
Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 24 ~ Zeszyt 1/2013 

 

Mgr Małgorzata Moczulska 

Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytet Śląski 

 

Ocena wpływu rozpoczęcia inwestycji na „efekt zachęty” 

w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

 

I Wprowadzenie. 

 Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007 - 2013 dobiegają końca, pozostało niewiele 

konkursów, a duża część beneficjentów rozlicza ostatnie wydatki. Wszyscy zainteresowani funduszami 

unijnymi spoglądają już w kierunku systemu programowania i wdrażania dokumentów programowych 

związanych z perspektywą finansową 2014 - 2020. Nie zmienia to jednak faktu, że w ramach toczących 

się jeszcze postępowań zdarza się, iż niektórzy wnioskodawcy rozpoczęli realizację projektu zanim 

złożyli pierwszy wniosek o dofinansowanie i tym samym naruszyli zasadę efektu zachęty.  

 Podejmując zagadnienie efektu zachęty, należy rozpocząć od wskazania podstawy prawnej 

będącej źródłem unormowania dla podejmowanych działań w ramach regionalnych programów 

inwestycyjnych. Stosownie do treści art. 8 ust 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 

6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) przyjmuje się, że pomoc 

dla przedsiębiorców na podstawie rozporządzenia może być przyznana tylko wówczas, jeśli jej 

udzielenie wywoła tzw. efekt zachęty. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (dalej: MRR) 

pomoc inwestycyjna udzielana jest w celu zwiększenia poziomu inwestycji w regionie objętym 

interwencją. Nie jest zatem uzasadnione udzielanie takiej pomocy na inwestycje, które byłyby dokonane 

również w przypadku nieotrzymania pomocy. Stąd warunkiem udzielenia pomocy jest występowanie 

tzw. efektu zachęty.
1
 

 Samo pojęcie efekt zachęty, znaczy tyle co wzbudzenie w kimś ochoty na coś lub pobudzenie, 

czy zaproszenie kogoś do działania tut. złożenia wniosku o dofinansowanie, aby dany rezultat, skutek 

został osiągnięty. Zatem odwołując się do ww. Rozporządzenia nr 800/2008 można przyjąć, że efekt 

zachęty ma miejsce wówczas, gdy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub działaniem zostanie 

złożony wniosek o przyznanie pomocy. Co w praktyce oznacza, że przedsiębiorca ma czuć się 

zachęcony do złożenia wniosku (np. przez ogłoszony konkurs do składania wniosków 

o dofinansowanie), a w następstwie jego złożenia, wymóg efektu zachęty zostaje spełniony. MRR 

podkreśla również, że pomoc publiczna powinna zachęcać beneficjentów do określonych zachowań 

(realizowania określonych projektów) które są pożądane z punktu widzenia celów polityki władz 

                                                           
1 Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do 

rozporaządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących udzielenia pomocy publicznej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s.26. www.mrr.gov.p. 
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publicznych. Innymi słowy pomoc publiczna powinna być przeznaczana na takie projekty, które 

w przypadku jej nieotrzymania nie byłyby zrealizowane (albo byłyby zrealizowane później lub 

w ograniczonym zakresie).
2
 Również na gruncie prawa krajowego przyjmuje się za § 19 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programu operacyjnego (Dz. U. z 2010 r. nr 239, 

poz. 1599), że prace inwestycyjne związane z realizacją nowej instytucji mogą rozpocząć się 

po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.  

 Jednak część beneficjentów nie zawsze sobie zdaje sprawę, że podjęte przez nich prace bądź 

czynności związane z planowaną inwestycją naruszają zasadę efektu zachęty i wykluczają możliwość 

uzyskania dofinansowanie. Niejednokrotnie postępowania kontrolne instytucji zarządzających, 

instytucji pośredniczących czy instytucji wdrażających kończą się w sądzie. Stąd w dalszej części pracy 

odniosę się do niektórych aspektów naruszenia efektu zachęty podjętych przez sądy administracyjne. 

 

II Wymogi w zakresie spełnienia przesłanki nowej inwestycji wyrażonej w przepisach 

prawa krajowego i unijnego na tle wybranych orzeczeń sądów. 

 Przytoczone powyżej rozporządzenie MRR posługuje się pojęciem nowej inwestycji, nie 

definiując jej, wskazuje jedynie jakiego rodzaju inwestycje można zaliczyć do kategorii inwestycji 

nowych objętych dofinansowaniem. I tak w § 6 ust. 1 mowa jest o pomocy na nowe inwestycje, których 

celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu przez udzielanie bezpośredniego 

wsparcia przedsiębiorcom. Natomiast § 7 ust. 1 wymienia kategorie inwestycji uznanych za nowe. Są to 

inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego 

przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją działalności 

przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów, lub zasadniczą zmianą 

dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Ponadto powyższy przepis zalicza 

nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub 

zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki są nabywane przez inwestora 

niezależnego od zbywcy. Jednocześnie wskazuje (§7 ust. 2), że nowymi inwestycjami nie są inwestycje 

prowadzące wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych, jak również samo nabycie udziałów 

lub akcji przedsiębiorstwa.  

 Odnosząc się do pojęcia nowej inwestycji, na pewno trzeba mieć na uwadze czysto literalne jej 

brzmienie. Słownik języka polskiego definiuje, że nowy, oznacza następny, dalszy, od niedawna 

istniejący, właśnie wynaleziony, niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony.
3
 

W określeniu nowy zawarty jest pewien aspekt czasowy, wskazujący na powiązanie następujących po 

sobie zdarzeń (złożenie wniosku – nowa inwestycja). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwraca 

uwagę jeszcze na inny aspekt nowej inwestycji, a mianowicie na funkcjonalne i ekonomiczne 

                                                           
2 Ibidem, s.26. 
3 Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012. 
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powiązania etapów i poszczególnych składników przedsięwzięcia inwestycyjnego. Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 800/2008 w art. 13 ust. 10 wskazuje, że dla uniknięcia sytuacji, w której duży projekt 

inwestycyjny zostałby sztucznie podzielony na podprojekty, duży projekt inwestycyjny uznaje się 

za jednostkowy projekt inwestycyjny. Jeśli inwestycja prowadzona jest na przestrzeni trzech lat przez tę 

samą firmę lub te same firmy i składają się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie 

niepodzielny. Powyższa zasada ma przeciwdziałać sztucznemu dzieleniu projektów w celu obejścia 

zasad pomocy regionalnej. Dalej jak wskazuje MRR, dla kwalifikowalności projektu stanowiącego etap 

większego przedsięwzięcia inwestycyjnego konieczne jest uznanie, że projekt ten stanowi sam w sobie 

samodzielną, wyodrębnioną funkcjonalnie nową inwestycję w stosunku do etapu poprzedzającego bądź 

równolegle realizowanego w zakresie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zatem cecha 

jednostkowego przedsięwzięcia winna być oceniona przez pryzmat celu dla jakiego został przepis 

unijny ustanowiony (tj. przeciw sztucznemu dzieleniu projektów na podprojekty). To co istotne 

i niezbędne w omawiany zakresie to spełnienie wymogu zgodność postępowania wnioskodawcy 

z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej o czym będzie mowa w dalszej 

części pracy. 

 

1. Problematyka nowych inwestycji w świetle przepisów o roboty budowlane. 

Z uwagi na fakt, że wielu przedsiębiorców, w ramach dofinansowania, planuje przebudowę, 

budowę bądź remont, dochodzi do skrzyżowania celu projektu inwestycji z przepisami prawa 

budowlanego.
4
 Niezwykle istotnym dowodem jest wówczas dziennik budowy. Przyjmuje się, 

że dziennik budowy, jako urzędowy dokument zawiera zapisy przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dokument prawidłowo sporządzony 

zgodnie z wymogami prawa budowlanego, a zatem wiarygodne źródło prac wykonywanych na terenie 

inwestycji. Stąd można wnioskować, że brak wpisów w dzienniku świadczy, że takie zdarzenia nie 

miały miejsca. A contrario można uznać, że wystąpienie takich wpisów w dzienniku budowy 

odzwierciedla stan faktyczny, który miał miejsce na terenie inwestycji. Zatem w przypadku wystąpienia 

wątpliwości w zakresie naruszenia efektu zachęty należy zapoznać się z zapisami dziennika budowy. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lipca 2012 r.,
5
 w kwestii spornych robót 

budowlanych rozstrzygnięcie oparł na wpisach w dzienniku budowy. Wpisy te odzwierciedlały 

wykonane na terenie inwestycji roboty budowlane i adaptacyjne. Sąd odwołując się do § 7 ust. 1 

rozporządzenia MRR stwierdził, że zarówno charakter, jak też specyfika robót, wykonanych wpierwszej 

połowie 2011 r. jednoznacznie wskazywały, że prace adaptacyjne i wykończeniowe wymienione 

w części budżetowej wniosku o dofinansowanie, a także w biznes planie oraz wyciągu z dokumentacji 

                                                           
4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz.U.2010.243.1623. 
5 Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2012 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej  

R. M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Bk 76/12 w sprawie 

ze skargi R. M. M. na negatywną ocenę Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie oceny 
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej oddalił skargę kasacyjną (II GSK 979/12). 
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technicznej, są nimi uwarunkowane i stanowią ich kontynuację. Jednocześnie odnosząc się do 

przepisów regulujących prawo budowlane, należy wskazać art. 41 ust 1 ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. 

prawa budowlanego (Dz. U. 2010r. Nr 243, poz. 1623, dalej upb) który przyjmuje za rozpoczęcie 

budowy chwilę podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Natomiast ust. 2 ww. przepisu 

wymienia jako prace przygotowawcze: 

1)   wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 

2)   wykonanie niwelacji terenu; 

3)   zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 

4)   wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

 Organ wyjaśnił, że przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy 

rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia 

ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem 

i opracowaniem dokumentacji projektowej. Ograniczenie to, określane jako efekt zachęty jest ściśle 

związane z celami jakie ma realizować regionalna pomoc inwestycyjna. Konkludując wpisy 

dokumentowane w dzienniku budowy świadczą o rozpoczęciu i prowadzeniu robót budowlanych. 

Do prac budowlanych w kontekście naruszenia efektu zachęty odniósł się również Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 3 listopada 2011 r.
6
 Wnioskodawca w ramach 

projektu ubiegał się o dofinansowanie na termomodernizację ścian budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych. Zarzut oceniających wniosek dotyczył wymiany przez Wnioskodawcę docieplenia 

ścian od strony wejść w kilku budynkach w okresie od stycznia do września 2010 r., objętych następnie 

rozpatrywanym wnioskiem. Wskutek powyższego stwierdzono, że na podstawie analizy wniosku 

aplikacyjnego oraz Studium Wykonalności stwierdzono, że realizacja inwestycji objętej projektem 

rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku, co oznacza, że nie może on uzyskać wsparcia. W ocenie 

sądu niesporne w sprawie było, że przed złożeniem wniosku w ramach przedmiotowego konkursu 

Wnioskodawca dokonał docieplenia ścian frontowych kliku budynków objętych wnioskiem. Według 

twierdzeń strony skarżącej, nie zweryfikowane przez organ, roboty zostały zrealizowane w 2009 r., zaś 

ich odbiór nastąpił w II kwartale 2010 r. Roboty sfinansowano ze środków własnych (funduszu 

remontowego) spółdzielni. W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd wyrokiem z dnia 31 maja 

2011 r., sygn. akt: III SA/Lu 199/11, uwzględnił skargę wnioskodawcy i stwierdził, że ocena projektu 

została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego 

rozpatrzenia. Od powyższego wyroku  została wniesiona skarga kasacyjna.  

 

 Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną, uznał za nieuprawnione 

stanowisko WSA przyjmujące, że wnioskodawca rozpoczął realizację projektu przed złożeniem 

                                                           
6 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. sprawy  

ze skargi Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" w L. na informację Zarządu Województwa L. z dnia [...] kwietnia  

2011 r. nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej oddalił skargę  
(III SA/Lu 469/11). 
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wniosku o dofinansowanie i w konsekwencji uchylił wyrok WSA przekazując sprawę do ponownego 

rozpatrzenia (wyrok NSA z dnia 3 sierpnia 2011r., sygn. akt: II GSK 1507/11). Zdaniem Sądu organ nie 

wykazał w sposób dostateczny przyjętej w zaskarżonej informacji tezy, iż przedmiotowy projekt nie 

spełnia kryterium efektu zachęty i nie obalił tym samym twierdzeń strony skarżącej. Sąd uznał, 

że instytucja zarządzająca nie dokonała rzetelnej i bezstronnej oceny projektu, przy zastosowaniu 

przejrzystych reguł.  

 Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie rozpoznając skargę zważył, że spór koncentruje 

się na ocenie, czy zgłoszony przez stronę skarżącą projekt termomodernizacyjny jest projektem, którego 

realizacja rozpoczęła się po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. W wyroku z dnia 3 listopada 

2011r. WSA wskazał, że obowiązujące przepisy prawa krajowego, jak również unijnego każą traktować 

jako jedno przedsięwzięcie (jeden projekt) cały proces termomodernizacji budynków, obejmujący 

wykonane wcześniej docieplenie ścian frontowych i planowane w ramach zgłoszonego na konkurs 

projektu docieplenie pozostałych ścian. W konsekwencji WSA oddalił skargę. 

 

2. Nowe inwestycje a umowa nabycia nieruchomości. 

W dniu 21 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecie wydał 

orzeczenie obejmujące problematykę efektu zachęty i jego naruszenia przez Wnioskodawcę w wyniku 

podpisania umowy nabycia nieruchomości. Stan faktyczny sprawy był następujący:
7
 

 Spółka Doradztwa Podatkowego zawarła w dniu 19 sierpnia 2009 r. warunkową umowę 

zakupu nieruchomości dotyczącej przedmiotu jej działalności. Następnie w dniu 30 listopada 2009r. 

złożyła wniosek o dofinansowanie. Celem projektu było przekształcenie istniejącego przedsiębiorstwa 

w nowoczesne centrum kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Powyższy wniosek 

został przez zespół ekspercki ds. oceny merytoryczno-technicznej oceniony negatywnie. Uzasadniając 

taką ocenę eksperci stwierdzili m.in., że projekt nie dotyczy nowej inwestycji w rozumieniu 

Rozporządzenia  MRR i nosi znamiona inwestycji rozpoczętej z uwagi na zawarcie wstępnej umowy 

zakupu nieruchomości. Od powyższej oceny Spółka wniosła protest, a ostatecznie sprawa zawisła przed 

WSA w Szczecinie. Sąd odwołując się do logiki unijnych przepisów, uznał, że perspektywa otrzymania 

pomocy ma zachęcać do realizacji danej inwestycji, zaś bez jej otrzymania inwestycja nie byłaby 

zrealizowana w określonym zakresie lub nie byłaby realizowana wcale. Zarząd Województwa uznał, 

iż wcześniejsze rozpoczęcie jakichkolwiek działań przez Spółkę (zawarcie wstępnej umowy zakupu 

nieruchomości) może świadczyć o tym, że Spółka zrealizowałaby inwestycję niezależnie od przyznania 

jej dotacji, przez co pomoc nie wywołałaby efektu zachęty. Jednocześnie powołując się do treści 

§ 12 ust. 3 rozporządzenia MRR, zdaniem Sądu, przepis nie potwierdza stanowiska prezentowanego 

w skardze, iż dopuszczalne (a nawet uzasadnione, m.in. ze względu na potrzebę wskazania miejsca, 

                                                           
7 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 grudnia 2010 r. sprawy  

ze skargi P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ś. na informację Zarządu Województwa z dnia [...] nr [...] 

o wynikach procedury odwoławczej dotyczącej negatywnej oceny projektu zgłoszonego do konkursu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 oddalił skargę (I SA/Sz 912/10). 
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gdzie inwestycja będzie realizowana) jest zamówienie bądź zakup nieruchomości (nieruchomego środka 

trwałego) przed zgłoszeniem wniosku. Przeciwnie, zdaniem Sądu, takie wyraźne wskazanie w przepisie, 

że dopuszczalne jest przed zgłoszeniem wniosku jedynie ponoszenie „wydatków” związanych 

z przygotowywaniem dokumentacji projektowej oznacza, że nie jest dopuszczalne ponoszenie innych 

wydatków, w tym np. na zakup nieruchomości. Ponadto konieczność wskazania we wniosku 

o dofinansowanie miejsca, gdzie inwestycja będzie realizowana nie wymaga bowiem uprzedniego 

zakupu nieruchomości na/w której ta inwestycja ma być realizowana w przypadku gdy w ramach 

projektu wnioskodawca „planuje” nabycie nieruchomości oznacza jedynie, że „posiadanie prawa do 

dysponowania nieruchomością w celach realizacji projektu Wnioskodawca potwierdzi niezwłocznie po 

nabyciu nieruchomości”. Taki zapis nie wymaga, by przed złożeniem wniosku Wnioskodawca zawierał 

umowę nabycia nieruchomości (nawet warunkową) i ponosił z tego tytułu wydatki. W cenie Sądu, 

wystarczającym wykazaniem uprawnień do takiej nieruchomości, nie oznaczającym rozpoczęcia 

inwestycji przed zgłoszeniem wniosku, może być w szczególności zawarcie umowy przedwstępnej 

zakupu takiej nieruchomości. Przedstawione powyżej wyroki nakreślają kierunek, w jakim zmierza 

orzecznictwo polskich sądów administracyjnych.  

 

3. Wnioski. 

Jakie zatem płyną wnioski? Po pierwsze można wyciągnąć wnioski wobec beneficjentów/ 

wnioskodawców. Należy zauważyć, że pewne czynności dokonane przez beneficjentów mogą zostać 

uznane przez organ za rozpoczęcie inwestycji, wykluczające możliwość otrzymania dofinansowania 

w rozumieniu § 19 ust. 1 i 3 rozporządzenia MRR. Niekiedy beneficjenci, nieświadomi obowiązujących 

przepisów, chcą jak najszybciej rozpocząć realizację inwestycji nie patrząc na konsekwencje. Niestety 

takie pochopne i nieprzemyślane działania pociągają za sobą niekorzystne skutki w postacie odmowy 

udzielenia dofinansowanie. Niejednokrotnie również w toku realizowanego projektu, instytucja 

zarządzająca, pośrednicząca bądź wdrażająca, na podstawie przedłożonych przez beneficjenta 

dokumentów dochodzi do przekonania, że rozpoczęcie inwestycji zostało podjęte z naruszeniem efektu 

zachęty. W takiej sytuacji beneficjent zostanie zobowiązany do zwrotu już otrzymanego 

dofinansowanie. 

 Instytucje przyjmują, że jakiekolwiek czynności związane z przyszłą inwestycją, dla której 

ubiega się przedsiębiorca o dofinansowanie będą skutkować naruszeniem zasady efektu zachęty i tym 

samym pozbawią wnioskodawcę prawa do otrzymania środków unijnych. Samo pojęcie „jakiekolwiek 

czynności”, jest pojęciem nieostrym, którego zakres znaczeniowy jest trudny do zdefiniowania. Można 

jedynie podjąć próbę wymienienia takich czynności, które w zakresie znaczeniowym zwrotu 

„jakiekolwiek czynności” będą się zawierały. Opierając się również na judykaturze można uznać, że 

„jakiekolwiek czynności” to: 

- roboty budowlane, 

- prace wykonywane na terenie, które mają odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy, 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 30 ~ Zeszyt 1/2013 

 

- prace przygotowawcze w świetle prawa budowlanego, 

- podpisanie warunkowej umowy nabycia nieruchomości oraz innych umów związanych 

z planowaną inwestycją, 

- pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia ruchomych środków trwałych. 

Katalog powyższy nie ma charakteru zamkniętego. 

Ponadto, występują skutki wobec instytucji udzielających dofinansowania, gdyż wykrycie 

nieprawidłowości pociąga za sobą obowiązek wszczęcia przez nie postępowania i wydania decyzji 

administracyjnej zobowiązującej beneficjenta do zwrotu otrzymanych środków. Ustawa z dnia 6 grudnia 

2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm., 

dalej: uzppr) nie reguluje zasad i trybu postępowania w sprawie zwrotu uzyskanego przez beneficjenta 

dofinansowania.
8
 Przepis art. 26 ust. 1 pkt. 15 i 15a tej ustawy wskazuje jedynie instytucję zarządzającą 

jako organ właściwy do odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawania decyzji 

o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa 

w przepisach o finansach publicznych oraz do ustalania i nakładania korekt finansowych, o których 

mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 

(Dz.U.UE.L.2006.210.25, ze zm., zwanego dalej rozporządzeniem Rady nr 1083/2006). Natomiast 

art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 stanowi, że państwo członkowskie dokonuje korekt 

finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami 

stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych. Korekty dokonywane przez państwo 

członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach programu 

operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty 

finansowe poniesione przez fundusze. „Nieprawidłowość”, zgodnie z art. 2 pkt. 7 tego rozporządzenia 

Rady nr 1083/2006, to jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania 

lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie 

ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. 

Natomiast „operację” w świetle art. 2 pkt. 3 tegoż rozporządzenia należy rozumieć, jako projekt lub 

grupę projektów wybranych przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym lub na jej 

odpowiedzialność, zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez komitet monitorujący i realizowanych 

przez jednego lub więcej beneficjentów, pozwalające na osiągnięcie celów osi priorytetowej, do której 

odnosi się ta operacja. 

  

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku stwierdzenia konkretnej nieprawidłowości 

państwo członkowskie musi dokonać oceny i miarkowania jej charakteru, znaczenia i szkody, jaką 

wywołała, lub mogłaby wywołać w okolicznościach danej operacji lub programu. Nałożona korekta 
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finansowa nie może być zupełnie abstrakcyjna, lecz odpowiednia i adekwatna do stwierdzonej 

nieprawidłowości, czy to pojedynczej (indywidualnej, niewynikającej z wad systemu zarządzania 

i kontroli), czy systemowej. Tym samym obowiązek nałożenia przez państwo członkowskie korekt 

finansowych nie wynika z samego faktu naruszenia przez beneficjenta procedur, lecz z faktu, iż takie 

działanie lub zaniechanie powoduje lub potencjalnie mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym 

Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego (wyrok WSA 

w Gliwicach z dnia 14 maja 2012 r., sygn. III SA/Gl 1999/11).   

 W prawie krajowym kwestie związane ze zwrotem dotacji udzielonej ze środków unijnych 

objęte zostały regulacją ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240). W myśl art. 207 ust. 1 ufp, w przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich są: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, 

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi przez beneficjenta 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 

przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa 

w ust.9, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10.  

 Konkludując, kluczową kwestią przed jaką stoi organ jest ocena czy i jaki przepis prawa 

materialnego został naruszony przez beneficjenta/wnioskodawcę oraz jakie konsekwencje to naruszenie 

niesie. Ponadto w swojej ocenie organ winie podjąć szereg czynności mających na celu zapewnienie 

rzetelnej i bezstronnej oceny naruszeń oraz nałożyć karę adekwatną do prawidłowo miarkowanej 

szkody. Gdyż z praktyki sądowej widać, że niewskazanie przez organ wydający decyzję 

administracyjną, konkretnego przepisy będącego podstawą do zwrotu środków,  jak również brak 

wyczerpującej oceny oraz miarkowania charakteru, znaczenia i szkody, skutkuje uchyleniem przez Sąd 

decyzji administracyjnej. 

 

III Jaka przyszłość? 

Będąc niejako w przededniu nowego okresu programowania na lata 2014 - 202 warto wskazać, 

że Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 utraci moc z dniem 31 grudnia 2013 r. Stad oczywistym 

jest, że trwają prace nad przygotowaniem nowego bądź zmienionego rozporządzenia. Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie (www.uokik.gov.pl) umieścił kolejne etapy tworzenia 

aktów regulujących dopuszczalność pomocy publicznej, a także przygotowania unijnych wieloletnich 

ram finansowych oraz przepisów dotyczących funduszy strukturalnych UE na lata 2014 - 2020. Jednym 

z planowanych działań, istotnych dla podjętego w niniejszej pracy zagadnienia, jest rewizja 

i rozszerzenie zakresu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 800/2008. Ponadto trwa szereg konsultacji publicznych, m.in. istniała możliwość 
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złożenia do dnia 12 września 2012 r. uwag i propozycji w zakresie zmian ww. Rozporządzenia 

(http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_gber/ index_en.html).  

 Reasumując, de lege lata w Rozporządzeniu MRR
9
 brak jest definicji legalnej pojęcia efekt 

zachęty, co powoduje, że wnioskodawcy/beneficjenci środków unijnych korzystają z orzecznictwa 

sądów oraz interpretacji instytucji udzielających środki. Jedynie Rozporządzenie Komisji (WE) 

nr 800/2008 w preambule pkt. 28 zawiera wyjaśnienie, że efekt zachęty posługując się przy tym 

zwrotem nieostrym i niedookreślanym jakim jest zwrot „jakiekolwiek czynności”. Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego wydało w 2008r. poradnik, który w części 2.1. Pomoc regionalna, przybliża 

zagadnienie efektu zachęty.
10

 Niemniej wyjaśnienia i interpretacje zawarte w poradniku mają charakter 

ocen eksperckich, a nie są oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ani tym 

bardziej źródłem prawa powszechnie obowiązującego.  

 Podzielam poglądy de lege ferenda, że na obecną sytuację finansową beneficjentów, 

przedsiębiorców duży wpływ ma kryzys gospodarczy. Stąd nowe ograniczenia pomocy dla dużych 

przedsiębiorstw w znaczeniu wspólnotowym nie znajdują uzasadnienia. Właściwszym wydaje się zatem 

działanie na rzecz złagodzenia przepisów. Taki kierunek proponowanych działań popiera Komisja 

Polityki Spójności Terytorialnej, skłaniając się ku złagodzeniu przepisów w formie opublikowanego 

ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych,
11

 którego artykuł 13 dotyczy pomocy 

regionalnej.
12

 Mając na uwadze powyższe wydaje się właściwym, aby przy okazji dokonywanych zmian 

wprowadzić definicję legalną pojęcia efekt zachęty.  

 

Summary 

EU funds are an opportunity for many players to develop their business and expand the range 

of services conducted. Sometimes, however, projects carried out by beneficiaries are a breach of rules, 

as in accordance with article 8 paragraph 3 of Commission Regulation (EC) No 800/2008, it is assumed 

that any assistance to entrepreneurs under the regulation may be granted only in case the act exerts the 

so-called incentive effect. Hence it can be concluded that the incentive effect is a kind of guarantee that 

the support is essential and necessary for the subject, and without it, the investment would not be 

executed. The concept of the incentive effect has not been given its legal definition, but in practice 

it is assumed that the effect is met if the beneficiary before the investment (the applicant for funding) 

does not take actions related to the investment for which they request funding. However, some 

beneficiaries are not aware of the fact that the work undertaken or activities related to the planned 

investment infringe the principle of incentive and exclude the possibility to obtain funding. Often, 

controlling procedures against managing and intermediate bodies, as well as implementing institutions, 

                                                           
9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach programu operacyjnego (Dz. U. z 1010r. nr 239, poz. 1599). 
10 Pomoc publiczna w …, s. 26-nn. 
11  Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń grupowych (800/2008) z dnia 6.8.2008 r. 
12 Komisja Polityki Spójności Terytorialnej, Wytyczne dotyczące regionalnej pomocy państwa na lata 2014-2020. 
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find their final act in court. Processing the complaint, administrative courts make the interpretation 

of the case, with special attention to when and in what circumstances violation of the incentive effect 

may have occured and whether the managing authority has made a fair and impartial evaluation of the 

project, implementing transparent rules. 
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