejmuje powyższe, mające 
zastosowanie, kluczowe wymogi. 
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Stosowane w praktyce 
uproszczone formy kosztów są 
ustanawiane z wyprzedzeniem. 

Badanie zaproszenia do składania wniosków i zapewnienie, 
by obejmowało ono odniesienie do zastosowania 
uproszczonych form kosztów.  

Określenie, przy badaniu dokumentu, warunków wsparcia, 
potwierdzenie, czy o zastosowanej kwocie lub stawce 
uproszczonej formy kosztu poinformowano najpóźniej 
w decyzji o przyznaniu pomocy. 

Rezultat, jakiego oczekuje się od 
beneficjenta, aby mógł on 
otrzymać płatność na podstawie 
uproszczonej formy kosztu, jest 
wyraźnie określony.  

Weryfikacja w dokumencie określającym warunki wsparcia na 
rzecz próby operacji, czy uprzednio ustalone warunki umowy 
jasno określają, jakie rezultaty są wymagane, aby beneficjent 
otrzymał płatność na podstawie uproszczonej formy kosztu. 

Płatność jest przyznawana tylko 
wtedy, gdy uprzednio określone 
rezultaty zostały w pełni 
zrealizowane. 

Potwierdzenie, że uprzednio określone rezultaty zostały 
w pełni zrealizowane, a warunki uzyskania wsparcia 
spełnione (za pomocą inspekcji lub poprzez uzyskanie innych 
rozstrzygających dowodów). 

W przypadku kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych – 
potwierdzenie, że uprzednio określone warunki zostały 
spełnione. W przypadku stawek jednostkowych – 
potwierdzenie liczby rzeczywiście kwalifikowalnych 
jednostek.  

W przypadku finansowania według stawek zryczałtowanych – 
potwierdzenie, że kwotę ustalono na podstawie kategorii 
kosztów kwalifikowalnych, które określa metodyka. 
Potwierdzenie rzeczywiście poniesionych i wypłaconych 
kosztów, do których stosuje się stawkę, i zapewnienie, by 
były one zgodne z dokumentem określającym warunki 
wsparcia. 

Metodyka jest poprawnie 
stosowana, a płatność oparta na 

Sprawdzenie, czy płatność obliczono w oparciu o uproszczoną 
formę kosztów ustanowioną zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w chwili przyznawania wsparcia (jeżeli kwota 
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Wymóg Podejście kontrolne 
uproszczonych formach kosztów 
poprawnie obliczona. 

lub stawka uproszczonej formy kosztu została zmieniona, 
sprawdzenie, czy zastosowano odpowiednie stawki). 

Matematyczne badanie obliczeń płatności w próbie operacji 
(stawki jednostkowe – liczba wdrożonych jednostek 
pomnożona przez stawkę jednostkową; kwota ryczałtowa – 
jak w decyzji o przyznaniu pomocy; stawki ryczałtowe – 
odsetek zdefiniowanych kategorii kosztów). 

W przypadku modyfikacji wartości kosztów, do których 
zastosowano stawkę zryczałtowaną, potwierdzenie, czy 
kwota obliczona w oparciu o stawkę zryczałtowaną została 
także proporcjonalnie zmodyfikowana. 
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System zarządzania i kontroli 
obejmuje odpowiednie kontrole 
związane z wdrożeniem operacji 
z uproszczonymi formami 
kosztów. 
 
 
 
 
 
 
 

Przegląd procedur państwa członkowskiego i ocena, czy 
obejmują one kontrole administracyjne realizacji operacji 
i spełnienie uprzednio określonych warunków, a także 
weryfikacja jednostek (w związku ze stawkami 
jednostkowymi) i kategorii kosztów kwalifikowalnych 
(w związku z finansowaniem według stawek ryczałtowych). 

Kontrole administracyjne 
określone w systemie 
zarządzania i kontroli są 
skuteczne. 
 
 
 

W odniesieniu do próby płatności – badanie kontroli 
administracyjnych i potwierdzenie, czy zostały one 
przeprowadzone zgodnie z kontrolami określonymi 
w systemie zarządzania i kontroli. 
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ZAŁĄCZNIK II 

2. KONTROLA WYKONANIA ZADAŃ W KONTEKŚCIE UPROSZCZONYCH FORM KOSZTÓW 

Wstęp: W niniejszej część zawarto przykłady zasad, które mogą być wykorzystywane w kontroli 
wykonania zadań w kontekście uproszczonych form kosztów. W zależności od zakresu kontroli można 

też opracować inne zasady. Dodatkowo dla każdej z zasad niezbędne jest opracowanie kryteriów 
kontroli. 

 

Zasada Podejście kontrolne 

O
sz

cz
ęd

no
ść

 

Uproszczone formy kosztów 
ustalono na prawidłowym 
poziomie.  

Sprawdzenie, czy dla danego poziomu produktów lub 
rezultatów, uproszczone formy kosztów nie mogły zostać 
określone lub wdrożone w sposób, który poskutkowałby 
znacznie niższymi kosztami. 

Potrzeba indeksacji lub 
aktualizacji metodyki i danych 
zastosowanych do obliczeń jest 
okresowo oceniana. 

Potwierdzenie (poprzez zbadanie procedur, wcześniejszych 
aktualizacji lub pytania), czy organy państwa członkowskiego 
dokonują okresowej oceny potrzeb dotyczących 
aktualizowania założeń związanych z metodyką obliczania 
uproszczonych form kosztów i danymi wykorzystanymi do 
obliczeń. W stosownym przypadku sprawdzenie, czy 
obliczenia zostały zaktualizowane.  

Jeżeli uproszczone formy kosztów są oparte na 
obowiązujących programach unijnych lub krajowych, 
sprawdzenie, czy metodyka zastosowana w pierwotnym 
programie została zmodyfikowana, i jeżeli tak było – 
weryfikacja, czy odpowiednio zmodyfikowano uproszczone 
formy kosztów w okresie programowania. 

W
yd

aj
no

ść
 

Czas poświęcony na 
przygotowanie metodyki 
i obliczeń oraz ich koszt jest 
proporcjonalny do oszczędności 
poczynionych w trakcie 
wdrażania w całym okresie 
programowania. 

Zebranie informacji na temat zasobów potrzebnych do 
opracowania metody i porównanie z czasem zaoszczędzonym 
podczas wdrożenia. Analiza, czy zastosowanie uproszczonych 
form kosztów w przypadku określonego rodzaju operacji, 
beneficjenta lub kategorii kosztów jest wydajne. 
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Zasada Podejście kontrolne 

Kontrole administracyjne są 
uproszczone, tak aby 
odzwierciedlały zastosowanie 
uproszczonych form kosztów. 

Zbadanie procedury państw członkowskich i list kontrolnych 
dotyczących kontroli administracyjnych, aby uzyskać 
pewność, że: 

• rzeczywiście poniesione koszty nie są kontrolowane 
w kategoriach wydatków zwracanych za pomocą 
uproszczonych form kosztów;  

• wydatki poświadczone Komisji są obliczone na 
podstawie zatwierdzonych ilości;  

• w przypadku stawek jednostkowych i kwot 
ryczałtowych kontrole koncentrują się na produktach 
i wynikach; 

• w przypadku stawek zryczałtowanych weryfikacja 
koncentruje się na kosztach kwalifikowalnych, do 
których stosowana jest stawka.  

Sk
ut

ec
zn

oś
ć Uproszczone formy kosztów są 

ukierunkowane na osiągnięcie 
produktów i rezultatów. 

Sprawdzenie, czy rezultaty, jakich oczekuje się od 
beneficjenta, aby mógł on otrzymać płatność na podstawie 
uproszczonej formy kosztu, są wyraźnie powiązane 
z osiągnięciem celów polityki. 
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ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO 

TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO 

„NOWE FORMY FINANSOWANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH – ROZWIĄZANIA PROSTSZE, LECZ 

NIESKONCENTROWANE NA REZULTATACH” 

STRESZCZENIE 

I. W 2014 r. Komisja udoskonaliła uproszczone formy kosztów, aby usprawnić realizację pewnych 

działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Od samego początku było jasne, że jest mało 

prawdopodobne, by ta alternatywna metoda zwrotu kosztów miała przyczynić się do znacznie 

większego ukierunkowania na rezultaty. Tym samym korzystanie z uproszczonych form kosztów 

powinno doprowadzić do takich samych rezultatów jak za pośrednictwem konwencjonalnych 

systemów zwrotu kosztów, tyle że w prostszy i szybszy sposób. 

IV. Komisja jest zdania, że dzięki uproszczonym formom kosztów można znacznie zmniejszyć 

obciążenia administracyjne, a zasoby ludzkie i wysiłki administracyjne związane z zarządzaniem 

danym funduszem mogą zostać w większym stopniu ukierunkowane na osiąganie celów polityki, 

nie zaś na gromadzenie i weryfikowanie dokumentów finansowych. 

V. Komisja wyjaśniła i zamierza jeszcze bardziej doprecyzować rolę jednostek certyfikujących, 

jeśli chodzi o kontrolę metody obliczeń uproszczonych form kosztów, w ramach spotkań grupy 

ekspertów ds. jednostek certyfikujących. 

VI. Komisja podkreśla, że uproszczone formy kosztów stanowią nowe rozwiązanie w odniesieniu 

do wydatków innych niż obszarowe i niezwiązanych z produkcją zwierzęcą. Rozpoczęcie ich 

stosowania przez państwa członkowskie wymaga zatem czasu. Niektóre uproszczone formy 

kosztów są jednak obecnie wprowadzane w drodze zmian w PROW. 

VII. 

Podpunkt pierwszy: Komisja przyjmuje to zalecenie i przystąpiła już do aktualizacji dokumentu 

z wytycznymi, głównie w celu uwzględnienia zmian, które zostaną wprowadzone na podstawie 

zbiorczego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.  

Podpunkt drugi: Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Komisja uznaje potrzebę, by w zaktualizowanych wytycznych doprecyzować pewne aspekty 

dotyczące weryfikacji metody i samych obliczeń na potrzeby uproszczonych form kosztów. 

Obecnie jednostki certyfikujące przedstawiają swoją opinię na temat systemów kontroli 

wewnętrznej oraz legalności i prawidłowości wydatków, w tym na temat zgodności 

z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do uproszczonych form kosztów. Jeśli chodzi 

o kontrolę takich form kosztów, ich rola mogłaby jednak zostać w większym stopniu 

doprecyzowana. 

Podpunkt trzeci: Komisja przyjmuje to zalecenie i zaktualizuje wykaz kluczowych i pomocniczych 

mechanizmów kontroli, tak by objęły one stosowanie uproszczonych form kosztów. Komisja 

uwzględniła większą liczbę gotowych uproszczonych form kosztów w zbiorczym rozporządzeniu 

w sprawie wspólnych przepisów. 

Podpunkt czwarty: Komisja przyjmuje to zalecenie. Jak wspomniano w komunikacie w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, Komisja rozważa obecnie sposoby przejścia na 

systemy, w ramach których zwrot kosztów dla państw członkowskich byłby uzależniony od 

osiągnięcia celów polityki. 
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UWAGI 

Ramka 3 – Stawka zryczałtowana w składkach na ubezpieczenie społeczne w Szwecji 

Przykład ze Szwecji bardzo dobrze obrazuje potencjalne korzyści administracyjne wynikające ze 

stosowania uproszczonych form kosztów zamiast systemu opartego na zwrocie rzeczywiście 

poniesionych kosztów.  

28. Komisja jest zdania, że zasoby zainwestowane w celu opracowania metody obliczeń 

uproszczonych form kosztów zwracają się następnie w postaci oszczędności czasu na etapie 

składania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność i rozpatrywania ich przez właściwe 

organy. 

Ramka 7 – Racjonalność kosztów w przypadku, gdy dotacje są wypłacane na podstawie 

poniesionych kosztów 

Akapit drugi: Za ocenę racjonalności kosztów odpowiadają państwa członkowskie. Ponadto oferty 

lub ceny referencyjne to tylko dwa kryteria, na podstawie których przeprowadza się taką ocenę (w 

art. 48 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 809/2014 mówi się o nich jako o kryteriach „takich 

jak”). W przypadku stwierdzenia niedociągnięć Komisja chroni budżet UE za pomocą kontroli 

zgodności rozliczeń i wydaje wytyczne dotyczące sposobów ulepszenia istniejących systemów 

(zob. wytyczne dotyczące kontroli i kar w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym lista 

kontrolna do celów oceny racjonalności kosztów przedstawiona przez Trybunał Obrachunkowy 

w sprawozdaniu specjalnym nr 22/2014). 

30. Komisja zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 67 i 68 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) jeśli kwoty uproszczonych form kosztów są ustalane 

z wykorzystaniem odpowiednich metod, nie ma obowiązku ich aktualizowania czy modyfikacji 

w trakcie okresu programowania. Mimo braku podstawy prawnej przewidującej konieczność 

uaktualniania obliczeń taka potrzeba może wystąpić, jeśli z dowodów wynika, że dana uproszczona 

forma kosztów przestała być sprawiedliwa (tzn. nie odzwierciedla już przeciętnych kosztów 

rynkowych). 

34. Komisja w pełni podziela pogląd, że należy zapewnić dostęp do danych leżących u podstaw 

obliczeń uproszczonych form kosztów na potrzeby ich ewentualnej weryfikacji. O tym samym jest 

również mowa w dokumencie z wytycznymi w ramach europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych dotyczącymi uproszczonych form kosztów, który został opublikowany w 2014 r. 

Ramka 10 – Organy państw członkowskich nie zawsze mogły wytłumaczyć wybór danych do 

obliczeń uproszczonych form kosztów 

Jak wspomniano powyżej, Komisja w pełni podziela pogląd, że należy zapewnić dostęp do danych 

leżących u podstaw obliczeń uproszczonych form kosztów na potrzeby ich ewentualnej weryfikacji, 

a instytucje zarządzające powinny być w stanie wyjaśnić swoje decyzje dotyczące wykorzystanych 

danych. 

Niemniej jednak należy także zauważyć, że w przypadku niektórych specjalistycznych materiałów 

i usług trudno jest uzyskać nawet trzy oferty od dostawców/producentów, tym bardziej, jeśli mają 

one zostać dostarczone w regionach najbardziej oddalonych i w niewielkich ilościach (na przykład 

małe ciągniki używane na stromych stokach, materiały odporne na tropikalne warunki pogodowe, 

specjalistyczne maszyny itp.). 

Ramka 11 – Kwota ryczałtowa oparta na nieporównywalnych ofertach, która nie daje 

żadnych oszczędności 

Komisja uważa, że nie można uogólniać tego ustalenia, ponieważ nie obejmuje ono wszystkich 

przypadków: udział w targach może wiązać się z wydatkami kwalifikowalnymi z różnych kategorii, 
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co w sumie może faktycznie przełożyć się na dodatkowe obciążenia dla organów administracji 

i beneficjentów. Stosowanie uproszczonych form kosztów zaleca się szczególnie do niewielkich 

dotacji, a w przypadku innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest ono 

nawet obowiązkowe. 

40. Komisja jest zdania, że niedawne zmiany w prawodawstwie doprowadziły do harmonizacji 

podejścia z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, w przypadku 

których nie ma wymogu uzyskania oświadczenia od niezależnego podmiotu. W praktyce państwa 

członkowskie nie mogły bowiem korzystać z niektórych uproszczonych form kosztów ze względu 

na konieczność przedstawienia oświadczenia od niezależnego podmiotu w drodze zmiany 

programu. Jak zauważył Trybunał, państwa członkowskie nadal mają możliwość zaangażowania 

niezależnego podmiotu w celu zweryfikowania metody i samych obliczeń. W związku z tym 

Komisja uważa, że zniesienie takiego obowiązku oznacza uproszczenie, które powinno być 

postrzegane raczej jako szansa niż wyzwanie. 

42. Przeprowadzane przez Komisję kontrole zgodności nie dotyczą wyłącznie uproszczonych form 

kosztów. Aby uzyskać wystarczającą pewność, że w ramach wybranych działań prawidłowo 

złożono wnioski o zwrot wydatków z EFRROW oraz że wydatki te zostały dokonane zgodnie 

z przepisami UE, ocena uproszczonych form kosztów odbywa się wyrywkowo jako część 

przeprowadzanego audytu systemów. W przeciwnym razie uproszczone formy kosztów 

stanowiłyby jedyny przedmiot audytu i nie można by skontrolować żadnych innych kwestii. 

43. Komisja jest zdania, że korekty finansowe to nie bariery, lecz środki naprawcze w przypadku 

niezgodności z przepisami (naruszenie prawa UE, naruszenie warunków umowy), i że nie są one 

uzależnione od metody obliczania kosztów. 

Komisja (dyrekcje generalne zajmujące się europejskimi funduszami strukturalnymi 

i inwestycyjnymi) zapewniają państwom członkowskim wytyczne dotyczące uproszczonych form 

kosztów. Dla państw członkowskich zorganizowano kilka sesji informacyjnych, w których 

uczestniczyli również audytorzy. Państwom członkowskim przekazano wyjaśnienia w odniesieniu 

do wszelkich zgłoszonych przez nie pytań dotyczących metody obliczeń uproszczonych form 

kosztów. 

44. Zastosowanie takiego rozwiązania w przypadku wszystkich europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych mogłoby być uciążliwe dla Komisji, podczas gdy celem 

korzystania z uproszczonych form kosztów jest właśnie ograniczenie obciążenia administracyjnego. 

46. Wytyczne Komisji dla jednostek certyfikujących mają charakter ogólny i nie mogą uwzględniać 

szczegółowych procedur takich jak uproszczone formy kosztów, które mogą, ale nie muszą 

obowiązywać w przypadku danej agencji płatniczej. 

47. Niezależne kontrole nie stanowią gwarancji na to, że system będzie odporny na błędy. Komisja 

podkreśla, że nawet jeśli tego rodzaju kontrola została przeprowadzona, nie oznaczało to rezygnacji 

z obowiązku poświadczenia metody obliczeń przez niezależny podmiot, co jednak nie zniwelowało 

ryzyka wystąpienia błędów w obliczeniach, jak wykazał sam Trybunał. Wręcz przeciwnie, wydaje 

się, że płatności na podstawie uproszczonych form kosztów w ramach innych europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w przypadku których nie ma obowiązku 

przeprowadzania niezależnych kontroli, są mniej narażone na błędy. 

48. Komisja posiada ogólne informacje na temat wykorzystania i planowanego wykorzystania 

uproszczonych form kosztów dzięki przeprowadzonemu ostatnio badaniu pt. „Wykorzystanie 

i planowane wykorzystanie uproszczonych form kosztów w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)”.  
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56. Komisja jest zdania, że płatności w oparciu o uproszczone formy kosztów można stosować 

zasadniczo w przypadku wszystkich rodzajów operacji, nawet jeśli ze względu na różnorodność 

projektów objętych wsparciem w ramach EFRROW konieczne okazać się może zainwestowanie 

początkowo pewnych zasobów w opracowanie metody obliczeń. 

58. Zob. odpowiedź Komisji na pkt 56. 

61. Audytorzy Komisji faktycznie sprawdzają koncepcję i wdrożenie (właściwe stosowanie) 

uproszczonych form kosztów, ilekroć są one wykorzystywane przy realizacji działania lub działań 

wchodzących w zakres audytu. Komisja rozważa obecnie uwzględnienie tego rodzaju form kosztów 

w wyraźniejszy sposób w kluczowych i pomocniczych mechanizmach kontroli w ramach 

przyszłego przeglądu tego dokumentu. 

62. Komisja podkreśla, że jednostki certyfikujące nie powinny kierować się zasadami wykonania 

zadań określonymi w załączniku II.2. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zasady te 

wykraczają bowiem poza zakres prac kontrolnych jednostek certyfikujących, który jest wyraźnie 

określony w art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. 

63. Komisja uważa, że uwaga ta potwierdza zasadność decyzji prawodawcy w sprawie zniesienia 

obowiązku certyfikacji. 

67. Z wytycznych wynika, że celem stosowania uproszczonych form kosztów jest zmniejszenie 

obciążenia administracyjnego dla organów i beneficjentów oraz lepsze ukierunkowanie wysiłków 

administracyjnych w ramach zarządzania danym funduszem na osiąganie celów polityki, nie zaś na 

gromadzenie i weryfikowanie dokumentów finansowych. 

68. Nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że stosowanie uproszczonych form kosztów 

przyczyni się do osiągnięcia lepszych rezultatów w porównaniu z rzeczywistymi kosztami. System 

uproszczonych form kosztów powinien doprowadzić do takich samych rezultatów jak 

konwencjonalne systemy zwrotu kosztów, tyle że w prostszy i szybszy sposób. Zob. odpowiedź 

Komisji na pkt 67. 

69. O ile określenie kryteriów wyboru i wskaźnika intensywności pomocy to metody służące 

lepszemu ukierunkowaniu interwencji (np. na niektórych beneficjentów lub obszary), o tyle 

stosowanie uproszczonych form kosztów przekłada się na uproszczenie procedur administracyjnych 

w porównaniu z klasycznymi sposobami zwrotu kosztów poniesionych przez beneficjentów 

(faktury). Te pierwsze metody pomagają zatem zwiększyć skuteczność polityki, podczas gdy ta 

ostatnia prowadzi do większej wydajności administracyjnej. 

Zbiorcza odpowiedź Komisji na pkt 70 i 71. 

Skuteczność polityki jest uzależniona od skutecznej interakcji między interwencjami objętymi 

wsparciem w świetle celów polityki. Do oceny tej skuteczności służą wskaźniki CMES, które 

opierają się na zrealizowanych działaniach, nie zaś na sposobie, w jaki działania te są finansowane. 

Zgodnie z logiką interwencji nie może być bezpośredniego związku między celami polityki 

a płatnościami na rzecz beneficjentów. 

Operacje objęte wsparciem w ramach rozwoju obszarów wiejskich są wyraźnie powiązane z celami 

polityki za pośrednictwem obszarów priorytetowych, w których są realizowane. 

72. Wariant „płatności uzależnionych od spełnienia warunków”, który ma zostać wprowadzony na 

podstawie zbiorczego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, nie jest uważany za 

uproszczoną formę kosztów (płatność na rzecz beneficjentów), lecz za nową formę zwrotu kosztów 

państwom członkowskim przez Komisję. Nowy przepis w rozporządzeniu w sprawie wspólnych 

przepisów, opierający się na podobnej propozycji zawartej w zmianach do rozporządzenia 

finansowego (art. 121), przewiduje możliwość zwrotu kosztów państwom członkowskim 
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w zależności od spełnienia przez nie warunków dotyczących postępów w realizacji lub osiągnięcia 

celów programów i zostanie określony w aktach delegowanych (jeszcze nieprzyjętych). 

WNIOSKI I ZALECENIA 

74. Jak wyjaśniono w odpowiedziach do pkt 69–72, Komisja nie zgadza się z bezpośrednim 

powiązaniem płatności na poziomie projektów z rezultatami.  

75. Instytucje zarządzające muszą przeznaczyć czas na opracowanie metody obliczeń jedynie 

w przypadku, gdy uproszczone formy kosztów są ustalane zgodnie z art. 67 ust. 5 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. W art. 67 ust. 5 lit. b)–e) oraz w art. 68 przewidziano jednak 

również inne możliwości, które nie wymagają opracowania osobnej metody. 

77. Wobec braku wymogów prawnych dotyczących regularnej aktualizacji to w gestii państw 

członkowskich leży ocena, czy uproszczona forma kosztów wymaga modyfikacji, jeśli z dowodów 

wynika, że przestała być ona sprawiedliwa (tzn. nie odzwierciedla już przeciętnych kosztów 

rynkowych). Zobacz również odpowiedź Komisji na pkt 30. 

Zalecenie 1 

Komisja przyjmuje to zalecenie. Komisja zaktualizuje wytyczne poprzez uzupełnienie ich 

o przykłady najlepszych praktyk i dalsze informacje.  

78. Do zadań jednostek certyfikujących w ramach przeglądu systemu kontroli wewnętrznej należy 

kontrolowanie procedur dotyczących uproszczonych form kosztów w celu zrewidowania koncepcji 

całego procesu. Ponadto jednostki certyfikujące sprawdzają niektóre transakcje, korzystając 

z wykazu kluczowych i pomocniczych mechanizmów kontroli, aby zweryfikować, czy kontrole 

przeprowadzane przez agencję płatniczą są właściwie zaprojektowane i odpowiednio realizowane. 

Podejście to zostało przedstawione w wytycznych dla jednostek certyfikujących i ma być stosowane 

obowiązkowo począwszy od roku budżetowego 2019 i dobrowolnie w roku budżetowym 2018. 

Ponadto w trakcie statystycznego badania bezpośredniego dokumentów jednostki certyfikujące 

powinny szczegółowo sprawdzić wniosek o płatność, mechanizmy kontroli stosowane przez 

agencje płatnicze (w ramach kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu) oraz wyliczenie 

kwoty płatności. W przypadku gdy jednostka certyfikująca już wcześniej przeanalizowała 

procedury, konieczna może być jedynie weryfikacja arytmetycznej poprawności obliczeń kwoty 

płatności.  

Jeśli chodzi o metodę obliczeń uproszczonych form kosztów, w niektórych przypadkach jednostki 

certyfikujące dokonały jej przeglądu.  

Rola jednostek certyfikujących w zakresie kontroli uproszczonych form kosztów została 

wyjaśniona w ramach warsztatów na temat uproszczonych form kosztów zorganizowanych 

w listopadzie przez grupę ekspertów ds. jednostek certyfikujących i zostanie doprecyzowana 

w trakcie spotkań tej grupy.  

Zalecenie 2 

Komisja przyjmuje to zalecenie.  

Obecnie jednostki certyfikujące przedstawiają swoją opinię na temat systemów kontroli 

wewnętrznej oraz legalności i prawidłowości wydatków, w tym na temat zgodności 

z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do uproszczonych form kosztów. Rola jednostek 

certyfikujących powinna zostać bardziej doprecyzowana, a Komisja zauważa, że ta część zalecenia 

jest obecnie realizowana. W wytycznych jasno sprecyzowano zakres prac audytowych, które mają 

być wykonywane przez jednostki certyfikujące w odniesieniu do uproszczonych form kosztów na 

poziomie agencji płatniczej.  
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Komisja wyjaśniła i zamierza jeszcze bardziej doprecyzować rolę jednostek certyfikujących, jeśli 

chodzi o kontrolę metody obliczeń uproszczonych form kosztów, w ramach spotkań grupy 

ekspertów ds. jednostek certyfikujących. Zob. odpowiedź Komisji na pkt 78. 

79. Komisja podkreśla, że uproszczone formy kosztów stanowią nowe rozwiązanie w odniesieniu 

do wydatków innych niż obszarowe i niezwiązanych z produkcją zwierzęcą. Rozpoczęcie ich 

stosowania przez państwa członkowskie wymaga zatem czasu. Niektóre uproszczone formy 

kosztów są jednak obecnie wprowadzane w drodze zmian w PROW. 

Zalecenie 3 

Komisja przyjmuje to zalecenie z następującymi uwagami: 

Podpunkt pierwszy: Komisja uznaje, że ta część zalecenia została zrealizowana, ponieważ 

w zbiorczym rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów uwzględniono nowe, gotowe 

uproszczone formy kosztów. Komisja będzie w dalszym ciągu rozważać możliwości opracowania 

większej liczby gotowych uproszczonych form kosztów, które powinny zostać uwzględnione 

w przyszłych przepisach, ale na obecnym etapie nie jest w stanie podjąć konkretnych zobowiązań. 

Podpunkt drugi: Komisja zaktualizuje definicję kluczowych i pomocniczych mechanizmów 

kontroli, tak by objęły one stosowanie uproszczonych form kosztów.  

81. Celem stosowania uproszczonych form kosztów jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego 

dla organów i beneficjentów oraz lepsze ukierunkowanie wysiłków administracyjnych w ramach 

zarządzania danym funduszem na osiąganie celów polityki, nie zaś na gromadzenie 

i weryfikowanie dokumentów finansowych. Nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że 

stosowanie uproszczonych form kosztów przyczyni się do osiągnięcia lepszych rezultatów 

w porównaniu z rzeczywistymi kosztami. System uproszczonych form kosztów powinien 

doprowadzić do takich samych rezultatów jak konwencjonalne systemy zwrotu kosztów, tyle że 

w prostszy i szybszy sposób. 

82. Nowy przepis w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów przewiduje możliwość zwrotu 

kosztów państwom członkowskim w zależności od spełnienia przez nie warunków dotyczących 

postępów w realizacji lub osiągnięcia celów programów i zostanie określony w aktach 

delegowanych (jeszcze nieprzyjętych). 

Zalecenie 4 

Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Choć na obecnym etapie Komisja nie jest w stanie złożyć konkretnych zobowiązań co do wniosków 

ustawodawczych na okres po 2020 r., rozważa ona obecnie – jak wspomniano w komunikacie 

w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności – sposoby przejścia na systemy, w ramach 

których zwrot kosztów dla państw członkowskich byłby uzależniony od osiągnięcia celów polityki. 

Jednocześnie Komisja będzie nadal zachęcać państwa członkowskie do stosowania uproszczonych 

form kosztów w celu ułatwienia zwrotu kosztów beneficjentom. 



 
Wydarzenie Data 

Przyjęcie ramowego programu kontroli / rozpoczęcie kontroli 8.3.2017 

Oficjalne przesłanie projektu sprawozdania do Komisji (lub innej 
jednostki kontrolowanej) 

23.1.2018 

Przyjęcie sprawozdania końcowego po przeprowadzeniu 
postępowania kontradyktoryjnego 

7.3.2018 

Otrzymanie oficjalnych odpowiedzi Komisji (lub innej jednostki 
kontrolowanej) we wszystkich językach 

9.4.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dzięki zastosowaniu uproszczonych form kosztów można 
uprościć procedury i zmniejszyć obciążenie 
administracyjne zarówno w przypadku beneficjentów, jak 
i organów państw członkowskich. W okresie 
programowania 2014–2020 formy te objęły jednak tylko 
niewielką część wydatków na rozwój obszarów wiejskich. 
W ramach uproszczonych form kosztów, w których 
płatności powiązane są z produktami, konieczność 
szczegółowej analizy faktur nie ma już wprawdzie 
nadrzędnego znaczenia, lecz nacisk na rezultaty nie 
zwiększył się. Trybunał wykrył, że dzięki stosowaniu 
uproszczonych form kosztów można utrzymać pod 
kontrolą koszty projektów w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, lecz tylko wtedy, gdy ich wysokość jest ustalana 
na odpowiednim poziomie i za pomocą rzetelnej, 
sprawiedliwej i weryfikowalnej metodyki obliczeń.
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