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W nowej perspektywie finansowej na  lata 2021–2027 Polska pozostanie 
największym beneficjentem środków z budżetu Unii Europejskiej w ra-
mach polityki spójności. Otrzyma ponad 75 miliardów euro (w cenach bie-
żących), czyli co piąte euro trafi do naszego kraju1. Oprócz tego uzyskamy 
wsparcie, m.in. w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek), któ-
re będą mogły zostać wydane do końca 2026 roku2. Mają one pomóc w na-
prawie bezpośrednich szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych 
pandemią koronawirusa. Taka skala przyznanej alokacji stanowi wielką 
szansę rozwoju gospodarki i może przynosić wymierne korzyści społecz-
ne. Istotne jest  jednak, aby po pierwsze, środki te zostały odpowiednio 
ujęte w  programach, co  pozwoli realizować konkretne cele rozwojowe, 
a po drugie, były wydatkowane efektywnie, zgodnie z prawem, a przede 
wszystkim wolne od  jakichkolwiek nadużyć. Ułatwiają to obowiązujące 
już i planowane rozwiązania prawne oraz przewidziane w ich ramach me-
chanizmy kontrolne, zapewniające ochronę interesów finansowych Unii 
Europejskiej, do czego są zobligowane państwa członkowskie.

Zwalczanie nadużyć 
finansowych w funduszach UE

Ewolucja systemu ochrony budżetu Unii – część I
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Wstęp 
Od wielu lat instytucje unijne podejmu-
ją działania na rzecz ochrony interesów 
finansowych UE. Także same państwa 
członkowskie na mocy postanowień trak-
tatowych są zobowiązane do zwalczania 
nadużyć finansowych. Ma to szczególne 
znaczenie w ramach tzw. zarządzania dzie-
lonego, tj. współodpowiedzialności państw 
członkowskich i Komisji Europejskiej (KE) 
za prawidłowe wykonanie budżetu UE, 
na które składa się m.in. realizacja polity-
ki spójności. Z tego powodu od początku 
2021 r. obowiązują też przepisy uzależnia-
jące możliwość uzyskania unijnego wspar-
cia i refundacji ponoszonych wydatków 
od przestrzegania standardów państwa 
prawnego. Oznacza to nie tylko koniecz-
ność zwalczania konkretnych naruszeń, 
ale także potrzebę ciągłej realizacji zasad 
praworządności, jako swoistej gwarancji 
ochrony przed korupcją i defraudacją środ-
ków unijnych. Szczególnym wyzwaniem 
jest także zapewnienie prawidłowego wy-
datkowania środków w związku z kryzy-
sem wywołanym pandemią COVID-19, 
który spowodował przyznanie państwom 
członkowskim bezprecedensowego wspar-
cia finansowego przy jednoczesnym uela-
stycznieniu zasad, procedur i wymogów 

1 Łączna pula środków na politykę spójności na lata 2021–2027 wynosi 372,6 miliardów euro (w cenach bie-
żących). Rozporządzenie Rady 2020/2093 z 17.12.2020 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 
2021–2027, Dz.U. UE L 433 I/11. Podział alokacji w cenach bieżących: <https://ec.europa.eu/info/files/
mff-2021-2027-breakdown-cohesion-policy-allocations-member-state-current-prices_pl>.

2 Instrument przyjęty na podstawie rozporządzenia Rady 2020/2094 z 14.12.2020 ustanawiającego Instru-
ment Unii Europejskiej na rzecz odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego 
z COVID-19, Dz.U. L 433 I/23. Aby można było korzystać z tych środków, konieczna jest jeszcze ratyfika-
cja decyzji w sprawie zasobów własnych przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami 
konstytucyjnymi.

związanych z jego wykorzystaniem. Po-
nadto, musi być ono spożytkowane w re-
latywnie krótkim czasie.

Mając na uwadze powyższe, zwalczanie 
nadużyć finansowych stanowi ogromne 
wyzwanie i wymaga rzeczywistego zaan-
gażowania i współpracy wszystkich pod-
miotów wydatkujących środki publiczne 
(w tym pochodzące z budżetu UE) oraz 
organów ochrony prawa posiadających od-
powiednie narzędzia dochodzeniowo-śled-
cze. Wysiłki muszą być skupione nie tylko 
na działaniach kontrolnych (wykrywanie), 
ale także, a może nawet przede wszystkim 
na mechanizmach prewencyjnych, które 
powinny wpływać na ograniczenie moż-
liwości popełnienia oszustw (zapobiega-
nie). Niezbędne jest także podnoszenie 
poziomu świadomości istnienia różnego 
rodzaju ryzyka i możliwych następstw 
wystąpienia nadużyć, a także tworzenie 
kultury uczciwości i etycznego postępo-
wania oraz zaangażowanie społeczeństwa 
w kontrolę wydawania „grosza publiczne-
go”. Elementem uzupełniającym system 
zwalczania nadużyć musi być system szyb-
kiego odzyskiwania środków nienależnie 
wypłaconych oraz stosowanie odstrasza-
jących sankcji.

Niniejszy artykuł ze względu na obszer-
ność zagadnienia koncentruje się na roz-
wiązaniach dotyczących wydatkowania 
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środków UE w ramach polityki spójności 
i został podzielony na dwie części. 

Część I koncentruje się na negatyw-
nych skutkach szeroko rozumianej korup-
cji, a także przedstawia regulacje praw-
ne UE stanowiące podstawę realizacji 
przez państwa członkowskie obowiązków 
związanych ze zwalczaniem nadużyć fi-
nansowych. Wyjaśnia także podstawowe 
terminy funkcjonujące w tym obszarze, 
tj. przede wszystkim pojęcie interesów 
finansowych UE, a także wskazuje na róż-
nice pomiędzy definicją nieprawidłowo-
ści i nadużycia finansowego. Opisuje 
także ewolucję systemu ochrony intere-
sów finansowych UE i działań mających 
przeciwdziałać nadużyciom, podejmowa-
nych z inicjatywy instytucji UE, zwłaszcza 
Komisji Europejskiej, wyznaczającej cele 
w tym obszarze w formie przyjmowanych 
dokumentów strategicznych. 

W części pierwszej zaprezentowano 
również ocenę efektów zwalczania nad-
użyć przez służby KE oraz państwa człon-
kowskie, dokonaną przez Europejski Try-
bunał Obrachunkowy (ETO). Przedsta-
wiono także ocenę rozwiązań określonych 
w obowiązującym od początku 2021 r. 
rozporządzeniu w sprawie ogólnego sys-
temu warunkowości służcego ochronie 
budżetu UE.

W części drugiej artykułu zostaną na-
tomiast wskazane przykłady konkretnych 
narzędzi antykorupcyjnych, jakie są wy-
korzystywane przede wszystkim w Polsce 
przy wdrażaniu programów finansowanych 

3 Przykłady nadużyć opisane są np. w opracowanym w 2011 r. przez Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finanso-
wych Compendium�of�anonymised�cases�structural�actions dostępnym na stronie:  
<https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/OLAF-Intern-2011.pdf>. 

ze środków unijnych, w tym np. mecha-
nizm dla sygnalistów służący zgłaszaniu 
nieprawidłowości, czy też innowacyjny 
instrument przeciwdziałania naduży-
ciom, jakim jest tzw. pakt uczciwości. 
Wybrane przykłady narzędzi odnoszą się 
do obszarów największego ryzyka i doty-
czą zarówno działań związanych z zapo-
bieganiem, jak i wykrywaniem nadużyć. 
Mogą być one z powodzeniem stosowane 
przez wszystkie podmioty wydatkujące 
środki publiczne, a ich wdrożenie powinno 
przyczynić się do usprawnienia systemu 
kontroli wewnętrznej w obszarze prze-
ciwdziałania i wykrywania nielegalnych 
działań. Wszystko to służy zwiększeniu 
skuteczności realizacji różnych elementów 
polityki publicznej.

Skutki i skala nadużyć 
finansowych w UE
Przyznanie dotacji zaprzyjaźnionemu pod-
miotowi w wyniku stronniczej oceny wnio-
sku o dofinansowanie projektu, udzielenie 
w ramach realizowanego projektu unijnego 
zamówienia w zamian za uzyskaną korzyść 
majątkową lub osobistą, przedstawienie 
do refundacji prac, które nigdy nie zosta-
ły faktycznie wykonane, zadeklarowanie 
tych samych wydatków w kilku różnych 
projektach, czy też nieprawdziwe poświad-
czenie osiągniętych w projekcie rezultatów, 
to tylko niektóre z licznych przykładów 
nadużyć finansowych3, które mogą wystą-
pić przy wydatkowaniu pomocy unijnej. 
Na podstawie danych prezentowanych 
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przez Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Fi-
nansowych4 (OLAF) można stwierdzić, 
że przy wydatkowaniu środków w ramach 
polityki spójności najczęściej występują 
nadużycia finansowe związane z:

 • procesem udzielania i realizacji zamó-
wień publicznych, w tym występowaniem 
zmów przetargowych;

 • fałszowaniem lub brakiem dokumentacji 
potwierdzającej prawidłowość poniesienia 
wydatku (faktury, dokumenty potwier-
dzające wykonanie pracy);

 • podwójnym deklarowaniem tego same-
go wydatku;

 • nieujawnieniem konfliktu interesów;
 • zakładaniem fikcyjnych przedsiębiorstw 

jedynie w celu wyłudzenia dotacji.
Jeśli chodzi o obszary, w których najczę-

ściej identyfikowane są nadużycia, są to: 
infrastruktura, badania i rozwój, środo-
wisko, inwestycje dotyczące technologii 
informatycznych (IT).

Wystąpienie nadużycia finansowego 
w projekcie UE czy też szeroko rozumia-
nej korupcji5 nie tylko przy wdrażaniu fun-
duszy unijnych, ale w ogóle w sektorze 
publicznym, skutkuje m.in.:

4 Skrót od francuskojęzycznej nazwy Urzędu: L’office�européen�de lutte�anti�fraude,�(więcej�na�s.�22).
5 Najszersze ujęcie wskazuje, że korupcją jest nadużycie�władzy�(stanowiska)�dla�prywatnych�korzyści (obejmując 

też sferę działalności w sektorze prywatnym). Niemniej korupcja jest wielowymiarowym zjawiskiem, różnora-
ko ujmowanym zarówno w definicjach prawnych, jak i literaturze przedmiotu. Szerzej W. Walczak: Nadużycie�
władzy�publicznej�elementem�korupcji�–�Próba�szerszego�ujęcia�zjawiska, „Kontrola Państwowa” nr 3/2019. 

6 OECD, Recommendation of the Council on Public Integrity, 26 January 2017 – C(2017)5, s. 2   
<https://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf>. 

7 Komisja Europejska: Joint Anti-Fraud Strategy 2015–2020, Ref. Ares(2015)6023058 – 23/12/2015 (da-
lej JAFS 2015–2020) <https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/JOINT%20ANTI-FRAUD 
-STRATEGY2015-2020.pdf>. 

8 Np. brak przekonania co do uczciwości w procesie wyłaniania najkorzystniejszej oferty był wskazywany 
przez wykonawców jako przyczyna niskiego zainteresowania udziałem w postępowaniach o udzielenie za-
mówienia publicznego. Na podstawie Raportu�z�badania�dotyczącego�niskiej�konkurencyjności�w�zamówie-
niach�publicznych,�Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, październik 2019 r. <https://www.uzp.gov.
pl/aktualnosci/wyniki-badan-dotyczacych-konkurencyjnosci-w-zamowieniach-publicznych>.

 • zwykle marnotrawieniem zasobów pu-
blicznych, które mogłyby zostać wykorzy-
stane bardziej efektywnie (np. nadmierny 
koszt inwestycji publicznych, niższa jakość, 
wysokie koszty utrzymania);

 • niepełną realizacją celów określonych 
polityk; w przypadku polityki spójności 
Unii Europejskiej odsunięciem w czasie 
wzrostu gospodarczego w regionach ob-
jętych wsparciem;

 • pogłębieniem nierówności, ubóstwem 
oraz negatywnym wpływem na podział 
dochodów6;

 • negatywnym postrzeganiem oraz zmniej-
szeniem zaufania do instytucji; w przypad-
ku funduszy UE utratą zaufania do insty-
tucji Unii i instytucji państw członkow-
skich odpowiedzialnych za zarządzanie 
funduszami7;

 • niechęcią uczciwych podmiotów do 
podejmowania inicjatyw, aplikowania 
o dotacje, składania ofert w zamówie-
niach publicznych ze względu na ne-
gatywny odbiór realizowanych polityk 
i poczucie, że konkursy czy przetargi są 
„ustawione” i niedostępne w uczciwej 
grze rynkowej8;
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 • uzyskaniem przez podmiot dopuszczają-
cy się nadużycia nienależnej korzyści; jeśli 
chodzi o środki unijne korzyść odnoszo-
na jest kosztem środków pochodzących 
od podatników-obywateli państw człon-
kowskich UE;

 • zmniejszeniem zainteresowania i skłon-
ności inwestorów zagranicznych do obec-
ności na skorumpowanym rynku, ponieważ 
reguły działań mogą być na nim niepew-
ne i uzależnione od uznaniowych decyzji 
urzędników9;

 • obniżeniem poziomu inwestycji publicz-
nych i prywatnych oraz spadkiem wielko-
ści produktu krajowego brutto (PKB)10.

Ograniczenie zjawisk korupcyjnych 
stanowi ogromne wyzwanie przede 
wszystkim dlatego, że z natury są dobrze 
zamaskowane. Zwykle nie ma konkret-
nej ofiary przestępstwa i przez to bardzo 
trudno je wykryć. Co więcej, nie są one 
łatwe do udowodnienia i z tego powodu 
potwierdzenie oszustwa przez sąd i uka-
ranie sprawców nie zawsze jest możliwe. 
Nieznana jest także rzeczywista skala 
korupcji. Pewnych informacji na  ten 
temat dostarczają dane prezentowane 

9 T.G.Grosse: Działania�antykorupcyjne�w�państwach�członkowskich�OECD,�Florencja 2000. Publikacja  
dostępna�na�stronie:�<https://www.antykorupcja.gov.pl/download/4/5337/Dzialaniaantykorupcyjnewpa
nstwachczlonkowskichOECD.rtf>.

10 P. Mauro: The�Effects�of�Corruption�on�Growth,�Investment,�and�Government�Expenditure:�A�Cross-Coun-
try�Analysis in: K. Elliott (ed.) – Corruption�in�the�Global�Economy (Washington, Institute for International  
Economics 1997). 

11 Report�from�the�Commission�to�the�European�Parliament�and�the�Council,�31st�Annual�Report�on�the�pro-
tection�of�the�European�Union’s�financial�interests�–�Fight�against�fraud – 2019 (3.9.2020 COM (2020)  
363 final), s. 13, <https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/pif_report_2019_en.pdf>. 

12 Komunikat prasowy ETO z 16.5.2019, dostępny na stronie:   
<https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=49940>. 

13 Pkt 25 Sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt.�Zwalczanie�nadużyć�finan-
sowych�w�wydatkowaniu�środków�UE�–�konieczne�jest�podjęcie�działań�raportu�specjalnego (nr 01/2019). 
Wersja polska dokumentu:   
<https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_PL.pdf>. 

w corocznych sprawozdaniach KE doty-
czących ochrony interesów finansowych 
Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć 
finansowych. Tylko w samym 2019 roku 
państwa członkowskie Unii zaraportowały 
do KE 939 przypadków nadużyć na kwotę 
461 milionów euro11. Dla porównania, 
w latach 2013–2017 wykryto łącznie 
ponad 4 tys. nieprawidłowości będących 
potencjalnie nadużyciami finansowymi. 
Dotyczyły one unijnego wsparcia w wy-
sokości prawie 1,5 mld euro, przy czym 
72% tej kwoty stanowiły fundusze w ra-
mach polityki spójności. Polityka spójno-
ści stanowi tylko ok. jedną trzecią budże-
tu UE, ale przypada na nią prawie trzy 
czwarte łącznej wartości środków, których 
te nadużycia dotyczą12. Niemniej, należy 
podkreślić, że dane te odnoszą się tylko 
do wykrytych i ujawnionych przez pań-
stwa członkowskie przypadków. W tym 
miejscu warto też zwrócić uwagę, że nawet 
skala wykrytych nadużyć nie jest dokładnie 
znana, bowiem państwa członkowskie pro-
wadzą sprawozdawczość z wykorzystaniem 
różnych metod13, co wynika z odmiennych 
interpretacji przepisów prawa, np. niektóre 
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kraje notyfikują podejrzenie nadużycia do-
piero po prawomocnym wyroku sądu, pod-
czas gdy inne na wcześniejszych etapach 
postępowania karnego (np. w momencie 
wszczęcia postępowania przygotowawcze-
go). Natomiast dokładna liczba i wartość 
wszystkich nadużyć, które mogły zostać 
popełnione przy wydatkowaniu środków 
unijnych jest niemożliwa do oszacowania. 
Badanie zlecone w 2013 r. przez KE wska-
zuje, że bezpośrednie koszty korupcji w sa-
mych tylko zamówieniach w UE wynoszą 
od 2,9% do 4,4% wartości udzielonych 
zamówień14. Dla Polski oznacza to straty 
rzędu kilku miliardów złotych rocznie15. 
W 2014 r. w Raporcie dotyczącym korup-
cji16 KE wskazała, że koszty korupcji w kra-
jach Unii wynoszą nawet 120 mld euro 
rocznie, czyli ich skala jest porównywal-
na z roczną wielkością unijnego budżetu.

Źródła obowiązków państw 
związanych ze zwalczaniem nadużyć
Mieszkańcy Unii Europejskiej muszą mieć 
poczucie, że środki pieniężne, którymi za-
silają budżety krajowe i budżet UE, przede 

14 Raport PwC i Ecorys dla Komisji Europejskiej pt. Identifying�and�Reducing�Corruption�in�Public�Procurement�
in�the�EU”, 2013 r, <https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/identifying_reduc-
ing_corruption_in_public_procurement_en.pdf>. 

15 Przykładowo, wartość rynku zamówień w 2019 r. wyniosła 198,90 mld zł – na podstawie Sprawozdania Pre-
zesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.,   
<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/analizy-systemowe/sprawozdania-o-funkcjonowaniu-systemu 
-zamowien-publicznych>. 

16 Report�from�the�Commission�to�the�Council�and�the�European�Parliament�EU�Anti-corruption�report, 
COM(2014)38 z 3.2.2014.

17 Dz.U. UE Seria C Nr 115/49 z 9.5.2008.
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18.7.2018 w sprawie za-

sad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) 
nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. (Dz. U. UE Seria L Nr 193 z 30.7.2018).

19 Art. 310 ust. 5 TFUE.
20 Szerzej: J. Łacny: Zasada�należytego�zarządzania�finansami�Unii�Europejskiej, „Kontrola Państwowa” nr 3/2014. 

wszystkim płacąc podatki,są mądrze wy-
korzystywane. Istotna część budżetu unij-
nego jest wydatkowana za pośrednictwem 
funduszy składających się się na politykę 
spójności, które mają na celu inwestycje 
w tworzenie miejsc pracy oraz rozwój 
zrównoważonej gospodarki i ochronę 
środowiska. Za należyte wydatkowanie 
tych środków odpowiadają poszczególne 
państwa członkowskie w ramach tzw. za-
rządzania dzielonego (ang. shared manage-
ment), tj. pod kontrolą KE, która na mocy 
art. 317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE)17 pozostaje odpo-
wiedzialna za wykonanie budżetu UE.

Wydatkowanie środków unijnych na-
stępuje według ściśle określonych reguł 
wynikających z przepisów UE. Podstawo-
wym aktem prawnym, odpowiadającym 
polskiej ustawie o finansach publicznych 
jest tu rozporządzenie finansowe UE18 i za-
warta w nim traktatowa19 zasada należy-
tego zarządzania finansami20 (ang. prin-
ciple of sound financial management). 
Nakazuje ona wydatkowanie środków 
unijnych w sposób oszczędny, efektywny 
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i skuteczny. Założeniem i celem wyda-
nia w 2018 r. nowej wersji rozporządzenia 
finansowego UE było m.in. poprawienie 
przejrzystości i rozliczalności wydatków 
unijnych oraz zapewnienie większej kon-
centracji na osiąganych rezultatach poli-
tyk unijnych. Przepisy rozporządzenia 
mają charakter horyzontalny (odnoszą 
się do wszystkich polityk UE) i obligują 
do wdrożenia na wszystkich szczeblach 
zarządzania wewnętrznej kontroli wyko-
nania budżetu, która musi uwzględniać 
zapobieganie nadużyciom i nieprawidłowo-
ściom, zapewnić zdolności ich wykrywa-
nia, korygowania i podejmowania działań 
następczych oraz odpowiednie zarządza-
nie ryzykiem.

Reguły odnoszące się stricte do spo-
sobu wydatkowania funduszy unijnych 
w odniesieniu do ram finansowych UE 
2014–2020 określono w przepisach sek-
torowych, tj. rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/201321. 
Wskazują one pożądany kształt systemu 
zarządzania i kontroli, na który składają 
się instytucje o określonych kompeten-
cjach i obowiązkach, a także procedury 
wydatkowania środków oraz ich kontroli22. 
Przepisy te, w porównaniu z regulacjami 
dla poprzednich ram finansowych UE, 
zwiększyły znacznie odpowiedzialność 

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  
(Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320) – zwane dalej: rozporządzenie�1303/2013.

22 Szerzej: M. Szymański:�System�wdrażania�i�kontroli�projektów�polityki�spójności�2014–2020, „Kontrola  
Państwowa” nr 5/2014.

23 Art. 325 ust. 2 TFUE.

państw członkowskich za prawidłowe wy-
korzystanie funduszy unijnych oraz osią-
gnięcie jasnych i wymiernych celów. Po-
nadto, rozszerzyły zakres obowiązków 
instytucji zarządzających, które są od-
powiedzialne za wdrożenie programów 
operacyjnych, za pośrednictwem których 
realizowane są projekty i wydatkowane 
unijne fundusze.

Zwalczanie nadużyć finansowych i in-
nych nielegalnych działań naruszających 
interesy finansowe Unii Europejskiej jest 
obowiązkiem każdego państwa członkow-
skiego i wynika wprost z art. 325 TFUE. 
Co więcej, państwa członkowskie muszą 
wprowadzić takie środki zwalczania nad-
użyć, jakie podejmują przy ochronie wła-
snych interesów finansowych23 (zasada asy-
milacji). Oznacza to, że pieniądze pocho-
dzące z budżetu unijnego należy chronić 
co najmniej w taki sam sposób, jak chronio-
ny jest budżet danego państwa, zarówno 
po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. 
W ramach zarządzania dzielonego zgod-
nie z art. 63 rozporządzenia finansowe-
go UE państwa członkowskie podejmują 
działania (w tym ustawodawcze, wyko-
nawcze oraz administracyjne), aby chro-
nić interesy finansowe Unii, wyznaczają 
w tym celu kompetentne organy, zapobie-
gają nieprawidłowościom i nadużyciom, 
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a także wykrywają je i korygują, współpra-
cują z służbami m.in. KE, OLAF czy ETO. 
Ponadto, państwa obowiązane są prowa-
dzić odpowiednie działania kontrolne, od-
zyskiwać środki nienależnie wypłacone, 
a także nakładać skuteczne, proporcjo-
nalne i odstraszające kary. Do 15 lutego 
każdego roku przekazują KE zestawienie 
wydatków, podsumowanie kontroli i au-
dytów oraz deklarację zarządczą potwier-
dzającą, że:

 • informacje są prawidłowo przedstawio-
ne, kompletne i rzetelne;

 • wydatki zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w przepi-
sach sektorowych;

 • wprowadzone systemy kontroli zapew-
niają zgodność z prawem i prawidłowość 
operacji będących u podstaw rozliczeń.

Do ochrony interesów finansowych UE 
państwa członkowskie są także zobowiąza-
ne bezpośrednio na podstawie obowiązu-
jącego horyzontalnie rozporządzenia Rady 
(WE, Euratom) nr 2988/95 z 18 grudnia 
1995 r. w sprawie ochrony interesów finan-
sowych Wspólnot Europejskich24 (dalej: 
rozporządzenie 2988/95). Istotnym aktem 
prawnym w tym obszarze jest również dy-
rektywa w sprawie zwalczania za pośred-
nictwem prawa karnego nadużyć na szko-
dę interesów finansowych Unii25 z 2017 r. 

24 Dz.U. UE L z 23.12.1995.
25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z 5.7.2017 w sprawie zwalczania za pośred-

nictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii.
26 PIF – skrót od francuskojęzycznej wersji określenia „ochrona interesów finansowych”: protection des intérêts financiers.
27 Akt Rady z 26.7.1995 ustalający Konwencję w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europej-

skich, Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48-57.
28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) Nr 883/2013 z 11.9.2013 doty-

czące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 
oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady  
(Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U.UE L 248/1).

(dalej: dyrektywa PIF26), która zastąpiła 
Konwencję z 1995 r. o ochronie interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich27.

Warto zwrócić uwagę, że wymienione 
akty prawne nakazują chronić „interesy 
finansowe UE”. Pojęcie to zostało zdefi-
niowane w przepisach dyrektywy PIF. 
Zgodnie z jej art. 2 interesy finansowe 
Unii to środki finansowe ujmowane przede 
wszystkie w budżecie UE, czyli obejmu-
jące zarówno dochody, jak i dokonywane 
z tego budżetu wydatki, a także aktywa 
uzyskane za jego pośrednictwem lub na-
leżne na jego rzecz. Podobna definicja 
znajduje się w przepisach rozporządze-
nia dotyczącego dochodzeń prowadzonych 
przez OLAF28, zgodnie z którą interesy 
finansowe Unii to dochody, wydatki i ak-
tywa objęte budżetem Unii Europejskiej 
i budżetami instytucji, organów, urzę-
dów i agencji, a także budżetami, który-
mi one zarządzają lub które monitorują. 
Zatem ochrona interesów finansowych UE 
przed nieprawidłowościami i nadużycia-
mi, to w odniesieniu do polityki spójności 
nic innego, jak ochrona środków budżeto-
wych, a zatem z jednej strony zapewnie-
nie odpowiednich wpływów do budże-
tu Unii, a z drugiej należyta staranność 
przy ich wydatkowaniu, zapobiegająca ob-
ciążaniu go kwotami nienależnymi.
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Przepisy dotyczące funduszy w perspek-
tywie finansowej 2014–2020 (dalej: roz-
porządzenie 1303/2013) po raz pierwszy 
zobligowały także wprost instytucje za-
rządzające do wprowadzenia skutecznych 
i proporcjonalnych środków zwalczania 
nadużyć finansowych29, uwzględniających 
stwierdzone rodzaje ryzyka. Instytucje za-
rządzające muszą więc nie tylko upewniać 
się, że deklarowane do refundacji przez KE 
wydatki są poniesione zgodne z prawem, 
ale także zapewniać, że ryzyko wystąpie-
nia nadużyć we wdrażanych programach 
zostało sprowadzone do możliwie najniż-
szego akceptowalnego poziomu. Nałoże-
nie tego obowiązku jest konsekwencją po-
dejmowanych od kilku lat intensywnych 
wysiłków instytucji unijnych, mających 
na celu wdrożenie usystematyzowanego 
i skutecznego systemu zwalczania nadużyć. 
Powinien on obejmować wszystkie insty-
tucje, których aktywność przyczynia się 
do zapobiegania, wykrywania i właściwego 
postępowania w razie wystąpienia nielegal-
nych działań naruszających interesy finan-
sowe UE. Mimo podjęcia szeregu inicjatyw 
przez państwa członkowskie, a także KE, 
które są wykazywane co roku w sprawoz-
daniach dotyczących ochrony interesów 
finansowych Unii Europejskiej i zwalcza-
nia nadużyć finansowych30, wciąż wiele 
obszarów wymaga usprawnień. Zwrócił 
na to uwagę ETO w czasie audytów prze-
prowadzonych w tym obszarze w 2018 r., 

29 Wprowadzenie tego obowiązku zostało przewidziane w Komunikacie�Komisji�dotyczącym�strategii�zwalczania�
nadużyć�finansowych�–�wersja ostateczna z 24.6.2011; COM (2011) 376. 

30 Sprawozdanie opracowywane i przekazywane do Parlamentu Europejskiego i Rady na mocy art. 325 ust. 5 
rozporządzenia finansowego UE.

31 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. 2020.1200. j.t.).
32 Ustawa z 27.8.2009 o finansach publicznych, (Dz.U. 2021.305. j.t.).

które zostaną opisane szerzej w dalszej 
części artykułu.

Nadużycie finansowe 
a nieprawidłowość
Przepisy UE obligują państwa członkow-
skie do zapobiegania, wykrywania i kory-
gowania nieprawidłowości oraz przeciw-
działania nadużyciom finansowym. Za-
równo nieprawidłowość, jak i nadużycie 
finansowe mają ściśle określone w przepi-
sach unijnych definicje, które są odmien-
ne od potocznego rozumienia tych pojęć 
(odpowiednio: niezgodność z przepisami 
czy normami oraz przestępstwo finanso-
we). Zachodzą też między nimi określo-
ne relacje. Warto wskazać, że np. ustawa 
o Najwyższej Izbie Kontroli31 także po-
sługuje się w pojęciem nieprawidłowości 
(m.in. art. 51 ust. 4), ale go nie definiuje. 
Nieprawidłowości stwierdzane w czasie 
kontroli NIK, ale także innych instytucji 
spoza systemu zarządzania i kontroli fun-
duszy UE nie muszą więc koniecznie ozna-
czać wystąpienia nieprawidłowości w ro-
zumieniu przepisów unijnych. Nie zawsze 
też doniesienia medialne będą wskazywały, 
że doszło do nieprawidłowości czy nad-
użyć w rozumieniu przepisów UE i wy-
nika z tego konieczność podjęcia działań 
korygujących lub naprawczych. Na uwagę 
w tym miejscu zasługuje, że określone 
w przepisach ustawy o finansach publicz-
nych32 (dalej: u.f.p.) przesłanki zwrotu 
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środków nie odnoszą się w ogóle do defi-
nicji nieprawidłowości i przesłanek jej wy-
stąpienia określonych w przepisach UE33. 
Obowiązek dochodzenia zwrotu następuje 
na skutek spełnienia jednej z okoliczno-
ści wymienionych w art. 207 ust. 1 u.f.p., 
zgodnie z którym podlegają mu środki wy-
korzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
z naruszeniem procedur, pobrane niena-
leżnie lub w nadmiernej wysokości.

Nieprawidłowość została natomiast 
zdefiniowana w art. 1 ust. 2 obowiązu-
jącego nadal rozporządzenia 2988/95 
oraz równocześnie w przepisach sekto-
rowych, jeśli chodzi o ramy finansowe 
2014–2020 jest to art. 2 pkt 36 rozpo-
rządzenia 1303/201334.

Definicje zawarte w wymienionych ak-
tach prawnych są niemal identyczne; jedyna 
różnica polega na tym, że przedstawiona 
w regulacji sektorowej, w związku z tym, 
że dotyczy wydatkowania funduszy unij-
nych, została zawężona do skutków dla bu-
dżetu UE po stronie rozchodowej, a nie 
też dochodowej, jak ma to miejsce w regu-
lacji ogólnej. Trybunał Sprawiedliwości UE 
w wyroku z 26 maja 2016 r. podkreślił, że po-
jęcia te mimo uregulowania w odrębnych 
aktach wymagają jednolitej interpretacji35.

33 Patrz także: M. Szymański: Zwrot�środków�nieprawidłowo�wykorzystanych�przy�realizacji�programów�Unii�
Europejskiej�–�Na�podstawie�przepisów�ustawy�o�finansach�publicznych, „Kontrola Państwowa” nr 2/2010.

34 Nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowa-
nia prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego 
we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii przez obciążenie budżetu Unii 
nieuzasadnionym wydatkiem. Warto zwrócić uwagę, że ustawa z 11.7.2014 o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, 
z późn. zm.) w zakresie definicji nieprawidłowości odsyła do regulacji 1303/2013.

35 Wyrok z 26.5.2016, Județul Neamț i Județul Bacău, C-260/14 i C-261/14, EU:C:2016:360, pkt 34.
36 Rozdział 5 pkt 2 Wytycznych�Ministra�Inwestycji�i�Rozwoju�w�zakresie�sposobu�korygowania�i�odzyskiwania�

nieprawidłowych�wydatków�oraz�zgłaszania�nieprawidłowości�w�ramach�programów�operacyjnych�polityki�
spójności�na�lata�2014–2020, Warszawa, 3.12.2018.

Mając na uwadze definicje określone 
w tych aktach prawnych, z nieprawidłowo-
ścią będziemy mieli do czynienia w sytuacji 
równoczesnego wystąpienia wszystkich 
czterech niżej wymienionych przesłanek:
1. Naruszenie przepisu prawa. Może to być 
zarówno przepis prawa unijnego, jak i kra-
jowego, w tym także postanowienia wiążą-
cej beneficjenta umowy o dofinansowanie 
projektu36.
2. Wystąpienie określonego zachowania 
po stronie sprawcy, tj. działania lub zanie-
chania. Nie jest przy tym istotne, czy miało 
ono charakter umyślny. Oznacza to, że nie-
intencjonalne działanie jest wystarczające 
do stwierdzenia wystąpienia nieprawidło-
wości. Potwierdzeniem tego jest teza za-
warta w pkt. 65 wyroku TSUE z 1 paź-
dziernika 2020 r. nr C 743/18, zgodnie 
z którą wykazanie istnienia po stronie be-
neficjenta jakiegokolwiek zamiaru czy nie-
dbalstwa nie jest konieczne do zaistnienia 
nieprawidłowości.
3. Wykazanie, że dopuścił się jej podmiot 
gospodarczy. Zgodnie z definicją przyjętą 
na potrzeby wdrażania funduszy UE, pod-
miotem gospodarczym jest każda osoba fi-
zyczna lub prawna lub inny podmiot biorą-
cy udział w realizacji projektu, z wyjątkiem 
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państwa członkowskiego wykonującego 
uprawnienia władzy publicznej. Przede 
wszystkim więc podmiotem, który może 
dopuścić się nieprawidłowości będzie be-
neficjent odpowiedzialny za prawidłową 
realizację projektu, ale także podmiot, 
który w jego imieniu ponosi wydatki kwali-
fikowalne w ramach projektu, wykonawca 
realizowanego w projekcie zamówienia pu-
blicznego czy też inne osoby zaangażowa-
ne w projekt. Może to oznaczać, że mimo 
braku działania naruszającego prawo 
po stronie samego beneficjenta, poniesie 
on jego konsekwencje, bowiem nieprawi-
dłowy wydatek nie będzie mógł zostać 
rozliczony w ramach projektu. Jeśli został 
już beneficjentowi zrefundowany, to wła-
śnie beneficjent jako strona umowy o do-
finansowanie będzie zobowiązany do jego 
zwrotu. Z kolei, nieprawidłowość nie wy-
stąpi w sytuacji wykonywania prerogatyw 
władzy publicznej danego państwa człon-
kowskiego. Wyjątek ten musi być jednak, 
zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem 
TSUE37, interpretowany wąsko i nie będzie 
obejmował sytuacji, w których np. organ 
administracji w ramach obowiązków zwią-
zanych z rozwojem sieci drogowej realizuje 
projekt unijny lub też działań administracji 
dotyczących projektu pomocy technicz-
nej, wspierającego sprawność wdrażania 
programu operacyjnego.
4. Wykazanie szkodliwego wpływu naru-
szenia na budżet UE, co najmniej przez 

37 Pkt 4 Poradnika pn. Handbook�on�Reporting�of�irregularities�in�shared�management�(2017)�przygotowanego�
przez�OLAF�we�współpracy�z�ekspertami�z�państw�członkowskich <https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/
navodila/handbook-irregularity-reporting-final.pdf>. 

38 Art. 143 ust. 2 rozporządzenia 1303/2013.
39 Decyzja Komisji z 14.5.2019 ustanawiająca wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu 

do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczą-

groźbę jego obciążenia nieuzasadnionym 
wydatkiem. W tym przypadku odróżnia 
się przede wszystkim definicję niepra-
widłowości stosowaną przy wdrażaniu 
funduszy od jej potocznego rozumie-
nia. Samo wystąpienie naruszenia prawa 
i przypisanie za nie odpowiedzialności 
danemu podmiotowi nie będzie wystar-
czające do stwierdzenia nieprawidłowości 
w rozumieniu przepisów UE, ponieważ 
niezbędne jest także wykazanie, że to na-
ruszenie ma lub może mieć negatywny 
wpływ na finanse Unii. Wystarczające 
będzie więc wystąpienie samego ryzy-
ka sfinansowania nienależnego wydat-
ku, tj. np. sytuacji wykrycia naruszenia 
przy rozliczeniu beneficjentowi wnio-
sku o płatność (szkoda potencjalna). 
Niewykrycie tego naruszenia skutko-
wałoby bowiem zadeklarowaniem nie-
prawidłowego wydatku do KE, co spo-
wodowałoby w przypadku refundacji 
szkodę dla budżetu UE (szkoda real-
na). W takiej sytuacji, państwo człon-
kowskie jest zobowiązane do dokonania 
korekty finansowej przy zachowaniu za-
sady proporcjonalności, tj. dostosowu-
jąc konsekwencje finansowe do wagi 
i charakteru naruszenia i jego wpływu 
na budżet Unii38. Wycena szkody zwy-
kle jest niełatwa, zwłaszcza w przypadku 
naruszeń przepisów dotyczących zamó-
wień publicznych. Dlatego KE przyję-
ła decyzją39 tzw. taryfikator określający 
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wysokość korekty uzależnionej od typu 
naruszenia i jego wpływu na zachowanie 
zasady uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców. Warto zwró-
cić uwagę, że zgodnie z orzecznictwem 
TSUE obowiązek zwrotu nienależnej ko-
rzyści nie jest sankcją, lecz jedynie konse-
kwencją ustalenia, iż warunki wymagane 
do jej uzyskania wynikające z przepisów 
Unii nie były przestrzegane, co spowodo-
wało uznanie przyznanej korzyści za nie-
należną40.

Zdecydowanie bardziej złożona jest de-
finicja nadużycia finansowego41 zawarta 
obecnie w art. 3 ust. 2 dyrektywy PIF. 
Uprzednio w podobny sposób nadużycie 

cych zamówień publicznych (С(2019) 3452final).
40 Wyrok z 26.5.2016, Județul Neamț i Județul Bacău, C-260/14 i C-261/14, EU:C:2016:360, pkt 50 i przy-

toczone tam orzecznictwo.
41 Zgodnie z dyrektywą za nadużycie naruszające interesy finansowe Unii uważa się: a) w odniesieniu do wy-

datków niewiązanych z zamówieniami publicznymi – działanie lub zaniechanie odnoszące się do: (1) wyko-
rzystywania lub przedstawiania nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumen-
tów, skutkującego sprzeniewierzeniem lub bezprawnym zatrzymaniem środków finansowych lub aktywów 
z budżetu Unii lub z budżetów, którymi Unia zarządza lub którymi zarządza się w jej imieniu; (2) nieujaw-
nienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, z tym samym skutkiem; lub (3) niewłaściwego 
wykorzystania takich środków finansowych lub aktywów do celów innych niż te, na które pierwotnie zostały 
przyznane; b) w odniesieniu do wydatków związanych z zamówieniami publicznymi, co najmniej w przypad-
kach, w których dopuszczono się ich w celu uzyskania przez sprawcę lub inną osobę bezprawnych korzyści 
powodujących stratę w interesach finansowych Unii – działanie lub zaniechanie odnoszące się do: (1) wyko-
rzystywania lub przedstawiania nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumen-
tów, skutkującego sprzeniewierzeniem lub bezprawnym zatrzymaniem środków finansowych lub aktywów 
z budżetu Unii lub z budżetów, którymi Unia zarządza lub którymi zarządza się w jej imieniu; (2) nieujaw-
nienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, z tym samym skutkiem; lub (3) niewłaściwego 
wykorzystania takich środków finansowych lub aktywów do celów innych niż te, na które pierwotnie zostały 
przyznane, ze szkodą dla interesów finansowych Unii; c) w odniesieniu do dochodów innych niż dochody 
pochodzące z zasobów własnych z tytułu VAT, o których mowa w lit. d – działanie lub zaniechanie odnoszące 
się do: (1) wykorzystywania lub przedstawiania nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń 
lub dokumentów, skutkującego bezprawnym uszczupleniem zasobów budżetu Unii lub budżetów, którymi 
Unia zarządza lub którymi zarządza się w jej imieniu; (2) nieujawnienia informacji z naruszeniem szczegól-
nego obowiązku, z tym samym skutkiem; lub (3) niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanych zgod-
nie z prawem, z tym samym skutkiem; d) w odniesieniu do dochodów pochodzących z zasobów własnych 
z tytułu VAT – działanie lub zaniechanie w ramach transgranicznego oszukańczego systemu odnoszące się 
do: (1) wykorzystywania lub przedstawiania nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń 
lub dokumentów związanych z VAT, skutkującego uszczupleniem zasobów budżetu Unii; (2) nieujawnienia 
informacji związanych z VAT, z naruszeniem szczególnego obowiązku, z tym samym skutkiem; lub (3) przed-
stawienia prawidłowych oświadczeń związanych z VAT do celów oszukańczego ukrycia braku płatności 
lub bezprawnego tworzenia praw do zwrotu VAT.

było zdefiniowane w zastąpionym przez 
przepisy dyrektywy PIF art. 1 Konwencji 
z 1995 r. o ochronie interesów finanso-
wych Wspólnot Europejskich. Definicja 
wskazuje, które sytuacje stanowią nad-
użycie odrębnie dla wydatków i odrębnie 
dla dochodów budżetu UE. Dodatkowo, 
część dotycząca strony wydatkowej, mimo 
wykazania tożsamych typów naruszeń, 
jest podzielona na wydatki związane i nie-
związane z zamówieniami publicznymi. 
Przykładowo, nadużyciem w odniesieniu 
do wydatków będzie przedstawienie nie-
prawdziwych dokumentów w celu sprze-
niewierzenia środków czy też wykorzy-
stanie środków do innych celów niż te, 



20 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Marcin Szymański

na które zostały przyznane. Wszystkie 
opisane w definicji przypadki muszą być 
traktowane przez państwa członkow-
skie jako przestępstwa, jeśli dokonano 
ich umyślnie. W motywie 11 dyrektywy 
PIF podkreślono, że jej przepisy stosu-
je się tylko do przestępstw umyślnych. 
W art. 4 dyrektywa PIF zrównuje z nad-
użyciami także pewne szczególne kate-
gorie przestępstw, jeśli naruszają one in-
teresy finansowe UE, a należą do nich: 
pranie pieniędzy, korupcja bierna i czynna 
oraz sprzeniewierzenie (przywłaszczenie 
mienia powierzonego).

Warto zwrócić uwagę, że w rozporządze-
niu delegowanym KE nr 1970/2015, okre-
ślającym szczegóły związane z zakresem 
informacji dotyczących nieprawidłowości, 
które muszą być notyfikowane Komisji 
w ramach realizacji polityki spójności42, 
zawarto definicję „podejrzenia nadużycia”. 
Zgodnie z art. 2 lit. a rozporządzenia bę-
dzie to nieprawidłowość, która prowadzi 
do wszczęcia postępowania administracyj-
nego lub sądowego na poziomie krajowym 
w celu stwierdzenia zamierzonego zacho-
wania, w szczególności nadużycia finan-
sowego43. Przepis ten wiąże więc wprost 
pojęcia nadużycia finansowego z poję-
ciem nieprawidłowości. Jego konstrukcja 

42 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1970 z 8.7.2015. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidło-
wości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego L 293/1 z 10.11.2015.

43 W taki sam sposób definiowane było podejrzenie nadużycia w odniesieniu do wydatków polityki spójno-
ści ponoszonych w perspektywie finansowej 2007–2013 (art. 27 lit. c rozporządzenia KE nr 1828/2006 
z 8.12.2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

44 <https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_pl>. 
45 JAFS 2015–2020, s. 10.

zakłada, że nadużyciem finansowym bę-
dzie nieprawidłowość, do której dojdzie 
w sposób umyślny. Umyślność jest więc 
cechą odróżniającą nieprawidłowość 
od nadużycia finansowego. OLAF wska-
zuje, że nadużyciem jest umyślne oszustwo 
popełnione dla własnej korzyści lub w celu 
przyniesienia strat drugiej stronie44. Można 
więc powiedzieć, że nadużycie finansowe 
to kwalifikowana postać nieprawidłowości, 
która wystąpi w wypadku stwierdzenia 
umyślności. Jednocześnie, zgodnie z na-
kazem dyrektywy PIF, takie nadużycia 
muszą stanowić przestępstwo w rozumie-
niu krajowych przepisów karnych (art. 3 
ust. 1 dyrektywy PIF).

Mając na uwadze powyższe, można 
wskazać, że nadużyciami finansowymi 
będą określone w krajowych przepisach 
karnych, tj. przede wszystkim w kodeksie 
karnym, przestępstwa popełnione umyśl-
nie, jeżeli wiążą się z uszczupleniem unij-
nych finansów45. Do tych przestępstw 
można zaliczyć: sprzedajność urzędniczą, 
przekupstwo, niedopełnienie obowiąz-
ków lub przekroczenie uprawnień, prze-
stępstwa przeciwko ochronie informacji, 
wiarygodności dokumentów, np. fałszowa-
nie lub poświadczanie nieprawdy, oszu-
stwo, wyłudzenie dotacji, czy zakłócanie 
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przetargu publicznego. Tego typu prze-
stępstwa wiążą się zwykle z uzyskaniem 
nienależnej korzyści i jeśli naruszają inte-
resy finansowe UE, będą równocześnie 
nadużyciem finansowym.

Konkludując, każde nadużycie finansowe 
będzie jednocześnie nieprawidłowością, 
natomiast nie każda nieprawidłowość bę-
dzie nadużyciem, bowiem zdecydowanie 
rzadziej uda się wykazać, że została ona 
popełniona w sposób umyślny i celowy.

Ewolucja systemu ochrony 
interesów finansowych UE
Przez ostatnie trzy dekady następował stop-
niowy rozwój regulacji prawnych oraz na-
rzędzi mających chronić interesy finansowe 
UE46. Powołano także instytucje i grupy 
zadaniowe zajmujące się tym obszarem 
i współpracą międzynarodową. Przepi-
sy horyzontalne obowiązują bez względu 
na ramy finansowe Unii i znajdują zasto-
sowanie do różnych okresów programo-
wania, w których realizowane są cele po-
lityki spójności. Przykładem są przepisy 
obowiązującego do dziś rozporządzenia 
2988/95, czyli przez cały okres obecności 
Polski w UE. Walka z nadużyciami stała 
się jednym z priorytetów KE zobowiąza-
nej do należytego wykonania budżetu UE. 
Momentem przełomowym było utworzenie 
w 1988 roku w ramach Komisji Jednostki 

46 Zobacz także: Podsumowanie najważniejszych inicjatyw ze wskazaniem przełomowych wydarzeń w ob-
szarze zwalczania nadużyć przedstawione w 30. jubileuszowym sprawozdaniu rocznym dotyczącym 
ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć finansowych za rok 2018:   
<https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/pif_report_2018_pl.pdf>.

47 Skrót utworzony od francuskojęzycznej nazwy Jednostki: unité�de�coordination�de�la�lutte�antifraude.
48 OJ C 191, 29.7.1992.
49 Decyzja Komisji z 23.2.1994 ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Koordynacji w Zakresie Nadużyć Finanso-

wych (94/140/WE), Dziennik�Urzędowy�L�061,�04/03/1994�P.�0027�–�0028.�Skrót COCOLAF od francusko-
języcznej nazwy Komitetu:�Le�comité�européen�pour�la�coordination�dans�le�domaine�de�la�lutte�contre�la�fraude.

ds. Koordynacji Zapobiegania Nadużyciom 
Finansowym (UCLAF)47. UCLAF miał 
za zadanie nadzorować działania KE zwią-
zane ze zwalczaniem nadużyć finansowych 
w ramach współpracy z krajowymi orga-
nami oraz koordynować walkę ze zorga-
nizowanymi przestępstwami finansowy-
mi. Traktat z Maastricht48, który wszedł 
w życie w 1993 roku, zobligował państwa 
członkowskie w art. 209a do koordyna-
cji wspólnie z Komisją działań służących 
ochronie interesów finansowych, a także 
po raz pierwszy wskazał, że środki wspól-
notowe powinny być chronione w taki sam 
sposób, jak własne zasoby finansowe da-
nego państwa członkowskiego.

W 1994 r. powołano składający się 
z przedstawicieli państw członkowskich 
UE Komitet Doradczy ds. Koordyna-
cji w Zakresie Nadużyć Finansowych 
(COCOLAF)49, który ma za zadanie do-
radzać KE w sprawach dotyczących:

 • zapobieganiu nadużyciom finansowym,
 • współpracy między państwami człon-

kowskimi i Komisją oraz sądowego ścigania 
nadużyć finansowych, a także

 • we wszystkich innych sprawach zwią-
zanych z prawną ochroną interesów finan-
sowych UE.

W tym samym czasie wprowadzo-
no też obowiązek informowania KE 
o  wykrytych nieprawidłowościach 
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oraz odzyskiwaniu nienależnie wypła-
conych kwot50. Rok później podpisano 
Konwencję o ochronie interesów finan-
sowych Wspólnot Europejskich, która 
– jak wskazano wcześniej – zdefiniowa-
ła pojęcie nadużycia finansowego. Na-
stępnie, uchwalono obwiązujące do dziś 
akty horyzontalne, tj. rozporządzenie 
2988/95 oraz rozporządzenie 2185/9551, 
które wskazują m.in., że środki zwal-
czania nadużyć powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Przepisy 
rozporządzeń określają zasady przepro-
wadzania przez KE kontroli w państwach 
członkowskich służących zwalczaniu 
nadużyć finansowych. Rozporządzenie 
2185/96 daje możliwość sprawdzania 
wszelkich kontrahentów beneficjentów 
końcowych i stanowi zasadnicze narzę-
dzie w wykrywaniu nadużyć finanso-
wych. W 1997 r. doszło do rewizji Trak-
tatu o UE i zmiany art. 209a Traktatu 
z Maastricht, który ostatecznie uzyskał 
kształt obecnie obowiązującego art. 325 
Traktatu z Lizbony. Przepis ten zobli-
gował także KE do corocznego przed-
stawiania Parlamentowi Europejskiemu 
oraz Radzie Unii Europejskiej sprawoz-
dań dotyczących realizacji obowiązków 

50 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 z 26.7.1994 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie 
wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego 
w tej dziedzinie OJ�L�191,�27.7.1994,�p.�9–12�oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z 11.7.1994 do-
tyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem 
polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie OJ�L�178,�12.7.1994,�p.�43–46.

51 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z 11.11.1996 w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 
przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nad-
użyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami, Dziennik Urzędowy L 292, 15/11/1996.

52 Decyzja Komisji z 28.4.1999 ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 
(notyfikowana jako dokument nr SEC(1999) 802), OJ L 136, 31.5.1999.

53 Sprawa była m.in. przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości, wyrok z 11.7.2006, C-432/04, 
w którym Trybunał potwierdził wystąpienie nadużycia dokonanego przez byłą unijną komisarz Edith Cresson, 
jednak nie zastosował wobec niej konsekwencji o charakterze finansowym (zmniejszenie wymiaru emerytury).

związanych z zapewnieniem efektywnej 
ochrony interesów finansowych UE.

Powołanie OLAF oraz GRECO
Kolejnym kamieniem milowym w walce 
z nadużyciami było powołanie w 1999 r. 
OLAF52, który przejął kompetencje Jed-
nostki UCLAF. Miało to związek ze skan-
dalem korupcyjnym wewnątrz samej KE, 
który doprowadził do dymisji wszystkich 
komisarzy, których pracą kierował prze-
wodniczący Jacques Santer53. Wówczas 
też Parlament Europejski po raz pierw-
szy nie zatwierdził wykonania budżetu 
przez KE. OLAF jest służbą dochodzenio-
wą instytucji europejskich, funkcjonalnie 
niezależną od Komisji. Posiada prawo wglą-
du w całokształt spraw związanych z za-
rządzaniem funduszami unijnymi, finan-
sowaniem unijnych instytucji i dochodami 
UE. OLAF chroni interesy finansowe Unii 
głównie przez prowadzenie dochodzeń 
administracyjnych w państwach człon-
kowskich lub w instytucjach, jednostkach, 
biurach i agencjach UE.

Warto odnotować, że w maju 1999 r. 
Rada Europy (do której należą m.in. 
wszystkie państwa członkowskie UE) po-
wołała Grupę Państw Przeciwko Korupcji 
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(GRECO)54. Jej członkowie muszą się pod-
dawać wzajemnym kontrolom i ewaluacji, 
podczas których sprawdza się, czy dzia-
łania państw członkowskich są zgodne 
z antykorupcyjnymi standardami Rady. 
GRECO prowadzi także platformę inter-
netową do wyszukiwania dobrych praktyk 
dotyczących zapobiegania i wykrywania 
korupcji.

Dwadzieścia najważniejszych zasad od-
noszących się do walki z korupcją określo-
no w rezolucji Rady Europy nr (97) 2455. 
Władze krajowe powinny je stosować w co-
dziennej praktyce i prawodawstwie. Ostat-
ni raport z ewaluacji standardów antyko-
rupcyjnych wprowadzanych przez Polskę 
przyjęto 7 grudnia 2018 r.56

Wyzwania związane z przyjęciem 
do UE nowych państw członkowskich
W latach 2004–2007 doszło do najwięk-
szego w historii poszerzenia UE o 12 no-
wych państw członkowskich, w tym Pol-
skę, co spowodowało również istotny 
wzrost wydatków budżetowych. Kilka 
lat wcześniej większość państw człon-
kowskich tzw. starej UE przyjęła nową 
walutę – euro, natomiast w roku 2007 
zaczął się ogólnoświatowy kryzys gospo-
darczy. Wszystko to stanowiło ogromne 
wyzwanie dla interesów finansowych. Wy-
musiło konieczność wzmocnienia koor-
dynacji i zwiększenia wysiłków zarówno 

54 Rezolucja Rady Europy Nr (99) 5 powołująca Grupę Państw przeciw Korupcji (GRECO), przyjęta przez Ko-
mitet Ministrów 1.5.1998, na 103. Sesji. Skrót jej nazwy pochodzi od francuskojęzycznej nazwy: Groupe�
d’Etats�contre�la�corruption.

55 <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentI-
d=09000016806cc17c>. 

56 <https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/poland>.
57 <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3967>.

instytucji unijnych, jak i państw człon-
kowskich, służących zapewnieniu efek-
tywnej ochrony unijnego budżetu, zgodnie 
z obowiązkami określonymi w Traktacie 
z Lizbony (TFUE), który wszedł w życie 
w 2009 roku.

W 2004 r. KE uruchomiła dla państw 
członkowskich program „Hercule”, aby 
wspierać finansowo wszelkie aktywności 
mające na celu zwalczanie nieprawidłowo-
ści, nadużyć finansowych i korupcji, wpły-
wających na budżet UE. Środki finansowe 
mogą zostać wykorzystane np. na specjali-
styczne szkolenia oraz wymianę informacji 
i najlepszych praktyk pomiędzy organami 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa 
w zakresie zwalczania nadużyć finanso-
wych w całej Europie. Na perspektywę 
finansową 2021–2027 pula środków prze-
widziana w ramach programu to 181 mi-
lionów euro57.

Na marginesie warto wspomnieć, że 
finansowanie działań antykorupcyjnych 
możliwe jest także z innych źródeł. W per-
spektywie finansowej 2014–2020 istniała 
możliwość finansowania tego typu dzia-
łań ze środków Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna, a także z komponentów 
pomocy technicznej w innych programach 
realizowanych w ramach polityki spójno-
ści. Działania o charakterze antykorupcyj-
nym, związane np. ze sprawowaniem rzą-
dów prawa, mogą być także finansowane 
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z zarządzanego przez KE Instrumentu 
Wsparcia Technicznego (ang. Technical 
Support Instrument). Budżet tego Instru-
mentu na lata 2021–2027 wynosi 864 mln 
euro. Innym źródłem wsparcia działań 
przeciwko nadużyciom mogą być też środki 
z Mechanizmu Finansowego EOG i Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego.

Reforma OLAF i systemu 
zamówień publicznych
Ostatnia dekada przyniosła zdecydowaną 
intensyfikację działań związanych z ochroną 
unijnego budżetu. Zapoczątkowało je przy-
jęcie w 2011 r. przez KE bardzo ambitnej 
strategii służącej przeciwdziałaniu naduży-
ciom (ang. Commission Anti-Fraud Strategy, 
dalej również: CAFS 2011)58. Podkreśla ona 
wagę zaangażowania wszystkich podmio-
tów zarządzających funduszami europej-
skimi w zapobieganiu nieprawidłowościom, 
zwłaszcza przez ustanowienie skutecznych 
systemów zarządzania i kontroli, które po-
winny uwzględniać także ryzyko wystą-
pienia nadużyć. Wskazuje przy tym na ko-
nieczność zwiększenia przejrzystości w wy-
datkowaniu środków oraz przestrzegania 
najwyższych standardów etycznego po-
stępowania. Strategia postawiła za prio-
rytet m.in. uwzględnienie w przepisach 
sektorowych dotyczących wydatkowania 
środków UE kwestii związanych ze zwal-
czaniem nadużyć finansowych, zwiększenie 
roli OLAF oraz uproszczenie przepisów 
poświęconych zamówieniom publicznym.

58 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Ko-
mitetu Regionów i Trybunału Obrachunkowego dotyczący strategii Komisji w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych, 24.6.2011, COM(2011) 376.

59 Załącznik XIII do rozporządzenia1303/2013: Kryteria�desygnacji�instytucji�zarządzającej�i�instytucji�certyfikującej. 

W  ramach wdrażania pierwszego 
priorytetu w przepisach rozporządze-
nia 1303/2013 wskazano obowiązek 
wprowadzenia przez instytucje zarzą-
dzające środków zwalczania nadużyć. 
Zostało to uzupełnione procedurą de-
sygnacji, czyli swego rodzaju akredyta-
cji instytucji zarządzających środkami 
unijnymi przez niezależnych audytorów. 
Ma ona potwierdzić spełnienie wymo-
gów dotyczących utworzenia systemu 
kontroli zarządczej, uwzględniającej 
także działania związane z zapobiega-
niem i wykrywaniem nadużyć finanso-
wych59. Co ciekawe, w Polsce przewi-
dziano ustawowo fakultatywny udział 
w pracach komitetu do spraw desygnacji 
przedstawicieli Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli, Szefa Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego. W przepisach 
rozporządzenia 1303/2013 wprowadzono 
także system rocznego rozliczania wy-
datków i związanego z nim instrumentu 
pozwalającego KE na nałożenie korekt fi-
nansowych netto, skutkujących bezpow-
rotną utratą części środków przyznanych 
państwom członkowskim na realizację 
programów operacyjnych. Ma to miejsce 
w sytuacji, gdy system kontroli w pań-
stwie członkowskim nie działa prawidło-
wo, powodując nieprawidłowości syste-
mowe. To istotny czynnik dyscyplinują-
cy; w rezultacie państwa członkowskie 
często wykazują tzw. wydatki wątpliwe, 
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co do których nie można potwierdzić 
pełnej prawidłowości60 (np. ze wzglę-
du na toczące się postępowanie karne). 
Dowodzi to odpowiedniej kontroli wy-
datków przez państwa członkowskie 
i pozwala uniknąć zastosowania korekt 
netto przez KE.

W celu wzmocnienia walki z nadużycia-
mi dzięki dochodzeniom prowadzonym 
przez OLAF, zdecydowano się na reformę 
Urzędu, który działa obecnie na podstawie 
rozporządzenia nr 883/201361. Sformali-
zowano także funkcjonowanie jednostek 
koordynujących zwalczanie nadużyć finan-
sowych (AFCOS62), które każde państwo 
członkowskie ma obowiązek wyznaczyć. 
Głównym zadaniem AFCOS jest zapew-
nienie skutecznej współpracy i wymiany 
informacji z OLAF, w tym również in-
formacji o charakterze operacyjnym63. 
W Polsce funkcję AFCOS pełni w imie-
niu Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwal-
czania Nieprawidłowości Finansowych 
na Szkodę RP lub UE – Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej – komórka or-
ganizacyjna w ramach Ministerstwa Fi-
nansów (obecnie Departament Audytu 
Środków Publicznych)64.

W 2014 r. uchwalono także nowe dyrek-
tywy dotyczące zamówień publicznych, 

60 Dr L. Kuhl: Implementation�of�Effective�Measures�against�Fraud�and�Illegal�Activities�in�Cohesion�Poli-
cies.�An�Analysis�of�Current�Structures,�a�Discussion�of�Reform�Ideas�and�a�Look�Towards�Changes�by�the� 
European�Public�Prosecutor’s�Office. Eucrim 2/2020 THE EUROPEAN CRIMINAL LAW ASSOCIATIONS‘ 
FORUM, <https!://eucrim.eu/issues/2020-02/>.

61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z 11.9.2013 dotyczące dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporzą-
dzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999.

62 Skrót od anglojęzycznej nazwy Jednostki: Anti-fraud�coordination�service.
63 Szczegółowe zadania AFCOS określone zostały w Wytycznych dotyczących głównych zadań i obowiązków 

jednostki koordynującej zwalczanie nadużyć finansowych (AFCOS), 13.11.2013, Ares (2013) 3403880.
64 Art. 14 ust 1 pkt. 18 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2021.422. j.t.).

w których uwzględniono cele określo-
ne w Strategii „antynadużyciowej” KE 
z 2011 r., służące m.in. zwiększeniu przej-
rzystości przetargów, głównie przez elek-
tronizację procesu udzielania zamówień 
czy zapobiegania konfliktowi interesów 
w zamówieniach przez wprowadzenie 
jego definicji.

Sprawozdanie KE  
na temat zwalczania korupcji
Na początku 2014 r. KE opublikowała 
pierwsze w historii sprawozdanie doty-
czące zwalczania korupcji w UE. Korup-
cja jest w nim rozumiana bardzo szeroko, 
tj. jako wszelkie nadużycie władzy do osią-
gnięcia osobistych korzyści. Dokument 
opisuje stan walki z korupcją odrębnie 
w każdym kraju członkowskim Unii, wska-
zując najlepsze praktyki, ale także słabości 
i obszary wymagające poprawy. Dostrze-
żono w nim, że państwa poczyniły wiele 
wysiłków, niemniej podejmowane dzia-
łania wciąż nie są wystarczające. Raport 
wskazuje wspólne kwestie, które stanowią 
największe wyzwanie dla wszystkich kra-
jów członkowskich.

Za najbardziej narażony na korupcję 
uznano obszar zamówień publicznych, 
w ramach których wydatkowane jest około 
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jednej piątej PKB Unii. W dokumencie 
zwraca się także uwagę na jej wymiar po-
lityczny, w tym niedociągnięcia związane 
np. z finansowaniem partii politycznych. 
Raport podkreśla rolę niezależności są-
downictwa w skutecznym wdrażaniu po-
lityki antykorupcyjnej. Zwraca też uwagę 
na problemy wynikające z konfliktu in-
teresów i niewystarczające mechanizmy 
zapobiegające wystąpieniu związanego 
z nim ryzyka.

W odniesieniu do Polski zwrócono 
uwagę na brak strategicznego i kom-
pleksowego podejścia do walki z korup-
cją. W opinii KE należałoby poprawić 
zabezpieczenia przeciwdziałające upo-
litycznieniu Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego oraz wzmocnić działania 
antykorupcyjne w obszarze udzielania 
zamówień publicznych, nadzoru nad spół-
kami Skarbu Państwa oraz odnoszące się 
do ryzyka korupcji w sektorze zdrowia. 
Jako przykład problemu o charakterze 
korupcyjnym wskazano zmowy prze-
targowe w sektorze drogowym, których 
skutkiem było wstrzymanie pod koniec 
2012 r. refundacji przez KE środków unij-
nych w wysokości prawie miliarda euro. 
Natomiast jako jedyną dobrą praktykę 
w Polsce podano działania Najwyższej 
Izby Kontroli, która nie tylko identyfi-
kuje nieprawidłowości, ale także pro-
ponuje podjęcie regulacyjnych działań 
systemowych, mających na celu wprowa-
dzenie usprawnień. Sprawozdanie miało 
być aktualizowane w cyklu dwuletnim, 

65 DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne,  
DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.

66 <https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/sfc-files/JOINT%20ANTI-FRAUD-STRATEGY2015-2020.pdf>.

ale nie doczekało się kontynuacji. Jedynym 
wyjątkiem było uwzględnienie w 2018 r. 
zwalczania korupcji w ramach procedury 
Semestru Europejskiego, o czym mowa 
w dalszej części artykułu.

JAFS 2015 i pakt uczciwości
Pod koniec 2015 r. trzy dyrekcje generalne 
KE65, odpowiedzialne za wdrażanie euro-
pejskich funduszy strukturalnych i inwe-
stycyjnych, opracowały z udziałem OLAF 
Wspólną Strategię Przeciwdziałania Nad-
użyciom (ang. Joint Anti-Fraud Strategy 
2015–2020 – dalej jako: JAFS 2015)66, 
koncentrującą się na ochronie środków 
wydatkowanych m.in. w ramach polity-
ki spójności. Strategia jest dokumentem 
operacyjnym służącym realizacji ogólnej 
strategii KE (CAFS 2011). Dokument 
wskazuje do realizacji konkretne działa-
nia przewidziane dla Dyrekcji General-
nych KE zarządzających funduszami UE.

JAFS 2015 koncentruje się na dwóch 
zasadniczych priorytetach. Po pierwsze, 
wskazuje konieczność przeprowadze-
nia analizy sposobu realizacji przez pań-
stwa członkowskie obowiązku dokony-
wania cyklicznej analizy ryzyka wystą-
pienia nadużyć finansowych. Wykonano 
ją w ramach badania zleconego na próbie 
50 programów operacyjnych oraz audy-
tów systemowych KE w wybranych pań-
stwach członkowskich, sprawdzających 
spełnienie przez instytucje kryteriów 
desygnacji, w tym zwłaszcza jeśli chodzi 
o wdrożenie środków zwalczania nadużyć 
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finansowych67. Drugim priorytetem 
było zwiększenie wykorzystania narzę-
dzi informatycznych w celu usprawnienia 
sposobu wykrywania nadużyć. Wysiłki 
KE miały skupiać się na rozpropagowaniu 
i zachęceniu do stosowania opracowanego 
przez Komisję narzędzia informatycznego 
ARACHNE. Miało zwiększyć skuteczność 
wyboru projektów do kontroli oraz pomóc 
w identyfikowaniu nadużyć finansowych, 
ich zapobieganiu i wykrywaniu (szerzej 
o systemie ARACHNE w drugiej części 
artykułu).

Dodatkowo JAFS 2015 wyznaczył trzy 
cele do realizacji. Pierwszy przewidzia-
no dla służb poszczególnych dyrekcji ge-
neralnych i w jego ramach wyznaczono 
działania związane m.in. z zacieśnieniem 
współpracy ze środowiskiem akademic-
kim, zwiększeniem rozpowszechniania 
informacji na temat korupcji czy wyczu-
leniem urzędników KE na kwestie zwią-
zane ze zwalczaniem nadużyć. Drugi 
cel miał być realizowany w odniesieniu 
do państw członkowskich i skupiać się 
m.in. na zapewnieniu wyposażenia w od-
powiednie wytyczne, zalecenia, poradni-
ki dotyczące zapobiegania i wykrywania 
nadużyć, a także wzmocnieniu współpra-
cy w ramach tematycznych grup robo-
czych. Ostatni cel miał służyć zapewnie-
niu skutecznego monitoringu wdrożenia 
rekomendacji wydawanych przez OLAF 

67 Preventing�fraud�and�corruption�in�the�European�Structural�and�Investment�Funds�–�taking�stock�of�practices�in�the�
EU�Member�States – Study on the implementation of Article 125(4)(c) of the Regulation (EU) No 1303/2013 
laying down the common provisions on the European Structural and Investment Fund in Member States   
<https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2019/preventing-fraud-and-cor-
ruption-in-the-european-structural-and-investment-funds-taking-stock-of-practices-in-the-eu-member-states>. 

68 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z 12.10.2017 wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie usta-
nowienia Prokuratury Europejskiej, Dziennik Urzędowy UE L 283/1.

w raportach kończących prowadzone do-
chodzenia w sprawach nadużyć.

W 2015 r. Dyrekcja Generalna ds. Poli-
tyki Regionalnej i Miejskiej KE wspólnie 
z Transparency International zdecydowa-
ła o rozpoczęciu projektu pilotażowego 
dotyczącego wykorzystania w projektach 
finansowanych ze środków unijnych me-
chanizmu tzw. paktu uczciwości. Miało 
to przede wszystkim na celu zwiększenie 
przejrzystości procesu udzielania zamó-
wień publicznych oraz włączenie społe-
czeństwa w kontrolę wydatkowania środ-
ków publicznych. Inicjatywa została szerzej 
zaprezentowana w drugiej części artykułu. 

Harmonizacja przepisów karnych  
i nowelizacja rozporządzenia finansowego
Tempo działań służących przeciwdziała-
niu nadużyciom zostało w ostatniej de-
kadzie podtrzymane, czego efektem było 
uchwalenie dwóch istotnych aktów praw-
nych wzmacniających ochronę budżetu 
UE w obszarze prawa karnego. Pierwszym 
z aktów jest wspomniana wcześniej dyrek-
tywa PIF, która harmonizuje stosowane de-
finicje, sankcje i terminy przedawnienia 
przestępstw naruszających interesy finan-
sowe Unii. Dyrektywa jest także podstawą 
działań powołanej (również w 2017 r.) innym 
aktem prawnym68 Prokuratury Europejskiej, 
która ma za zadanie prowadzić dochodze-
nia, ścigać i stawiać przed sądem sprawców 
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nadużyć finansowych. Utworzenie Proku-
ratury Europejskiej oznacza także realiza-
cję postulatu zawartego w art. 86 TFUE. 
Udział w tej inicjatywie nie jest obowiąz-
kowy i obecnie w programie uczestniczą 22 
kraje (bez Polski)69. Prokuratura ma takie 
same uprawnienia dochodzeniowe w całej 
UE i będzie działać na podstawie systemów 
prawnych państw członkowskich, w ramach 
ich struktur. Wprowadzenie Prokuratury 
Europejskiej wymusza także zmiany w funk-
cjonowaniu OLAF, które są obecnie na eta-
pie procesu legislacyjnego70.

W połowie 2018 r. przyjęto tzw. regulację 
Omnibus, polegającą na zmianie niektórych 
aktów prawnych związanych z wdrażaniem 
środków europejskich, w tym zwłaszcza 
rozporządzenia 1303/2013 oraz rozporzą-
dzenia finansowego UE. Celem wprowadza-
nych zmian było uproszczenie i uelastycz-
nienie zasad wdrażania, wyeliminowanie 
tzw. wąskich gardeł oraz większa koncen-
tracja na osiąganych rezultatach w polityce 
wydatkowej. Wśród zmian można wymienić 
rozszerzenie zakresu stosowania uproszczo-
nych metod rozliczania wydatków w miej-
sce szczegółowej analizy poszczególnych 
kosztów. Jeśli chodzi o zwalczanie nadużyć, 
kluczowa zmiana dotyczyła przedefiniowa-
nia i zmiany podejścia do kwestii konflik-
tu interesów, która powinna spowodować 
zwiększenie przejrzystości dokonywanych 
wydatków budżetowych.

69 Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, 
Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

70 <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0383_PL.html#title1>. 
71 Wniosek KE z 2.5.2018, COM(2018) 324 final.
72 OPINIA NR 1/2018 w sprawie wniosku z 2.5.2018 dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskie-

go i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności 
w państwach członkowskich (2018/C 291/01).

73 Rozporządzenie z 16.12.2020, L 433 I/1.

Rozporządzenie w sprawie  
ogólnego systemu warunkowości
Równolegle z regulacją Omnibus KE zaj-
mowała się także wnioskiem dotyczą-
cym uchwalenia rozporządzenia w spra-
wie ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie pra-
worządności w państwach członkow-
skich71, który opierał się na przekonaniu, 
że przestrzeganie zasad państwa prawnego 
jest podstawą do realizacji zasady nale-
żytego zarządzania finansami. Zgodnie 
z wnioskiem, UE miałaby możliwość za-
wieszenia na zasadzie proporcjonalności 
dostępu do finansowania w przypadku 
naruszeń zasad praworządności. Wniosek 
został przyjęty pozytywnie przez ETO72, 
który wykazał jednak kilka mankamen-
tów, przede wszystkim związanych z bra-
kiem określenia jasnych i szczegółowych 
kryteriów pozwalających ustalić, co sta-
nowi „brak” praworządności, który za-
graża należytemu zarządzaniu finansami. 
Wniosek został ostatecznie zrealizowany, 
gdy uchwalono rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2020/2092 w spra-
wie ogólnego systemu warunkowości słu-
żącego ochronie budżetu Unii (dalej: roz-
porządzenie w sprawie warunkowości)73, 
które weszło w życie 1 stycznia 2021 r.

Przepisy rozporządzenia przewidują 
możliwość wnioskowania przez KE o za-
wieszenie środków unijnych dla kraju, 
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który – jej zdaniem – łamie zasady państwa 
prawnego. Decyzję w sprawie zawieszenia 
środków może podjąć Rada UE większo-
ścią kwalifikowaną74. Należy zauważyć, 
że już na podstawie przepisów sektoro-
wych dotyczących wdrażania funduszy 
w ramach polityki spójności (np. rozporzą-
dzenie 1303/2013), KE ma możliwość sa-
modzielnego podjęcia decyzji co do wstrzy-
mania biegu terminu płatności, zawieszenia 
płatności czy nałożenia na program opera-
cyjny korekty systemowej (zmniejszenie 
zobowiązań w ramach programu). Takie 
decyzje mogą być podjęte głównie w sy-
tuacji występowania defektów w systemie 
zarządzania i kontroli danego programu 
lub stwierdzenia poważnej nieprawidłowo-
ści w wydatkach zadeklarowanych do KE, 
które nie zostały skorygowane przez pań-
stwo członkowskie. Warto zwrócić uwagę, 
że sankcje te odnoszą się do konkretnego 
programu operacyjnego, w którym doszło 
do naruszeń. Natomiast w przypadku roz-
porządzenia w sprawie warunkowości:

 • po pierwsze, katalog środków dyscy-
plinujących, które mogą zostać podjęte 
jest szerszy i obejmuje też np. możliwość 
zawieszenia zatwierdzenia programu 
lub zawieszenia płatności zaliczkowych 
dla państwa członkowskiego;

 • po drugie, pozostawiono sporą dowol-
ność co do zakresu stosowanych środków. 
Co prawda wskazuje się, że muszą być 
one proporcjonalne i odpowiadać wadze 
i zakresowi naruszenia, ale de facto mogą 
objąć wszystkie programy czy instrumen-
ty wsparcia finansowane z budżetu UE;

74 Poparcie przez 55% państw członkowskich reprezentujących co najmniej 65% ogółu ludności UE.

 • po trzecie, katalog podstaw zastosowania 
sankcji jest dużo szerszy, niemniej narusze-
nie zasad państwa prawnego musi co naj-
mniej stwarzać ryzyko wpływu na należy-
te zarządzanie finansami lub na ochronę 
interesów finansowych UE. KE będzie 
musiała więc wykazać związek naruszenia 
(wystarczająco bezpośredni) i jego nega-
tywny wpływ na wydatkowanie środków 
unijnych. Co więcej, naruszenie musi do-
tyczyć co najmniej jednej z ośmiu enu-
meratywnie wymienionych przesłanek. 
Może odnosić się nie tylko do nieprawi-
dłowego działania organów bezpośrednio 
zarządzających i kontrolujących fundusze 
unijne, ale przykładowo także do organów 
ścigania prowadzących śledztwa dotyczące 
nadużyć finansowych, działań sądów kon-
trolujących te służby, a także współpracy 
ze służbami OLAF. Najbardziej nieostra 
jest ostatnia przesłanka (art. 4 ust. 2 lit. h 
rozporządzenia), która dotyczy „innych 
sytuacji lub działań organów, mających 
znaczenie dla należytego zarządzania finan-
sami w ramach budżetu Unii lub ochrony 
interesów finansowych Unii”.

Ciekawe, że nałożenie sankcji nie może 
wywołać szkody dla beneficjentów i od-
biorców końcowych wsparcia, co oznacza, 
że państwo członkowskie będzie musia-
ło regulować swoje zobowiązania mimo 
np. nałożenia korekty finansowej na dany 
program operacyjny. Finansowanie unijne 
będzie więc w ten sposób musiało zostać 
zastąpione finansowaniem krajowym. 
Uchylenia środków dokonuje Rada UE, 
ale na wniosek KE, która na podstawie 
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własnego uznania decyduje, czy doszło 
do wyeliminowania naruszeń przez pań-
stwo członkowskie czy też nie.

Przyjęciu przepisów dotyczących warun-
kowości towarzyszyło wydanie przez Radę 
konkluzji75, które nie mają charakteru 
wiążącego, ale wskazują pożądany spo-
sób interpretacji i stosowania przepisów 
rozporządzenia. W dokumencie podkre-
ślono, że budżet UE musi być chroniony 
przed wszelkiego rodzaju nadużyciami 
finansowymi, korupcją i konfliktami in-
teresów. Ponadto, stosowanie mechani-
zmu ma być obiektywne, sprawiedliwe, 
bezstronne i oparte na faktach, zapew-
niające sprawiedliwość proceduralną, 
niedyskryminację i równe traktowanie 
państw członkowskich. Konkluzje zobo-
wiązują także KE do wydania wytycznych, 
które będą określały sposób stosowania 
rozporządzania. Stanowi to element ma-
jący zapobiegać arbitralności rozstrzygnięć 
KE przy stosowaniu mechanizmu warun-
kowości. Należy też podkreślić, że przepisy 
rozporządzenia wskazują wprost (art. 4 
ust. 1), że samo naruszenie zasad państwa 
prawnego nie jest wystarczające do zasto-
sowania sankcji. Konieczne jest wykazanie 
możliwego negatywnego wpływu takiego 
naruszenia na środki wydatkowane z bu-
dżetu UE. Ponadto, przepisy określiły za-
mknięty katalog kategorii naruszeń. KE 
jest też zobligowana zgodnie z procedurą 

75 <https://www.consilium.europa.eu/media/47337/1011-12-20-euco-conclusions-pl.pdf>.
76 Porównaj: Procedura stosowania art. 260 TFUE mającego na celu wyegzekwowanie wykonania przez państwa 

członkowskie wyroków TSUE opisana w artykule: Ł. Augustyniak: Sankcje�finansowe�dla�państw�członkowski�
Unii�–�realizacja�funkcji�kontrolnej�Trybunału�Sprawiedliwości�UE, „Kontrola Państwowa” nr 1/2020, s. 8-33.

77 Porównaj: W. Walczak: Nadużycie�władzy�publicznej…,�op.cit., s. 110; G. Makowski: Szykując�grunt�pod�„wiel-
ką�korupcję”�Działania�(anty)korupcyjne�władz�w�latach�2015–2019, s. 4-11.

78 Koncepcja opisana w publikacji: R. Klitgaard: Controlling�corruption, University of California Press, 1988 r.

przewidzianą w przepisach rozporządzania 
do należytego uzasadnienia swojej decyzji 
i wskazania konkretnych powodów, na któ-
rych opiera swoje ustalenia, a co więcej, 
musi też rozpoznać i ustosunkować się 
do informacji i uwag otrzymanych od pań-
stwa członkowskiego, wobec którego pla-
nowane jest przedstawienie wniosku o za-
stosowanie sankcji. To wszystko wyraź-
nie odróżnia mechanizm warunkowości 
od innych przepisów i procedur służących 
dyscyplinowaniu państw członkowskich 
i egzekwowaniu od nich przestrzegania 
prawa unijnego76.

Przepisy rozporządzenia odnoszą się 
więc przede wszystkim do takich naru-
szeń, które niekoniecznie będą stanowić 
przestępstwa sankcjonowane przepisami 
karnymi. Naruszenia te związane są z ko-
rupcją w szerokim rozumieniu i mogą do-
tyczyć wykorzystywania władzy czy zaj-
mowanego stanowiska do realizacji par-
tykularnych interesów, które faworyzują 
tylko określoną grupę77. Może to sprowa-
dzać się np. do tworzenia takich struktur 
organizacyjnych i uregulowań prawnych, 
które dadzą przywileje określonemu kręgo-
wi beneficjentów i nie będą równocześnie 
pozwały na należytą bezstronną kontrolę 
i rozliczenie działań. Takie działania na-
zywane są „korupcją legalną”, wbudowaną 
w system. Można w tym miejscu odwo-
łać się do koncepcji Roberta Klitgaarda78, 
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według którego korupcja to monopol władzy 
oraz uznaniowość decyzji przy jednocze-
snym braku odpowiedniej rozliczalności.

Przy wdrażaniu funduszy UE można 
wyobrazić sobie niebezpieczne sytuacje, 
polegające np. na takim ukształtowaniu 
zasad podziału środków, które będą 
uprzywilejowywać z góry zdefiniowa-
nych odbiorców albo brak należytych 
działań i kontroli ze strony np. organów 
ścigania przy analizie zgłoszenia podej-
rzenia możliwości popełnienia przestęp-
stwa w odniesieniu do określonej grupy 
beneficjentów. Z tego punktu widzenia 
słusznym kierunkiem wydaje się wpro-
wadzenie narzędzia umożliwiającego 
dyscyplinowanie państw członkowskich, 
oczywiście pod warunkiem zapewnienia 
pełnego obiektywizmu, bezstronności 
i proporcjonalności stosowanych środków 
w sytuacji, gdy określone w art. 2 lit. a 
rozporządzenia w sprawie warunkowości 
zasady państwa prawnego nie są prze-
strzegane. Chodzi o:

 • zasadę legalności, która oznacza przej-
rzysty, rozliczalny, demokratyczny i plu-
ralistyczny proces stanowienia prawa;

 • zasadę pewności prawa;
 • zakaz arbitralności w działaniu władz 

wykonawczych;
 • zasadę skutecznej ochrony sądowej, 

w tym dostępu do wymiaru sprawie-
dliwości, zapewnianą przez niezawisłe 
i bezstronne sądy, również w odniesie-
niu do praw podstawowych;

 • zasadę podziału władzy;
 • niedyskryminację i równość wobec prawa.

79 <https://www.gov.pl/web/premier/skarga-do-trybunalu-sprawiedliwosci-ue>. 

Samo uregulowanie tej kwestii powinno 
też działać odstraszająco.

Kwestie dotyczące mechanizmów za-
wieszania wypłaty funduszy UE z uwagi 
na naruszenie zasady państwa prawne-
go wywołały, zwłaszcza w Polsce, deba-
tę publiczną i są przedmiotem licznych 
kontrowersji. Co więcej, Polska w marcu 
2021 r. złożyła skargę do TSUE dotyczącą 
ich niezgodności z TFUE, zarzucając m.in., 
że tego rodzaju rozwiązania nie mają pod-
stawy prawnej w Traktatach, ingerują 
w kompetencje państw członkowskich 
i naruszają prawo Unii Europejskiej79. 
Strona polska wskazała, że mechanizm 
stosowania sankcji za naruszenia zasad 
państwa prawnego został określony już 
w art. 7 TFUE i tylko na tej podstawie 
może być dokonana ocena przestrzega-
nia przez państwa wartości określonych 
w art. 2 Traktatu. Wydaje się, że intencją 
KE było zapewnienie komplementarno-
ści przepisów z regulacjami sektorowymi 
i finansowymi. Zarówno KE, jak i Rada za-
deklarowały, że przepisy rozporządzenia 
zostaną włączone przy najbliższej sposob-
ności do rozporządzenia finansowego UE. 
Wskazano w ten sposób, że jego zasadni-
czym celem nie jest sama ocena przestrze-
gania zasad państwa prawnego, ale ochrona 
interesów finansowych przed nienależnym 
wydatkowaniem środków z budżetu UE. 
Jak też wskazano wcześniej, możliwości 
zastosowania sankcji finansowych przewi-
dują przepisy sektorowe i KE wielokrotnie 
stosowała wobec państw członkowskich 
mechanizmy związane z zawieszeniem 
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wypłaty środków80 czy też nałożeniem ko-
rekt finansowych netto81. Biorąc jednak 
pod uwagę wagę zagadnienia i podnoszo-
ne wątpliwości prawne, zajęcie stanowi-
ska przez TSUE, tj. organ kompetentny 
do wykładni i egzekwowania prawa UE, 
jest jak najbardziej pożądane. Rozstrzy-
gnięcie powinno przesądzić, czy będzie 
możliwe stosowanie opisanego mecha-
nizmu warunkowości, który nie znajdu-
je explicite umocowania w regulacjach 
traktatowych.

Zapobieganie koncentracji 
wsparcia unijnego
W 2018 r. Parlament Europejski wyraził 
w ramach rezolucji82 oczekiwanie gro-
madzenia przez państwa członkowskie 
i przekazywania do KE danych na temat 
rzeczywistych odbiorców uzyskujących 
największe unijne wsparcie (ang. benefi-
cial owner). Celem ma być zapobieganie 
koncentracji wsparcia wśród potencjal-
nie uprzywilejowanej grupy lub struktury 
o charakterze oligarchicznym. Tego rodzaju 
zobowiązanie jest przewidziane do wpro-
wadzenia m.in. w ramach przepisów sekto-
rowych dotyczących wdrażania funduszy 
UE w perspektywie 2021–2027.

80 Np. zawieszenie wypłaty środków w związku z podejrzeniem konfliktu interesów premiera Czech:   
<https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/ke-zamraza-unijne-dotacje-dla-firm-zwiazanych-z 
-premierem-czech/>. 

81 Szerzej: J. Łacny: Korekty�finansowe�nakładane�na�państwa�członkowskie�UE, „Kontrola Państwowa” nr 1/2015.
82 Pkt 26 Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 14.5.2018 European Parliament resolution of 14 May 2020 with 

observations forming an integral part of the decisions on discharge in respect of the implementation of the 
general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive 
agencies (2019/2055(DEC)). 

83 Semestr Europejski to zapoczątkowana w 2011 r. przez Komisję Europejską procedura, podczas której koordynuje 
się politykę gospodarczą i budżetową w UE. Jest elementem unijnego zarządzania gospodarczego. Zasadniczym 
celem Semestru jest lepsze uwzględnienie wymiaru europejskiego w planowaniu krajowych strategii gospodarczych.

84 <https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_pl>. 
85 <https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=48858>.

Kwestie zwalczania korupcji 
w Semestrze Europejskim83

Walka z korupcją stanowiła w 2018 r. 
także priorytet w procesie zarządzania 
gospodarką w ramach Semestru Europej-
skiego. Duża część sprawozdań krajowych 
zawierała ocenę antykorupcyjnego otocze-
nia prawnego, politycznego i instytucjo-
nalnego. Do kilku państw członkowskich 
skierowano również zalecenia dotyczące 
wzmożenia działań antykorupcyjnych, 
wyeliminowania niedociągnięć w proce-
durze udzielania zamówień publicznych 
oraz zwiększenia rozliczalności na szczeblu 
prokuratury i policji84.

Skuteczność walki z nadużyciami 
w opinii ETO
W 2019 r. ETO sfinalizował prace nad wy-
nikami dwóch audytów: dotyczących oceny 
działań KE (styczeń, raport 1/2019) oraz re-
alizacji obowiązków związanych ze zwal-
czaniem nadużyć finansowych przez pań-
stwa członkowskie (maj, raport 6/2019).

W raporcie 1/201985 z audytu oceniają-
cego wykonanie obowiązków przez KE, 
Trybunał Obrachunkowy ustalił, że Komi-
sja nie posiada kompleksowych i porów-
nywalnych danych na temat skali nadużyć 
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finansowych w wydatkowaniu środków 
unijnych, co zmniejsza przydatność przyj-
mowanych dokumentów strategicznych. 
Wskazano, że KE w ogóle nie szacuje skali 
„nadużyć niewykrytych”. ETO skrytyko-
wał także wartość dochodzeń prowadzo-
nych przez OLAF i stwierdził, że nie są 
one skuteczne ze względu na czasochłon-
ność, co przekłada się m.in. na niemoż-
liwość ukarania sprawców i odzyskania 
nieprawidłowo wydatkowanych środków. 
Trybunał wykazał, że oskarżenie osoby 
podejrzewanej o popełnienie nadużycia 
nastąpiło w mniej niż połowie przepro-
wadzonych dochodzeń OLAF, a ponadto 
odzyskano tylko mniej niż jedną trzecią 
nienależycie wypłaconych środków UE. 
Co może być zaskakujące, zalecenia fi-
nansowe OLAF kierowane do poszczegól-
nych dyrekcji w KE nie mają charakteru 
wiążącego86. Dodatkowo, organy krajowe 
otrzymują informacje o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa od OLAF średnio 
dopiero trzy lata po tym, jak do niego do-
szło87. W związku z powyższym, Trybunał 
uznał za niezbędną intensyfikację wysił-
ków Komisji na rzecz lepszej współpracy 
z państwami członkowskimi, która do-
prowadziłaby do urzeczywistnienia dzia-
łań związanych ze zwalczaniem nadużyć 
finansowych. W związku z tym ETO za-
lecił m.in.:

 • wprowadzenie wiarygodnego systemu 
zgłaszania przypadków nadużyć, który 
przede wszystkim zapewni informację 
na temat przyczyn tych zjawisk;

86 Pkt 92 raportu specjalnego ETO nr 01/2019.
87 Pkt 103 raportu ETO 01/2019.
88 <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=49940>. 

 • przyjęcie nowej kompleksowej strategii 
zwalczania nadużyć;

 • uzależnienie akceptacji programów 
na perspektywę finansową 2021–2027 
od  przeprowadzenia analizy ryzyka  
nadużyć;

 • skłonienie wszystkich państw członkow-
skich do stosowania narzędzia ARACHNE 
w celu usprawnieniu systemu wykrywa-
nia nadużyć;

 • zredefiniowanie roli i odpowiedzialności 
OLAF, zwłaszcza w kontekście powołania 
Prokuratury Europejskiej.

Z kolei raport specjalny ETO 6/201988 
ocenił skuteczność działań instytucji za-
rządzających programami operacyjnymi 
w dziedzinie zwalczania nadużyć. Poczy-
nione ustalenia stanowiły uzupełnienie ra-
portu oceniającego działania KE. Trybunał 
uznał, że państwa członkowskie nie zrobi-
ły znaczących postępów. ETO dostrzegł 
co prawda, że instytucje zarządzające umie-
jętniej oceniały ryzyko nadużyć finanso-
wych i udoskonaliły środki zapobiegania im, 
niemniej równocześnie wykazał, że analizy 
te są zbyt powierzchowne, rutynowe i mało 
innowacyjne, co obniża ich wartość. Trybu-
nał uznał, że wdrażane środki powinny pod-
legać cyklicznej ewaluacji w celu potwier-
dzenia ich skuteczności. Trybunał dostrzegł 
także znaczące słabości w podejmowaniu 
działań w następstwie wykrycia nadużyć, 
a także dotyczące wypełniania obowiązku 
systematycznego informowania o naduży-
ciach. Ponadto stwierdził, że do wykry-
wania nadużyć instytucje zarządzające 
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w niedostatecznym stopniu wykorzystują 
potencjał zaawansowanych metod analizy 
danych. Odnotował znaczne zróżnicowanie 
w strukturze, kompetencjach, roli i odpo-
wiedzialności jednostek AFCOS w poszcze-
gólnych krajach członkowskich, co rzutuje 
na pełnienie przez nie rzeczywistej funkcji 
koordynującej działania innych organów 
zwalczających nadużycia. Wzmożenie wy-
siłków, zdaniem Trybunału, powinno od-
bywać się m.in. przez:

 • właściwe opracowanie strategii i polityki 
zwalczania nadużyć, obejmującej przede 
wszystkim mechanizmy monitorowania 
i wdrażania środków oraz monitorowania 
wyników;

 • zaangażowanie do oceny ryzyka nad-
użyć adekwatnych podmiotów posiada-
jących odpowiednie doświadczenie, w tym 
zwłaszcza organów ścigania;

 • wykorzystanie potencjału nowych tech-
nologii do analizy danych, które ułatwią 
wykrywanie nadużyć;

 • monitorowanie mechanizmów reago-
wania na nadużycia, w tym także przez 
zapewnienie jednolitego podejścia do zgła-
szania nadużyć;

 • wzmocnienie roli jednostek AFCOS 
w celu poprawy koordynacji działań.

CAFS 2019
29 kwietnia 2019 r. Komisja Europej-
ska przyjęła nową strategię dotyczą-
cą zwalczania nadużyć finansowych89, 

89 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów i Trybunału Obrachunkowego Strategia Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finan-
sowych – wzmożenie działań w celu ochrony budżetu UE, 29.4.2019, COM(2019) 196 final.

90 Irregularity�Management�System (IMS) – system informatyczny uruchomiony przez Komisję Europejską 
w celu umożliwienia państwom członkowskim wywiązywania się z obowiązku informowania o nieprawidło-
wościach.

w której uwzględniła zalecenia sformu-
łowane w raporcie ETO nr 1/2019. Jej za-
sadniczym celem jest większa spójność 
i lepsza koordynacja walki z oszustwami 
w poszczególnych dyrekcjach general-
nych KE. Strategia ta ma też w założeniu 
utorować drogę do wprowadzenia roz-
wiązań służących zwalczaniu nadużyć 
finansowych, w większym stopniu opar-
tych na adekwatnych danych. Wyznacza 
także OLAF jako główny organ odpowie-
dzialny za opracowywanie i rozwijanie 
europejskiej polityki w tej dziedzinie. 
Za zasadniczy priorytet Strategia uzna-
ła konieczność wyposażenia KE w pełną 
zdolność do analizy danych w celu zapo-
biegania i wykrywania nadużyć. Niezbęd-
ne jest więc zapewnienie kompletności 
i jakości danych, zwłaszcza zbieranych 
w ramach systemu raportowania nie-
prawidłowości IMS90. To zdecydowanie 
słuszny postulat, biorąc pod uwagę sła-
bość systemu raportowania i zróżnicowa-
ne podejście do realizacji przez poszcze-
gólne państwa członkowskie związanych 
z tym obowiązków, na co wskazał rów-
nież ETO w raporcie specjalnym 6/2019. 
Źródłem danych mają być m.in. wyniki 
audytów i kontroli, dochodzeń OLAF, 
inne dostępne bazy danych czy badania 
naukowe. Zebrane informacje mają pod-
legać szczegółowej analizie z użyciem no-
woczesnych inteligentnych technologii 
skanowania. Rezultatem ma być lepsze 
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zrozumienie ryzyka nadużyć i ustalenie 
schematów ich występowania, wytypo-
wanie czynników ryzyka, słabości syste-
mowych, a także ustalenie profilu danego 
kraju członkowskiego.

Ujednolicenie systemu 
sygnalizowania nieprawidłowości
W październiku 2019 r. przyjęto prze-
pisy dyrektywy mającej za  zadanie 
chronić przed  represjami sygnali-
stów91 (ang. whistle blower), czyli osoby, 
które w dobrej wierze zgłaszają nieprawi-
dłowości, w tym te uderzające w intere-
sy finansowe UE. Dyrektywa wymusza 
wdrożenie rozwiązań dotyczących kana-
łów zgłaszania nieprawidłowości w pań-
stwach, w których ten obszar pozostawał 
nieuregulowany i doprowadzić do harmo-
nizacji procedur w tej dziedzinie. Mając 
na uwadze, że takie systemy są podsta-
wowym źródłem ujawniania naruszeń, 
przyjęcie przepisów na poziomie UE może 
stanowić istotny przełom w walce z nad-
użyciami finansowymi. Szersza analiza 
tej problematyki zostanie przedstawiona 
w drugiej części artykułu. 

JAFS 2020–2025
W ślad za Strategią KE (CAFS 2019), 
w grudniu 2019 r. ponownie opraco-
wano plan operacyjny dyrekcji Komisji 
zajmujących się m.in. wydatkowaniem 
środków w ramach polityki spójności. 
Przybrał postać Wspólnej Strategii An-
tykorupcyjnej na lata 2020–2025 (JAFS 

91 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 w sprawie ochrony osób zgła-
szających przypadki naruszenia prawa Unii, L 305/17.

92 <https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/jointanti-fraudstrategyforsharedindirectmanagement2020-2025.pdf>.

2020–2025)92. W dokumencie służby 
KE wskazują konkretne działania do wy-
konania, które określono na podstawie 
zebranych doświadczeń z wdrażania 
nowych wymogów prawnych. Działa-
nia stanowią jednocześnie uzupełnie-
nie Strategii CAFS 2019, a także kon-
tynuację tych podejmowanych zgodnie 
ze Strategią JAFS 2015–2020. Działania 
zostały podzielone na dwie grupy. Pierw-
sza stanowi zobowiązanie do wsparcia 
wysiłków państw członkowskich, na któ-
rych w pierwszej kolejności spoczywa 
obowiązek zwalczania nadużyć. Drugi 
zestaw działań wskazuje środki do pod-
jęcia wewnątrz samej KE. Każdemu 
działaniu został przypisany wskaźnik 
oraz termin realizacji.

Jeśli chodzi o działania związane ze 
wsparciem krajów członkowskich, prze-
widziano m.in. konieczność opracowania 
platformy e-learningowej dla pracowni-
ków instytucji krajowych oraz narzędzia 
zawierającego przykłady konkretnych 
nadużyć i sposobów ich zwalczania. Za-
planowano wydanie wytycznych doty-
czących zapobiegania konfliktowi inte-
resów na podstawie jego nowej definicji 
określonej w przepisach rozporządzenia 
finansowego UE. Przewiduje się też re-
alizację audytów KE mających na celu 
ocenę skuteczności działań zapobiega-
jących występowaniu konfliktu intere-
sów. Komisja ma przy tym wspierać wy-
korzystanie przez państwa członkowskie 
systemów informatycznych służących 
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wykrywaniu nadużyć, w tym zwłaszcza 
systemu ARACHNE. Wśród zadań do re-
alizacji w ramach struktur dyrekcji general-
nych KE przewidziano m.in. zacieśnienie 
współpracy z OLAF i zapewnienie bieżącej 
wymiany informacji.

Ramy finansowe 2021–2027
Przy realizacji projektów w nowej per-
spektywie finansowej 2021–2027 pań-
stwa członkowskie, w tym ich instytucje 
zarządzające, pozostaną odpowiedzial-
ne za zwalczanie nadużyć finansowych. 
Przepisy dotyczące zarówno polityki spój-
ności, jak i innych instrumentów będą 
wprost wskazywać obowiązki. Mając 
na uwadze podejmowane inicjatywy 
i wagę, jaką do kwestii ochrony intere-
sów finansowych przywiązują wszystkie 
unijne instytucje, a także doświadcze-
nia zdobyte przez państwa członkowskie 
przy wdrażaniu programów w perspekty-
wie 2014–2020, będzie się od nich ocze-
kiwać jeszcze większego zaangażowania 
i aktywnej postawy. Presję na zapewnie-
nie skutecznego systemu zwalczania nad-
użyć wzmocnią przepisy rozporządze-
nia w sprawie warunkowości, mającego 
w założeniu chronić interesy finansowe 
Unii. Zatem, nie tylko system wdrażania 

93 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

danego programu operacyjnego będzie 
musiał funkcjonować sprawnie i sku-
tecznie, ale także system ochrony prawa 
w danym państwie członkowskim dawać 
gwarancję właściwej ochrony środków 
wydatkowanych z budżetu UE.

Zwalczanie nadużyć będzie wyzwa-
niem w związku z dużą pulą środków 
do rozdysponowania w stosunkowo krót-
kim okresie czasu. Znaczne uproszczenie 
reguł wdrażania pomocy unijnej z pew-
nością przyczyni się do sprawniejszego 
rozliczania wydatków z KE, ale z drugiej 
strony będzie zwiększać ryzyko wystąpie-
nia nadużyć finansowych, dlatego duży 
nacisk musi zostać położony na wypraco-
wanie systemowych rozwiązań, zapew-
niających skuteczne zapobieganie i wy-
krywanie działań naruszających interesy 
finansowe UE. Przykłady i propozycje 
możliwych do zastosowania narzędzi 
zostaną przedstawione w drugiej części 
artykułu.

MARCIN SZYMAŃSKI
zastępca dyrektora
Departamentu Programów Infrastrukturalnych93

w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Słowa kluczowe: nadużycia finansowe, wydatkowanie środków z budżetu UE, przeciwdziałanie 
nadużyciom, interesy finansowe Unii, perspektywa finansowa 2021–2027

Artykuł przedstawia poglądy Autora i nie należy ich utożsamiać ze stanowiskiem instytucji, z którymi  
jest związany.
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ABSTRACT
Fight Against Fraud in the EU Funds - Evolution of the System for Protection of the 
EU Financial Interests – Part I
Since combating fraud is a very broad area, this article focuses on solutions related to 
expenditure of European Union funds within the framework of the cohesion policy, 
and it has been divided into two main parts. The first part emphasises negative results 
of corruption in its broad sense, as well as presents EU legal regulations that provide 
the basis on which Member States perform their duties related to combating fraud. 
The article also elucidates the basic terms in the area of fight against fraud, i.e. the 
notion of “the Union’s financial interests”, as well as the difference between “irregu-
larity” and “fraud”. Moreover, the paper aims to present the evolution of the system 
to protect the Union’s financial interests, and anti-fraud initiatives of the EU insti-
tutions, especially the European Commission that sets directions in the area in the 
form of strategic documents. The Author also appraises the activities by the European 
Commission and Member States that has been developed by the European Court of 
Auditors (ECA), as well as an evaluation of the solutions set forth in the Regulation 
on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget, which 
has been in force since the beginning of 2021.
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