
1

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ
OBRACHUNKOWY

Jacek Uczkiewicz, Członek Trybunału
Prezentacja dla NIK
Listopad 2009 r.

SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE 
ROCZNEROCZNEROCZNE

BUDBUDBUDŻŻŻET UEET UEET UE
200820082008
oraz EFRoraz EFRoraz EFR



SPRAWOZDANIA ROCZNE ZA 2008 r.

2

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie

2. Opinia Trybunału za 2008 r. - budżet ogólny

3. Poszczególne obszary – sytuacja w 2008 r.

4. Nadzór i kontrola

5. Opinia Trybunału za 2008 r. - Europejskie Fundusze Rozwoju

6. Strategia lizbońska

7. Zmiany w funkcjonowaniu Trybunału, nowości

8. Raporty specjalne w 2009 r.

9. Do rozważenia

10. Zakończenie



EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

SPRAWOZDANIA 
ROCZNE 

za rok 2008WPROWADZENIE    
BUDŻET UE I TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY



SPRAWOZDANIA ROCZNE ZA 2008 r.

4

BUDŻET UE w liczbach

o Dochody planowane:                                              115,8 mld 
EUR

o Dochody uzyskane:                                               121,6 mld EUR

o Udział Polski w dochodach:                                            3,1%

o Środki na pokrycie płatności:                                                   125,6 mld 
EUR

o Udział Polski w płatnościach:                                                      7%

o Środki na zobowiązania:                                                          140,6 mld EUR

o Wykorzystanie:                                                  95,7%

o Najniższe: bezpośrednie badania naukowe                             58%
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DOCHODY UE W 2008 r.

Zasoby oparte na VAT 
14,8%

Dochody 
wewdług DNB

60,1%

Tradycyjne dochody 
własne
14,2%

Inne
10,9%

Dochody
według VAT

14,8%

Dochody w 2009 r 
prognozowane:      115,8 mld EUR
uzyskane:               121,6 mld EUR
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PŁATNOŚCI UE W 2008 r.

Łączna kwota płatności  w 2008 r.: 
126,6 mld euro

Rolnictwo
i zasoby naturalne

48 %

Wydatki 
administracyjne

7 %

Sprawy gospodarcze 
i finansowe

0,5 %

Edukacja i 
obywatelstwo

1,5%

Pomoc zewntrzna
rozwój i 

rozszerzenie
5 %

Badania naukowe
energia i transport

6%

SPÓJNOŚĆ
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BUDŻET UE to:

o 31 grup polityk UE

ETO podzielił je na 7 rozdziałów

o Około 200 zadań, z czego

o 110 to tytuły budżetowe
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ZŁOŻONE SYSTEMY ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO

UE Budżet UE
Administracja Pomoc 

zewnętrzna
Badania 
naukowe

Spójność Rolnictwo

Płatność Płatność- Zaliczka
- Płatność

- Zaliczka
- Płatność

- Zaliczka
- Płatność

Weryfikacja

Beneficjent

Państwo 
trzecie

Beneficjent Beneficjent

Działanie DziałanieDziałanie

Budżet krajowy

Agencje płatnicze i jednostki 
wdrażające

Płatność

Weryfikacja

Dokumentacja Dokumentacja Deklaracja Deklaracja

Państwo 
członkowskie
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KONTROLA LEGALNOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI

o Traktat - punktem wyjścia. Aby wydać
poświadczenie wiarygodności, Trybunał musi 
zbadać legalność i prawidłowość transakcji 
leżących u podstaw rozliczeń UE. 

o W tym celu Trybunał wykorzystuje głównie wyniki 
przeprowadzanych przez siebie badań
systemów nadzoru i kontroli oraz transakcji.

o Podejście kontrolne Trybunału zostało 
opracowane po zasięgnięciu opinii zewnętrznych 
ekspertów sektora prywatnego i publicznego. Jest 
ono zgodne z międzynarodowymi standardami 
audytu finansowego.
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BŁĘDY W ZAKRESIE LEGALNOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI

o Niektóre błędy są kwantyfikowalne, tzn. mają bezpośredni 
i wymierny wpływ finansowy na kwotę wypłacaną z budżetu UE 
- np. zawyżanie powierzchni gruntów we wnioskach.

o Inne błędy mają niekwantyfikowalny wpływ na płatności - jak np. 
brak gwarancji bankowych.

Błąd to stwierdzone przez kontrolera odstępstwo od obowiązujących przepisów.

Przy obliczaniu poziomu błędu uwzględniane są tylko błędy 
kwantyfikowalne. Podaje się jednak także łączną częstość występowania 
błędów kwantyfikowalnych i niekwantyfikowalnych.

o Aby móc wydać opinię, Trybunał zestawia szacowany poziom 
błędu z wynoszącym 2% „dopuszczalnym” poziomem
(progiem istotności) oraz ocenia zasięg stwierdzonych uchybień.
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WIARYGODNOŚĆ ROZLICZEŃ W 2008 r.

o Kroki podjęte w celu wzmocnienia systemu 
rachunkowości memoriałowej.

o Opinia bez zastrzeżeń dotycząca
wiarygodności rozliczeń. 

o Roczne sprawozdanie finansowe 
przedstawia rzetelnie, we wszystkich 
istotnych aspektach, sytuację finansową
oraz wyniki finansowe UE.
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LEGALNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ W 2008 r.

Opinie bez zastrzeżeń:

o Dochody 

o Edukacja i obywatelstwo

o Wydatki administracyjne i inne

Opinie z zastrzeżeniem: 
o Płatności w grupie polityk „Rolnictwo i zasoby 

naturalne”, z wyjątkiem wydatków na rozwój 
obszarów wiejskich, są we wszystkich istotnych 
aspektach legalne i prawidłowe.

o Płatności w grupie polityk „Sprawy gospodarcze 
i finansowe”, z wyjątkiem wydatków związanych 
z Szóstym programem ramowym badań
i rozwoju technologicznego, są we wszystkich 
istotnych aspektach legalne i prawidłowe.

Opinie negatywne:
o Spójność
o Badania naukowe, energia 

i transport
o Pomoc zewnętrzna, rozwój 

i rozszerzenie
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DWA GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOWODÓW

Ocena systemów  Przedział błędu   

Częściowo 
skuteczne

Skuteczne

Nieskuteczne

●
●

●
Poniżej 2% (poniżej
progu istotności) 

Między 
2% a 5% 

Powyżej 5%

●
●

●
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SYTUACJA W 2008 r.

●●Edukacja i obywatelstwo

●●Sprawy gospodarcze i finansowe

●

●
●
●
●

●Wydatki administracyjne i inne

●Pomoc zewnętrzna, rozwój i rozszerzenie

●Badania naukowe, energia i transport

●Spójność

●Rolnictwo i zasoby naturalne

●Dochody

Ocena 
systemów

Przedział
błędu

2007 r. 2008 r. 2007 r. 2008 r.

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●●●
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SZACOWANY POZIOM BŁĘDU
lata 2005 - 2008

38% 40% 45% 47%
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DOCHODY

o W transakcjach nie występuje istotny 
poziom błędu.

o Systemy nadzoru i kontroli są skuteczne, 
ale….

W odniesieniu do zasobów własnych 
kontrola nie może dotyczyć przywozów, 
które nie zostały objęte dozorem celnym. 
W przypadku wkładów opartych na VAT 
i DNB Trybunał nie kontroluje bezpośrednio 
danych stanowiących podstawę
zagregowanych wartości 
makroekonomicznych i statystyk.
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ROLNICTWO I ZASOBY NATURALNE 
55 mld euro

o W odniesieniu do całej grupy polityk szacowany poziom 
błędu kształtuje się niewiele poniżej progu istotności
(< 2 %).

o Z wyjątkiem wydatków na rozwój obszarów wiejskich, 
w transakcjach nie występuje istotny poziom błędu.

o W wydatkach na rozwój obszarów wiejskich występuje 
wyższy poziom błędu niż w przypadku pozostałych 
wydatków na rolnictwo, chociaż jest on niższy niż w 
poprzednich latach i ma stosunkowo niewielki wymiar 
finansowy.

o Większość błędów jest związana z niespełnieniem 
kryteriów kwalifikowalności i zawyżaniem danych we 
wnioskach.

o Zintegrowany System Zarządzania 
i Kontroli (IACS) jest skutecznym
systemem, pod pewnymi 
warunkami.
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ROLNICTWO - POLSKA

o Uchybienia w polskim Systemie Identyfikacji 
Działek Rolnych (LPIS),

o Brak ścieżki audytu dla kar w ramach Dobrej 
Kultury Rolnej (DKR),

o Zawyżenie deklarowanej powierzchni.
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SPÓJNOŚĆ
36,6 mld euro

o Istotny poziom błędu. (> 5%)

o Funkcjonujące w państwach członkowskich systemy
korygowania błędów wykrytych w ramach krajowych 
kontroli są w większości przypadków częściowo 
skuteczne.

o Oszacowanie Trybunału na podstawie próby: co 
najmniej 11% łącznej kwoty dokonanych zwrotów nie 
powinno było zostać wypłacone.

o Główne przyczyny błędów kwalifikowalności:

- niespełnianie przez projekty lub beneficjentów
kryteriów obowiązujących w danym funduszu;

- poważne naruszenia przepisów w dziedzinie 
zamówień publicznych.

o Nie można jeszcze ocenić
wpływu planu działania
przyjętego przez Komisję
w 2008 r. - błędy z poprzednich 
lat nadal obciążają dokonywane 
zwroty.
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SPÓJNOŚĆ - POLSKA

o Niespełnianie warunków kwalifikowalności 
projektów,

o Uchybienia w procedurze przetargowej,

o Uchybienia w analizie kosztów i korzyści,

o Zastosowanie zbyt restrykcyjnych kryteriów 
przy wyłanianiu oferenta, 



SPRAWOZDANIA ROCZNE ZA 2008 r.

23

BADANIA NAUKOWE, ENERGIA I TRANSPORT 
7,5 mld euro

o Istotny poziom błędu.

o Środki podjęte przez Komisję przyczyniły się
do obniżenia poziomu błędu w porównaniu 
z poprzednimi latami.

o Błędy wiążą się głównie ze zwrotem 
niekwalifikowalnych kosztów (koszty 
osobowe i pośrednie w projektach badawczych 
6. PR).

o Pomimo pewnej poprawy, systemy nadzoru 
i kontroli Komisji są jedynie częściowo 
skuteczne. 

o Jedną z przyczyn błędów są
złożone przepisy prawne, które 
obejmują znaczną liczbę kryteriów 
kwalifikowalności, w tym obowiązek 
udowodnienia, że koszty zostały 
rzeczywiście poniesione, są
kwalifikowalne i były niezbędne do 
realizacji projektu.
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POMOC ZEWNĘTRZNA, ROZWÓJ I ROZSZERZENIE
6,2 mld euro

o Istotny poziom błędu (2 % - 5%).

o Typowe błędy: błędy 
kwalifikowalności (niespełnienie 
zasadniczych warunków dotyczących 
wydatków), nieprzestrzeganie 
terminów, brak dokumentacji 
poświadczającej oraz 
nieprawidłowości w procedurach 
przetargowych. 

o We wszystkich właściwych dyrekcjach 
generalnych Komisji systemy nadzoru 
i kontroli są nadal częściowo 
skuteczne, ale z różnych powodów.
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EDUKACJA I OBYWATELSTWO 
1,7 mld euro

o W płatnościach (będących w większości 
zaliczkami) nie występuje istotny poziom 
błędu. Jednakże przeprowadzone przez 
Trybunał badanie wskazuje, że istotny poziom 
błędu występował w płatnościach okresowych i 
końcowych.

o Systemy nadzoru i kontroli w tej grupie polityk, 
traktowanej jako całość, są częściowo 
skuteczne.
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EDUKACJA I OBYWATELSTWO - POLSKA

System nadzoru i kontroli Ministerstwa 
Edukacji Narodowej nad Narodową Agencją
został oceniony jako nieskuteczny. 

System wdrożony w Narodowej Agencji 
(Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji) 
funkcjonuje częściowo. 

Konieczna jest istotna poprawa.
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SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE
0,6 mld euro

o W płatnościach w tej grupie polityk nie 
występuje istotny poziom błędu, z wyjątkiem 
płatności dokonywanych w odniesieniu do 
Szóstego programu ramowego badań i rozwoju 
technologicznego (6. PR).

o Spośród trzech zbadanych systemów
nadzoru i kontroli, dwa oceniono jako 
skuteczne, a jeden jako częściowo 
skuteczny.
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WYDATKI ADMINISTRACYJNE I INNE 
8,5 mld euro

o Trybunał stwierdził, że w transakcjach w tym 
obszarze nie występuje istotny poziom 
błędu.

o Stosowane systemy nadzoru i kontroli 
spełniają wymogi rozporządzenia 
finansowego. 
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WYSOKI POZIOM RYZYKA NIEODŁĄCZNEGO

o Płatności z budżetu UE są dokonywane na podstawie milionów wniosków opartych 
na deklaracjach złożonych przez samych beneficjentów końcowych.

o Główne ryzyko błędu – oraz większość wykrytych błędów –
występuje na poziomie beneficjentów końcowych. 

Przykłady błędów stwierdzonych przez Trybunał: 

Przyczyną błędów było to, że beneficjent niewłaściwie zrozumiał lub 
zastosował złożone zasady i przepisy dotyczące funduszy UE.  

Powierzchnia 
gospodarstwa rolnego jest 
właściwa, ale nie jest ono 
w odpowiednim stanie.

Niektórzy uczestnicy nie 
spełniali warunków 
kwalifikowalności projektu.
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WIĘKSZOŚĆ BŁĘDÓW MOŻE ZOSTAĆ WYKRYTA JEDYNIE
PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU

Pierwszy poziom kontroli: na poziomie tym sprawdza się
przestrzeganie przez beneficjentów końcowych obowiązujących 
ich przepisów.

Przyczyna błędu: beneficjent 
niewłaściwie zastosował zasady

X

Drugi poziom kontroli: na poziomie tym sprawdza się
skuteczność pierwszego poziomu kontroli.

Ogólny nadzór sprawowany przez Komisję, gwarantujący 
wypełnianie przez państwa członkowskie i/lub dyrekcje 
generalne Komisji swoich zobowiązań i zadań. 

BENEFICJENCI 
FUNDUSZY UE
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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

o Dalsza poprawa systemów nadzoru i kontroli 
Komisji. Zastrzeżenia obniżające stopień
pewności wykazywany w oświadczeniach 
dyrektorów generalnych są bardziej precyzyjne 
i użyteczne.

o Uchybienia dotyczące: 
 zakresu i skali zastrzeżeń w niektórych 

rocznych sprawozdaniach z działalności 
i oświadczeniach;

 oceny i funkcjonowania systemów nadzoru 
i kontroli. 

Poprawa: 
Postęp w zarządzaniu rocznymi 
podsumowaniami, dzięki któremu są one 
źródłem dodatkowej pewności i dzięki nim 
oświadczenia dyrektorów generalnych 
uzyskują wartość dodaną.
Niemal całkowite wdrożenie zmienionych 
standardów kontroli wewnętrznej.

Komisja nie jest w stanie wykazać, 
że podjęte przez nią działania 
zmierzające do poprawy systemów 
nadzoru i kontroli były skuteczne w 
ograniczaniu ryzyka błędów.
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SYSTEM NADZORU I KONTROLI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Kontrola wydatków państw członkowskich 
przez narodowe organy kontroli w sytuacji 
włączenia środków unijnych do budżetu 
krajowego
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ZALECENIA

o Szczególną uwagę należy zwrócić na te 
obszary wydatków, w których Trybunał wciąż
stwierdza wysoki poziom błędu. Oznacza to 
konieczność:
 przeprowadzenia oceny kosztów i wartości 

mechanizmów kontrolnych zastosowanych 
w danych politykach;
 przeprowadzenia oceny kosztów i wartości 

mechanizmów kontrolnych zastosowanych 
w danych politykach;

 usprawniania mechanizmu, w ramach 
którego za pomocą korekt finansowych, 
wycofywania kwot lub odzyskiwania 
środków, będzie można skorygować
powstałe błędy.

o Toczący się obecnie proces, 
w którym potrzeba czasu, zanim 
odpowiednie działania będzie 
można uznać za skuteczne. 
Oznacza to, że wiele poprzednich 
zaleceń Trybunału pozostaje 
w mocy.
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POTRZEBA UPROSZCZENIA

o Potrzebny jest staranny przegląd ram 
regulacyjnych oraz struktury zarządczej
poszczególnych programów wydatkowania oraz 
zasad i przepisów dotyczących wydatkowania 
środków.

o Należy zgromadzić wiarygodne i kompleksowe 
informacje, co umożliwi rzetelną ocenę
faktycznych kosztów mechanizmów kontrolnych.

o Uciążliwe do spełnienia i skomplikowane przepisy
podnoszą ryzyko wystąpienia błędów
w transakcjach oraz niezrealizowania celów polityki. 
Uproszczenie powinno pozostać celem 
nadrzędnym.

o Przegląd powinien zostać
przeprowadzony w odpowiednim 
terminie - przed przygotowaniem 
projektów nowych wieloletnich 
ram finansowych.
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EFR 7,8,9,10
2,7 mld euro

o W płatnościach w ramach EFR występuje istotny 
poziom błędu (2% - 5%) .

o Pomoc rozwojowa finansowana poza budżetem 
ogólnym UE. Są to fundusze objęte osobnym 
sprawozdaniem rocznym i poświadczeniem 
wiarygodności wydawanym przez Trybunał. 

o Sprawozdanie finansowe dotyczące Europejskich 
Funduszy Rozwoju rzetelnie przedstawia, we 
wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową
EFR (opinia bez zastrzeżeń).

o Opinia bez zastrzeżeń w odniesieniu do 
dochodów i zobowiązań (występuje jednak wysoki 
poziom niekwantyfikowalnych błędów 
w zobowiązaniach w ramach wsparcia 
budżetowego).

o Systemy nadzoru i kontroli 
w ramach EFR są
częściowo skuteczne. 
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SPRAWOZDANIA 
ROCZNE 

za rok 2008STRATEGIA LIZBOŃSKA
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Trybunał
Sprawiedliwości
Unii Europejskiej

27 Sędziów

Parlament
Europejski

751 Deputowanych

Komisja Europejska
27 Komisarzy

Rada 
Europejska

27 szefów rządów

Rada (ministrów)
27 ministrów

INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ

w/g TRAKTATU Z LIZBONY

Europejski
Trybunał

Obrachunkowy
27 Członków

Europejski Bank 
Centralny
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TRAKTAT LIZBOŃSKI
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

o Rada Europejska (szefowie państw lub rządów) –instytucją europejską.
Zastąpienie 6 miesięcznej rotacji prezydencji w Radzie Europejskiej funkcją
przewodniczącego wybieranego spośród jej członków na okres 2,5 lat. 

o Rada (ministrów) – zmiana procesu decyzyjnego (większość decyzji 
podejmowanych większością kwalifikowaną).

o Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz wiceprzewodniczący  Komisji. 
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TRAKTAT LIZBOŃSKI 
ZMIANY W PROCEDURZE BUDŻETOWEJ

o Wprowadzenie podstaw prawnych dla wieloletnich (min. 5-letnich w miejsce 7-
letnich) ram finansowych; do ich przyjęcia będzie teraz potrzebna zgoda PE;

o Wspólne ustalanie wszelkich wydatków przez PE i Radę (zniesienie 
dotychczasowego rozróżnienia na wydatki obowiązkowe i nieobowiązkowe);

o Uproszczenie (przyspieszenie) procedury budżetowej.
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TRAKTAT LIZBOŃSKI
PARLAMENT EUROPEJSKI

Wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego

o rozszerzenie jego uprawnień na cały budżet,

o wyposażenie PE w prawo zatwierdzania WRF,

o współdecydowanie we wszelkich zmianach dotyczących zasad 
finansowych  w zakresie budżetu. 
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TRAKTAT LIZBOŃSKI 
PARLAMENTY NARODOWE 

Wzmocnienie znaczenia parlamentów narodowych

o po raz pierwszy parlamenty narodowe uznano za integralną część UE,

o kontrola stosowania zasady pomocniczości (Unia podejmuje działania 
jedynie wówczas, gdy są one skuteczniejsze od działań podejmowanych 
na szczeblu krajowym),

o ETO zobowiązane do przekazywania swojego raportu rocznego 
parlamentom narodowym do wiadomości z jednoczesnym 
przekazywaniem do PE i Rady.
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WAŻNE ARTYKUŁY

o Art. 317  

o Komisja wdraża budżet we współpracy z 
Krajami Członkowskimi w zgodności z 
postanowieniami odnoszacyni się do Art. 
322, na swoją odpowiedzialność...

o Regulacje (finansowe) ustanowią
powinności Krajów Członkowskich w 
zakresie kontroli i audytu przy wdrażaniu 
budżetu oraz stosowne 
odpowiedzialności
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ZMIANY W 
FUNKCJONOWANIU 
TRYBUNAŁU, NOWOŚCI
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Grupy           Izby
decyzje
obecnie

Grupy
Raporty Specjalne, Specjalne Raporty 
Roczne, Opinie

Raporty po procedurze kontradyktoryjnej

Horyzontalne decyzje   

Rozdziały Raportu Rocznego

Roczny Raport Europejskiego Funduszu 
Rozwoju

o Trybunał
Dokument A – adoptowany bez dyskusji lub
Dokument B - adoptowany z dyskusją

Dokument B 

Dokument B - Decyzje strategiczne

Dokumenty mogły być reklasyfikowane na kat. B 
przed posiedzeniami Trybunału na wniosek 

6 Członków
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Grupy           Izby
decyzje

przyszłość
Izby

Raporty Specjalne, Specjalne Raporty Roczne, 
Opinie
Raporty po procedurze kontradyktoryjnej

Horyzontalne decyzje   

Rozdziały Raportu Rocznego

Roczny Raport Europejskiego Funduszu Rozwoju 

o Trybunał

Adaptacja z dyskusją

Decyzje strategiczne

Decyzje Izb są prawomocne po 5 dniach od ich podjęcia, wcześniej 6 
Członków może wnioskować o skierowanie ich pod obrady Trybunału 

Szef Izby może również każdy dokument Izby skierowć do Trybunału 
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Komitet Administracyjny
Dotychczasowy Nowy

Organizacja
Po jednym Członku z Grupy (5)
Sekretarz Generalny

Prezydent Trybunału (przewodniczący)
5 szefów Izb
Sekretarz Generalny

Decyzje
Decyzje administracyjne (z wyłączeniem decyzji 
podajmowanych przez Trybunał – głównie dot. spraw 
osobywch, inwestycji itp.)

Przygotowanie dla Trybunału decyzji w sprawie 
budżetu oraz sprawozdania z działalności

Przygotowanie dla Trybunału  decyzji dotyczących:
strategii,
rocznego programu pracy,
zmian zasad funkcjonowania Trybunału

Monitorowanie wdrażania powyższego oraz 
zarządzanie IT Trybunału (z wyłączeniem IT audytu)
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OBSZARY WYSOKIEGO RYZYKA

o Prośba PE o dokument pomocny nowej 
Komisji

o Zadanie horyzontalne Trybunału na 2009 r. 

o Cel – identyfikacja głównych obszarów 
ryzyka w oparciu o dotychczasowe 
kontrole finansowe i wykonania zadań:

 opis problemów – ich przyczyn i 
skutków,
 dotychczasowe przedsięwzięcia 

Komisji,
 rekomendacje Trybunału
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Wspólnych Standardów Kontroli oraz jej Kryteriów Porównawczych

o W 2009 roku odbyły sie 4 spotkania Grupy w 
Luksemburgu

o Uczestniczyło w nich 21 NOK: Austrii, Bugarii, Cypru, 
Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, 
Łotwy, Luksemburga, Malty, Niemiec, Polski, Słowenii, 
Słowacji, Włoch, Węgier, Wlk.Brytanii oraz ECA

o W 2009 roku prace koncentrowały się nad głównym 
dokumentem Grupy składającym się z trzech modułów: 

A – wspólnych standardów kontroli finansowej

B - wspólnych standardów kontroli wykonania zadań

C - doświadczenia NOK w kontekście kontroli funduszy 
UE

Kalendarz prac nad modułami
A i B – 2009 prace końcowe

C – 2010 przed spotkaniem KK
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PILOTAŻOWY PROJEKT KOORDYNOWANYCH KONTROLI
BUDŻETU UE

o Uczestnicy - NOK: DK, NL, CZ, ETO
o Kontrola płatności (w ramach 

dzielonego zarządzania) dot.
Rolnictwa i Rozwoju obszarów 
Wiejskich oraz Rybołówstwa w 
obszarach:
o Interwencji na rynkach rolnych
o Pomocy bezpośredniej
o Funduszu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich
o Europejskiego Funduszu 

Rybołówstwa
2008r.  Mln Euro

DK NL CZ
1119 1059 695

Cel kontrolii
Wydaniie opinii (odzielnie dla każdego z 
trzech państw) o:
legalności i poprawności transakcji oraz
efektywności systemów nadzoru i 
kontroli dot. przeciwdziałania i 
wykrywania błędów
Przydatność rezultatów kontroli dla DAS 

i zamieszczenie ich w RR za 2010 !?
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PILOTAŻOWY PROJEKT KOORDYNOWANYCH KONTROLI
BUDŻETU UE

o Kontrola będzie prowadzona w oparciu o:
o indywidualne Memoranda podpisane przez 

ETO z każdym NOK
o wspólny program kontroli

o Metodologia
o dokumenty GR KK ds. Wspólnych 

Standardów .. dot.:
analizy systemów nadzoru kontroli oraz 

definicji błędu

o wtyczne ETO dot.:
metodologii kontroli DAS oraz 

traktowania błędów
o pobór próby - ETO

Kalendarz
Planowanie (szczególowy plan kontroli, 
checklists) do 03/2010

Kontrola (wspólne misje, itp.) do 
02/2011

Faza końcowa (procedura 
kontradykteryjna) do 04/2011

Raport Roczny 2010 do 09/2011
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Grupa Robocza ds. modyfikacji metodologii DAS 

Strategia Audytu ECA stawia pytania dot. 
rozwoju metodyki DAS
Odnoszą się one do:
o Zmian w środowisku 

kontrolowanym
czy brać pod uwagę przyszłe 
korekty finansowe oraz wieloletni 
charakter wydatków UE?

o Metodologii
czy powinniśmy kłaść większy 
nacisk na stratyfikację próbkowania 
na podstawie analizy ryzyka?

o Zarządzanie kontrolą
jak zoptymalizować relację: 
zaangażowanych środków a 
osiągniętych rezultatów?

o Raportowania
czy struktura opinii powinna się
zmienić?

Kalendarium
•Seminarium wszystkich 
audytorów ETO zainaugurowało 
prace Grupy (03/2009)

•Koniec prac (początek 2010)
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POLACY W ETO

ETO zatrudniało w 2008: aktualnie zatrudnia:

15           osób w wydziałach audytu 18

6 osób w wydziale administracji 6

8 osób w wydziale tłumaczeń 8

5 osób w Polskim Gabinecie 5

3 stażystów 0
0 ekspertów krajowych z NIK 2

---------- ----------
37 39
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2009 r.
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RAPORTY SPECJALNE W 2009 R.

o 8/2008 Czy zasada współzależności jest skuteczna?

o 1/2009 Operacje bankowe w regionie śródziemnomorskim w ramach programu 
MEDA oraz poprzednich protokołów,

o 2/2009 Program zdrowia publicznego Unii Europejskiej (2003-2007): czy 
skutecznie przyczynia się on do poprawy zdrowia?,

o 3/2009 Skuteczność wydatków w ramach działań strukturalnych na 
oczyszczanie ścieków w okresach programowania 1994-1999 i 2000-
2006,

o 4/2009 Zarządzanie przez Komisję udziałem podmiotów niepaństwowych we 
współpracy WE na rzecz rozwoju,

o 5/2009 Zarządzanie środkami finansowymi przez Komisję,

o 6/2009 Program pomocy żywnościowej Unii Europejskiej dla osób najbardziej 
potrzebujących: ocena celów oraz zastosowanych środków i metod,

o 7/2009 Zarządzanie fazą rozwoju i walidacji programu Galileo,
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RAPORTY SPECJALNE W 2009 R.

o 8/2009 „Sieci doskonałości” oraz „projekty zintegrowane” w ramach 
wspólnotowej polityki w zakresie badań naukowych: Czy założone cele 
zostały osiągnięte?,

o 9/2009 Wydajność i skuteczność działań prowadzonych przez Urząd Doboru 
Kadr Wspólnot Europejskich w zakresie doboru pracowników wraz z 
odpowiedziami EPSO,

o 10/2009 Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych,

o 11/2009 Trwałość projektów w ramach instrumentu LIFE-przyroda i zarządzanie 
nimi przez Komisję,

o 12/2009 Skuteczność projektów realizowanych przez Komisję w obszarze 
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na rzecz Bałkanów 
Zachodnich,

o 14/2009 Czy instrumenty zarządzania rynkiem mleka i przetworów mlecznych 
osiągnęły swoje główne cele?  
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DO ROZWAŻENIA

o Utworzenie centralnego rejestru realizacji 
zaleceń NIK,

o Powołanie rządowego zespołu monitorującego 
realizację zaleceń zewnętrznych audytorów.
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ZAKOŃCZENIE
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SPRAWOZDANIA 
ROCZNE 

za rok 2008

PUBLIKACJE
Sprawozdanie roczne: Poświadczenie 

Wiarygodności (DAS), ustalenia dotyczące realizacji 
budżetu UE oraz Europejskich Funduszy Rozwoju

Specjalne Sprawozdania roczne
dotyczące Agencji wspólnotowych

Raporty specjalne dotyczące 
poszczególnych dziedzin budżetu oraz elementów 
zarządzania 

Opinie dotyczące nowych rozwiązań
prawnych, które wpływają na finanse UE

http://www.eca.europa.eu
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE 
PYTANIA 
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CZY ROZLICZENIA UE SĄ NIEPRAWIDŁOWE?

o Na DAS składają się opinie dotyczące zarówno
wiarygodności rozliczeń, jak również legalności
i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw.

o Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie, 
we wszystkich istotnych aspektach, sytuację
finansową oraz wyniki UE.

FAQ

Nie, Trybunał wydaje opinię bez zastrzeżeń
dotyczącą rozliczeń – problemy występują

w płatnościach leżących u ich podstaw.
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PIĘTNASTY ROK Z RZĘDU NIE WYDANO OPINII BEZ ZASTRZEŻEŃ - CZY NA 
PRZESZKODZIE STOI PODEJŚCIE KONTROLNE TRYBUNAŁU?

o Opinia Trybunału jest formułowana na podstawie 
szeregu szczegółowych ocen dotyczących różnych 
dziedzin budżetu i stanowi odzwierciedlenie 
bieżącej sytuacji.

o W wielu ocenach szczegółowych wydawana jest 
opinia bez zastrzeżeń, natomiast w przypadku 
pozostałych – opinia z zastrzeżeniem lub 
negatywna. W podejściu kontrolnym Trybunału nie 
ma nic, co uniemożliwałoby w następstwie 
zaistniałej poprawy sformułowanie opinii bez 
zastrzeżeń.

o Wydatki UE charakteryzują się wysokim ryzykiem 
nieodłącznym.

o Złożone przepisy w wielu obszarach są trudne do 
zastosowania i prowadzą do powstawania 
błędów. FAQ

o Podejście kontrolne Trybunału jest 
zgodne z międzynarodowymi 
standardami kontroli.

Nie, ale sytuacja musi ulec poprawie, 
aby wydanie takiej opinii stało się możliwe.
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SPOSÓB NIEPRAWIDŁOWY?

o Wydatkowanie środków określa się jako legalne 
i prawidłowe, gdy wydatki są realizowane 
z poszanowaniem istniejących przepisów. 
Zatem błąd stanowi odstępstwo od 
obowiązujących wymogów prawnych.

o W obszarach o istotnym poziomie błędu, 
z wyjątkiem „Spójności”, szacowany poziom 
błędu kształtuje się poniżej 5%. 

o Wykryty poziom błędu wynika w dużym stopniu 
z charakteru wielu różnych rodzajów transakcji
i często złożonych przepisów, których 
przestrzeganie jest wymagane przy ich 
dokonywaniu. FAQ

Nie, większość skontrolowanych płatności
jest dokonywana zgodnie z przepisami.
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CZY BŁĘDY SĄ RÓWNOZNACZNE Z NADUŻYCIAMI 
FINANSOWYMI?

o Błędy są popełniane z różnych powodów przez 
beneficjentów ubiegających się o fundusze lub 
przez organy odpowiedzialne za dokonywanie 
płatności.

o Nadużycie finansowe jest świadomym oszustwem 
popełnianym w celu uzyskania korzyści.

o Jeżeli Trybunał ma podstawy, by podejrzewać, że 
miało miejsce nadużycie, zgłasza ten fakt 
Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF),  który odpowiada za przeprowadzenie 
ewentualnych dalszych dochodzeń.

FAQ

Nie.
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CZY KOMISJA STARA SIĘ
OBNIŻYĆ POZIOM BŁĘDU?

o Od 2000 r. Komisja pracuje nad programem 
reform mającym na celu poprawę zarządzania 
budżetem UE.

o Doprecyzowanie zakresu obowiązków
i poprawa standardów sprawozdawczości 
wewnętrznej.

o Roczne sprawozdania z działalności
i oświadczenia dyrektorów generalnych Komisji 
są ujmowane w rocznym sprawozdaniu 
podsumowującym, sygnowanym przez Komisję.

FAQ

Tak, następuje poprawa, ale jest 
za wcześnie, by ocenić wpływ części 

podjętych działań.

o Dzięki rocznym podsumowaniom
sporządzanym przez państwa 
członkowskie oświadczenia 
dyrektorów generalnych uzyskują
wartość dodaną.
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CZY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE MOGĄ PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO 
OBNIŻANIA POZIOMU BŁĘDU?

o Komisja odpowiada za wykonanie budżetu. 
Ma to również miejsce w przypadku 
zarządzania dzielonego, w ramach którego 
zadania wykonawcze są powierzane 
państwom członkowskim.

o 80% wydatków UE jest objęte zarządzaniem 
dzielonym. Państwa członkowskie są
zobowiązane przygotowywać roczne 
podsumowanie dostępnych audytów 
i deklaracji dotyczących wydatkowania 
środków UE.

FAQ

Tak, ale Komisja ponosi ogólną
odpowiedzialność za realizację tego zadania.

o Niektóre państwa członkowskie 
wydają też z własnej inicjatywy 
krajowe deklaracje dotyczące 
zarządzania funduszami UE. 
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CZY W PORÓWNANIU ZE SPRAWOZDANIEM ROCZNYM ZA 
ROK 2007 SYTUACJA ULEGŁA POPRAWIE?

o Ogólna poprawa widoczna w 2008 r. jest 
przede wszystkim związana z lepszymi 
wynikami w największej grupie polityk: 
"Rolnictwo i zasoby naturalne".

o W odniesieniu do „Rolnictwa i zasobów 
naturalnych” jako całości Trybunał po raz 
pierwszy nie wydał negatywnej opinii.

o W przypadku wydatków na rozwój obszarów 
wiejskich szacowany poziom błędu, mimo że 
jest wciąż istotny, jest niższy niż w latach 
poprzednich. FAQ

Tak, wprowadzone w ostatnich latach 
usprawnienia w zarządzaniu budżetem znalazły 

odzwierciedlenie w ogólnych wynikach za 2008 r.
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najmniej 11%: czy działania podjęte w celu poprawy tej sytuacji 

okazały się skuteczne?

o Plan działania: Na początku 2008 r. Przyjęto 
„Plan działania na rzecz umocnienia nadzoru 
Komisji nad działaniami strukturalnymi w 
ramach zarządzania dzielonego”.

o Jest jeszcze za wcześnie, aby działania te 
mogły odnieść skutek. Ustalenia 
przeprowadzonej przez Trybunał kontroli 
dotyczą płatności z okresu 2000-2006, jako że 
objęte okresem 2007-2013 wydatki za rok 
2008 mają na razie jedynie formę zaliczek.

FAQ

Jest zbyt wcześnie, by można to ocenić.
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JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODJĘTE
PRZEZ KOMISJĘ OD 1999 R.?

o 2000 Plan działań mający na celu zwiększenie
rozliczalności i odpowiedzialności w perspektywie 
skuteczności kontroli wewnętrznej i działalności 
Komisji (budżet, planowanie, kontrola finansowa, 
polityka kadrowa...).



Nowe rozporządzenie finansowe – utworzenie 
OLAF – Służba Audytu Wewnętrznego –
budżet zadaniowy i zarządzanie zadaniowe –
standardy kontroli wewnętrznej – nowy 
regulamin pracowniczy





o 2005 Harmonogram działań na rzecz poprawy
ram kontroli wewnętrznej, a następnie ocena 
rozbieżności w kontekście wdrożenia zasad 
kontroli, ujętych w opinii Trybunału nt. 
jednolitej kontroli.

Uproszczenie i wspólne zasady kontroli –
oświadczenia kierownictwa i pewność
uzyskiwana na podstawie kontroli – podejście 
oparte na jednolitej kontroli: wymiana wyników 
oraz wyznaczanie priorytetów z uwzględnieniem 
kosztów i korzyści kontroli - ...

o 2006 Plan działań. 16 działań prowadzących do 
zwiększenia wydajności i skuteczności kontroli 
wewnętrznej w zakresie funduszy UE.

Eliminowanie niedociągnięć takich jak:
niejasne i niespójne cele - brak koordynacji –
brak informacji na temat kosztów i korzyści –
niespójne stosowanie - ...

o 2002 Modernizacja rachunkowości. Rachunkowość memoriałowa (ABAC)


