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niniejsze opracowanie zmierza do rekon-
strukcji normatywnej treści zasady nale-
żytego zarządzania finansami i przybliże-
nia reguł jej funkcjonowania w prawie UE, 
w tym skutków jej naruszenia, w kształ-
cie wynikającym z przepisów unijnych 
i orzecznictwa trybunału sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (tsUE). 

treść zasady należytego zarządzania 
finansami ustala art. 30 rozporządzenia 
finansowego nr 966/20121. odwołują 
się do niej przepisy prawa pierwotne-
go UE (art. 287 ust. 2, art. 310 ust. 5 
i art. 317 traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej – tFUE) i prawa wtórne-
go UE określające reguły wydatkowania 
funduszy UE. 

Znaczenie zasady należytego 
zarządzania finansami
Rozporządzenie finansowe nr 966/2012

Zasada należytego zarządzania finansa-
mi jest jedną z zasad budżetowych Unii. 
stanowi o tym art. 6 rozporządzenia fi-
nansowego nr 966/2012, który wskazu-
je, że budżet Unii uchwala się i wykonu-
je zgodnie z zasadami: jedności, rzetelno-
ści budżetowej, jednoroczności, równowa-
gi, jednostki rozliczeniowej, uniwersalno-
ści, specyfikacji oraz z zasadą należytego 

Przestrzeganie unijnych przepisów budżetowych

Zasada należytego zarządzania 
finansami Unii Europejskiej

Zasada należytego zarządzania finansami (ang. principle of sound finan-
cial management; fr. principe de la bonne gestion financière) stanowi 
jedną z unijnych zasad budżetowych stosowaną w toku wykonywania 
budżetu Unii Europejskiej. Do jej przestrzegania zobowiązane są ko-
misja Europejska i państwa członkowskie, a jej poszanowanie sprawdza 
trybunał obrachunkowy w ramach kontroli wykonania zadań.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z 25.10.2012 r. w sprawie 
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (DzUrzUE L 298 z 26.10.2012, s. 1).
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zarządzania finansami, która wymaga sku-
tecznej i wydajnej kontroli wewnętrznej2, 
a także z zasadą przejrzystości. 

Artykuły 30-33 rozporządzenia 
finansowego nr 966/2012
treść omawianej zasady wyznaczają 
art. 30-33 rozporządzenia finansowego 
nr 966/20123 zawarte w jego rozdziale 7 
zatytułowanym „Zasada należytego za-
rządzania finansami” oraz przepisy wy-
konawcze do tego aktu, zawarte w roz-
porządzeniu delegowanym komisji 
nr 1268/20124. artykuł 30 ust. 1 rozpo-
rządzenia finansowego nr 966/2012 sta-
nowi, że „środki wykorzystuje się zgodnie 
z zasadami należytego zarządzania finan-
sami, czyli zgodnie z zasadami oszczęd-
ności, wydajności i skuteczności”. Z ar-
tykułu tego wynika, że zasada należyte-
go zarządzania finansami składa z trzech 
innych zasad: oszczędności, wydajności 
i skuteczności. Ze względu na ich anglo-
języczne nazwy (ang. economy, efficiency 
i effectiviness), zasada należytego zarządza-
nia finansami nazywana jest zasadą „3 E”. 

artykuł 30 ust. 2 ustala z kolei znacze-
nie poszczególnych zasad składających się 
na należyte zarządzanie finansami. I tak, 
zgodnie z zasadą oszczędności, zasoby wy-
korzystywane przez instytucję w celu wy-
konywania jej działalności powinny być 
udostępniane w odpowiednim czasie, we 
właściwej ilości i jakości oraz po najlep-
szej cenie. Zasada wydajności nakazuje 
osiągać najkorzystniejszą relację pomiędzy 
wykorzystywanymi zasobami a osiągany-
mi wynikami, natomiast zasada skutecz-
ności koncentruje się na osiąganiu okre-
ślonych celów i zamierzonych rezultatów. 

najwięcej trudności rodzi odczytanie 
znaczenia zasady oszczędności w sfor-
mułowaniu nadanym jej w art. 30 ust. 2. 
w leksykalnym znaczeniu, oszczędność 
jest określeniem stosowanym do wskaza-
nia cechującej kogoś materialnej skrom-
ności, niewielkiego zużywania zasobów 
lub środków czy też nietrwonienia pienię-
dzy czy majątku5. tymczasem omawiany 
artykuł, odnosząc się do zasady oszczęd-
ności, stanowi o wymogach, które powin-
ny być przestrzegane przy udostępnianiu 

2 Jednym z celów kontroli wewnętrznej wykonania budżetu Unii jest zapewnienie skuteczności, wydajności 
i oszczędności operacji (art. 32 ust. 2a rozporządzenia finansowego nr 966/2012), a zatem zasad składa-
jących się na zasadę należytego zarządzania finansami.

3 Do dnia wejścia w życie rozporządzenia finansowego nr 966/2012, co nastąpiło 1.01.2013 r., treść oma-
wianej zasady wyznaczały art. 27-28 rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z 25.06.2002 r. 
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (DzUrzUE L 248 z 16.09.2002, s. 1) oraz odnoszące się do niego przepisy wykonawcze, zawarte 
w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z 23.12.2002 r. ustanawiającym szczegółowe za-
sady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowe-
go mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (DzUrzUE L 357 z 31.12.2002). 
Uregulowanie zasady należytego zarządzania finansami w wersjach nadanych jej w obu rozporządzeniach 
finansowych różni się od siebie tylko nieznacznie, a występujące różnice nie wpływają na jej treść, rozu-
mienie i funkcje.

4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z 29.10.2012 r. w sprawie zasad stosowania roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (DzUrzUE L 362 z 31.12.2012, s. 1).

5 <http://sjp.pwn.pl/slownik/2496809/oszcz%C4%99dny>
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instytucji zasobów wykorzystywanych 
przez nią w celu wykonywania jej dzia-
łalności. wymogi te to terminowość, wła-
ściwa ilość i jakość oraz najlepsza cena za-
sobów. nie jest jasne, czy pojęcie instytu-
cji, której zasoby są udostępniane, należy 
odnosić wyłącznie do instytucji unijnych, 
czy też obejmuje ono również instytucje 
krajowe państw członkowskich, a także 
kim jest adresat, który zobowiązany jest 
udostępniać instytucji zasoby i przestrze-
gać związanych z tym wymagań (termino-
wości, właściwej ilości i jakości oraz naj-
lepszej ceny zasobów). wątpliwości tych 
nie rozwiewa porównanie innych wersji 
językowych przepisu określającego zasa-
dę oszczędności6. 

Bardziej czytelne są zasady wydajności 
i skuteczności. Zasada wydajności naka-
zuje poszukiwać optymalnej równowa-
gi pomiędzy zasobami zaangażowanymi 
w osiągnięcie określonego rezultatu a tym 
rezultatem. Można ją rozumieć jako po-
stulat unikania sytuacji, w której środ-
ki zaangażowane do realizacji określone-
go celu przewyższałyby jego wartość czy 
też byłyby względem niego nieproporcjo-
nalnie wysokie. Do relacji pomiędzy środ-
kami użytymi do osiągnięcia celu a tym 
celem nie odnosi się zasada skuteczności. 
koncentruje się ona wyłącznie na koniecz-
ności osiągania tego, co zostało założone. 

w ustalaniu treści zasady należytego za-
rządzania finansami pomocne jest odwo-
łanie się do innych przepisów rozdziału 7 
rozporządzenia finansowego nr 966/2012, 
zatytułowanego „Zasada należytego za-
rządzania finansami”. nakazują one, by 
we wszystkich obszarach działalności ob-
jętych budżetem Unii były wyznaczane 
konkretne, wymierne, osiągalne, odpo-
wiednie i określone cele, których reali-
zacja jest monitorowana (art. 30 ust. 3). 
przepisy te określają też obowiązek sporzą-
dzania oceny skutków finansowych wnio-
sków lub inicjatyw przedkładanych unij-
nej władzy ustawodawczej, które mogą 
mieć wpływ na budżet Unii. wymagają 
również, by budżet Unii był wykonywa-
ny przy zapewnieniu skutecznej i wydaj-
nej kontroli wewnętrznej i określają jej 
elementy, a także zobowiązują komisję 
do szacowania kosztów i korzyści wiążą-
cych się z systemami kontroli i poziomem 
ryzyka błędów (art. 31 i art. 33). 

analiza przepisów umieszczonych w roz-
dziale 7 rozporządzenia finansowego nr 
966/2012 prowadzi do wniosku, że pra-
wodawca unijny łączy omawianą zasadę 
z dwoma obszarami. po pierwsze, z plano-
waniem budżetu Unii i dyscypliną budżeto-
wą, co uzasadnia ustanowienie obowiązku  
dokonywania, przez podmioty przedkła-
dające unijne inicjatywy prawodawcze, 

6 W wersji anglojęzycznej: “The principle of economy requires that the resources used by the institution in  
the pursuit of its activities shall be made available in due time, in appropriate quantity and quality and at the 
best price”. Zgodnie z wersją francuską: “Le principe d’économie prescrit que les moyens mis en œuvre 
par l’institution dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans 
les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix”. W wersji niemieckiej natomiast: “Der Grundsatz 
der Sparsamkeit erfordert, dass die Ressourcen, die von dem betreffenden Organ bei ihren Tätigkeiten 
eingesetzt werden, zum richtigen Zeitpunkt, in ausreichender Menge und angemessener Qualität sowie 
mit dem geringstmöglichen Kostenaufwand bereitgestellt werden”.
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oceny ex ante skutków finansowych spo-
rządzanych projektów (art. 31). po dru-
gie, z kontrolą wykonywania budżetu Unii 
(art. 32-33). wniosek ten potwierdzają 
przepisy rozporządzenia delegowanego 
nr 1268/2012, zawierające przepisy wy-
konawcze do rozporządzenia finansowego 
nr 966/2012. przyjęto w nich dwa artyku-
ły dotyczące zasady należytego zarządza-
nia finansami – art. 18 i art. 19, które od-
noszą się do oceny skutków finansowych 
programów lub działań pociągających za 
sobą wydatki budżetowe. 

Inne przepisy dotyczące zasady  
należytego zarządzania finansami

określenie treści zasady należytego zarzą-
dzania finansami wymaga odwołania się do 
innych przepisów rozporządzenia finan-
sowego nr 966/2012, które jej dotyczą.  
na uwagę zasługują w szczególności art. 53, 
art. 59 i art. 162 oraz motyw 57 preambuły 
rozporządzenia delegowanego nr 1268/2012. 

artykuł 53 rozporządzenia finansowego 
nr 966/2012, zatytułowany „wykonywanie 
budżetu zgodnie z zasadą należytego zarzą-
dzania finansami” stanowi, że komisja wy-
konuje dochody i wydatki budżetowe zgod-
nie z tym rozporządzeniem, na własną odpo-
wiedzialność i w granicach zatwierdzonych 
środków. państwa członkowskie współpra-
cują z komisją w taki sposób, aby środki były 
wykorzystywane stosownie do tej zasady. 
komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących szczegółowych 
zasad wykonywania budżetu wedle zasady 
należytego zarządzania finansami. oznacza 
to, że zasady wykonywania budżetu Unii za-
pewniające zgodność z omawianą zasadą ma 
przyjąć komisja w formie aktów delegowa-
nych. akty delegowane to, zgodnie z art. 290 

tFUE, akty nieustawodawcze o zasięgu ogól-
nym, które uzupełniają lub zmieniają niektó-
re, inne niż istotne, elementy aktów usta-
wodawczych. Jeżeli zatem komisja uszcze-
góławia zasady wykonywania budżetu Unii 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania fi-
nansami, to przewidzianą w tym celu formę 
prawną stanowią akty delegowane. 

kolejny z przepisów umożliwiający  
odczytanie znaczenia zasady należytego 
zarządzania finansami to art. 59 rozporzą-
dzenia finansowego nr 966/2012, doty-
czący zarządzania dzielonego (ang. shared 
management). Zarządzanie dzielone jest 
trybem wydatkowania środków budżetu 
UE przez komisję i przez państwa człon-
kowskie przeznaczonych na wdrażanie po-
lityki spójności i wspólnej polityki rolnej 
(wpr). określający je art. 59 stanowi, że 
w przypadku wykonywania przez komisję 
budżetu Unii w trybie zarządzania dzielo-
nego, zadania wykonawcze są delegowa-
ne państwom członkowskim. wydatkując 
środki budżetu UE w tym trybie, komisja 
i państwa członkowskie przestrzegają zasad 
należytego zarządzania finansami, przej-
rzystości i niedyskryminacji, a zarządza-
jąc nimi, zapewniają widoczność działań 
Unii na zewnątrz. przepisy uzupełniające 
ustanawia się w przepisach sektorowych. 

analiza tego artykułu prowadzi do wnio-
sku, że ustala on cel i prowadzące do niego 
środki. Celem jest, by w toku wykony-
wania budżetu Unii w trybie zarządza-
nia dzielonego komisja i państwa człon-
kowskie zapewniały poszanowanie usta-
lonych w tym akcie wymogów, w tym  
zasady należytego zarządzania finansami. 
Środkami, które mają zapewniać osiągnięcie 
tego celu jest wykonywanie przez komisję 
i przez państwa członkowskie nałożonych 
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na nie obowiązków określonych, w sposób 
ogólny, w art. 59 rozporządzenia finanso-
wego nr 966/2012 i uszczegółowionych 
w przepisach sektorowych, ustanowio-
nych w ramach wpr i polityki spójności. 
oznaczałoby to, że obowiązki nałożone na 
komisję i na państwa członkowskie, które 
mają służyć realizacji zasady należytego  
zarządzania finansami, ustalane są w roz-
porządzeniu finansowym nr 966/2012 oraz 
w przepisach sektorowych.

wskazówki umożliwiające określenie tre-
ści zasady należytego zarządzania finansami 
zawarto też w motywie 57 preambuły roz-
porządzenia delegowanego nr 1268/2012. 
postanowiono w nim, że „należyte zarzą-
dzanie środkami finansowymi Unii oznacza 
także, że sami beneficjenci dotacji wyko-
rzystują dotacje unijne w sposób oszczęd-
ny i wydajny. w szczególności koszty za-
mówień udzielanych przez beneficjentów 
w celu realizacji działania powinny być kosz-
tami kwalifikowalnymi, pod warunkiem, 
że zamówienia te udzielane są oferentowi 
przedstawiającemu ofertę najbardziej ko-
rzystną ekonomicznie”. przepis ten nawią-
zuje do treści zasady należytego zarządzania 
finansami ustalonej w art. 30 rozporządze-
nia finansowego nr 966/2012, w szczególno-
ści do składających się na nią zasad oszczęd-
ności i wydajności. artykuł ten uszczegóła-
wia jednak ich znaczenie, odnosząc je do ob-
ciążających beneficjentów wymogów zwią-
zanych z wykorzystywaniem dotacji. 

w celu przybliżenia rozumienia zasady 
należytego zarządzania finansami można 
odwołać się również do odnoszących się do 
niej wyjaśnień, opublikowanych na stronach 
internetowych komisji. przedstawiając roz-
porządzenie finansowe określające jej treść, 
komisja stwierdziła, że „powyższa zasada 
jest określana w odniesieniu do zasad eko-
nomii, skuteczności i wydajności. Jej wdro-
żenie obejmuje wyznaczenie weryfikowal-
nych celów, które są sprawdzane za pomo-
cą wymiernych wskaźników wydajności, 
przechodząc od zarządzania skupionego na 
środkach do zarządzania nastawionego na 
wyniki. Instytucje muszą przeprowadzić 
oceny ex ante i ex post, zgodnie z wytyczny-
mi komisji”7. oznaczałoby to, że w ocenie 
komisji, istotą omawianej zasady jest za-
pewnienie, by cele, które mają być sfinan-
sowane ze środków unijnych, były ustala-
ne w sposób obiektywny („weryfikowalne 
cele”), a ich realizacja była badana za pomo-
cą ustalonych wskaźników. Ujęcie komisji 
kładzie główny nacisk na zasady wydajno-
ści i skuteczności, składające się na zasadę 
należytego zarządzania finansami. 

Przepisy sektorowe

rekonstrukcja zasady należytego zarzą-
dzania finansami wymaga odwołania się 
do przepisów sektorowych, przyjętych 
w ramach polityki spójności (rozporzą-
dzenie nr 1083/20068) i wspólnej polity-
ki rolnej (rozporządzenie nr 1290/20059). 

7 <http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34015_pl.htm>
8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (DzUrzUE L 210 z 31.07.2006, s. 25).

9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z 21.06.2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rol-
nej (DzUrzUE L 209 z 11.08.2005, s. 1).
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Przepisy dotyczące polityki spójności 
przepisy te nie zawierają postanowień, 
które rzucałyby nowe światło na zasa-
dę należytego zarządzania finansami. 
odnoszący się do niej art. 14 ust. 1 roz-
porządzenia nr 1083/2006 stanowi, że za-
sadę tę stosuje się zgodnie z art. 48 ust. 2 
rozporządzenia finansowego nr 1605/2002 
(artykuł ten został zastąpiony przez art. 53 
rozporządzenia finansowego nr 966/2012, 
dotyczący zarządzania dzielonego; zob. 
str.107 ). Do zasady tej odwołano się także 
w motywie 28 preambuły rozporządze-
nia nr 1083/2006, gdzie postanowiono, że 
zgodnie z dawnym art. 274 twE (obec-
nym art. 317 tFUE), w ramach zarządza-
nia dzielonego powinny zostać określone 
warunki umożliwiające komisji realizację 
powierzonych jej obowiązków związanych 
z wykonywaniem budżetu Unii oraz spre-
cyzowane zobowiązanie do współpracy 
z państwami członkowskimi. Zastosowanie 
tych warunków powinno pozwolić komisji 
upewnić się, że państwa członkowskie ko-
rzystają z funduszy w sposób zgodny z pra-
wem i prawidłowy oraz przy poszanowaniu 
zasady należytego zarządzania finansami 
w rozumieniu rozporządzenia finansowe-
go. nadto, zasada ta została przywołana 
w art. 60 rozporządzenia nr 1083/2006, 
który ustala zadania dla powoływanej przez 
państwo członkowskie instytucji zarzą-
dzającej programami operacyjnymi. na 
jego podstawie instytucja ta odpowiada 

za zarządzanie programami operacyjny-
mi i ich realizację, przy czym zadania te 
ma wykonywać zgodnie z zasadą należy-
tego zarządzania finansami. 

Przepisy dotyczące  
wspólnej polityki rolnej
również przepisy rozporządzenia 
nr 1290/2005 z zakresu wpr nie zawie-
rają nowych elementów normatywnych, 
które ukazywałyby zasadę należytego za-
rządzania finansami w innym kontekście, 
niż czyni to definiujący ją art. 30 rozporzą-
dzenia finansowego nr 966/2012. 

Do zasady należytego zarządzania finan-
sami odwołuje się art. 9 ust. 2 rozporzą-
dzenia nr 1290/2005, dotyczący ochrony  
interesów finansowych Unii i zarządza-
nia funduszami unijnymi. stanowi on, że 
komisja ma czuwać, by państwa członkow-
skie sprawdzały legalność i prawidłowość 
wydatków dokonywanych z Europejskiego 
Funduszu rolniczego Gwarancji (EFrG) 
i Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich (EFrrow) 
oraz przestrzegały zasady właściwego za-
rządzania finansowego10. artykuł ten okre-
śla też działania, jakie w tym celu ma po-
dejmować komisja: ma upewniać się co do 
istnienia i właściwego funkcjonowania sys-
temów zarządzania i kontroli w państwach 
członkowskich; redukować lub zawieszać 
płatności pośrednie i stosować korekty fi-
nansowe, w szczególności w przypadku 

10 W rozporządzeniu nr 1290/2005, określającym zasady finansowania WPR, zasada należytego zarządza-
nia finansami określana jest jako zasada właściwego zarządzania finansowego. Porównanie różnych wer-
sji językowych rozporządzenia nr 1290/2005 prowadzi jednak do wniosku, że różnica dotyczy wyłącznie 
polskiej wersji językowej tego aktu prawnego i zastosowanego w niej nazewnictwa tej zasady, nie wpły-
wa natomiast na jej znaczenie, ani nie powoduje tego, że chodzi o inną zasadę.
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niewydolności systemów zarządzania i kon-
troli oraz zapewniać zwrot finansowania 
wstępnego, a także w razie konieczności 
dokonywać automatycznego zwolnienia 
zobowiązań budżetowych. Do spoczywa-
jących na komisji obowiązków, których 
wypełnianie ma zapewniać poszanowanie 
zasady należytego zarządzania finansami, 
odwołuje się też motyw 8 preambuły roz-
porządzenia nr 1290/2005. stanowi on, 
że w celu zapewnienia przestrzegania tej 
zasady komisja powinna prowadzić dzia-
łania zmierzające do sprawowania kontroli 
nad właściwym zarządzaniem fundusza-
mi przez organy państw członkowskich  
odpowiedzialne za wypłacanie środków11. 
w przytoczonych przepisach zasada na-
leżytego zarządzania finansami zosta-
ła podniesiona dla podkreślenia funkcji 
nadzorczych komisji względem służb kra-
jowych państw członkowskich odpowie-
dzialnych za prawidłowe wydatkowanie 
funduszy UE. 

Zakres stosowania zasady 
należytego zarządzania finansami
Zakres stosowania tej zasady wyznacza 
tFUE, który przywołuje ją w dwóch 
kontekstach – po pierwsze, jako wymóg, 
który ma być stosowany w trakcie wy-
konywania budżetu Unii (art. 310 ust. 5 
i art. 317 tFUE), a po drugie, jako kry-
terium kontroli przeprowadzanej przez 
trybunał obrachunkowy (to) (art. 287 
ust. 2 tFUE). przepisy te są ze sobą zwią-
zane, bowiem przeprowadzane przez 

trybunał obrachunkowy kontrole służą 
sprawdzeniu, czy zasada należytego za-
rządzania finansami jest przez komisję 
przestrzegana podczas wykonywania bu-
dżetu Unii. ocena ta ma umożliwiać unij-
nej władzy budżetowej (parlamentowi 
Europejskiemu) udzielenie komisji ab-
solutorium z wykonania budżetu Unii 
(art. 319 tFUE), za który ona odpowia-
da na mocy art. 317 tFUE. 

Zasada wykonywania budżetu Unii 
(art. 310 ust. 5 i art. 317 TFUE)

poszanowania zasady należytego zarządza-
nia finansami w toku wykonywania budże-
tu Unii wymagają art. 310 ust. 5 i art. 317 
tFUE. artykuł 310 ust. 5 tFUE stano-
wi, że komisja wykonuje budżet zgodnie 
z zasadą należytego zarządzania finansa-
mi, a państwa członkowskie współpracu-
ją z nią w celu zagwarantowania wyko-
rzystania środków wpisanych do budżetu  
zgodnie z tą zasadą. artykuł 317 tFUE 
(dawny art. 274 traktatu ustanawiającego 
wspólnotę Europejską – twE) postanawia 
natomiast, że komisja wykonuje budżet we 
współpracy z państwami członkowskimi, 
zgodnie z przepisami rozporządzeń wy-
danych na podstawie art. 322 tFUE, na  
własną odpowiedzialność i w granicach 
przyznanych środków, zgodnie z zasadą na-
leżytego zarządzania finansami. państwa 
członkowskie współpracują z komisją 
w celu zapewnienia, aby środki były wy-
korzystywane zgodnie z zasadami nale-
żytego zarządzania finansami. 

11 Poszanowanie zasady należytego zarządzania finansami wskazywane jest też jako uzasadnienie dla usta-
nowienia określonych reguł wydatkowania środków, np. regulacji dotyczących stosowania euro (motyw 
22 preambuły rozporządzenia nr 1290/2005).
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przepisy art. 310 ust. 5 i art. 317 tFUE, 
wymagając poszanowania zasady należy-
tego zarządzania finansami w trakcie wy-
konywania budżetu Unii nie wyjaśniają jej 
zakresu przedmiotowego ani wynikają-
cych z niej wymogów. rekonstrukcja tre-
ści tej zasady musi być zatem przepro-
wadzona na podstawie innych przepisów, 
w szczególności rozporządzenia finanso-
wego nr 966/2012 (zob. str.104 ) oraz roz-
porządzeń sektorowych z zakresu wpr 
i polityki spójności (zob. str. 108 i 109). 

Z przepisów traktatowych wynika nato-
miast wyraźnie, że do przestrzegania za-
sady należytego zarządzania zobowiąza-
na jest komisja, jako instytucja odpowie-
dzialna za wykonanie budżetu UE (art. 317 
tFUE) oraz państwa członkowskie, które 
mają z nią współpracować w celu zapewnie-
nia, by środki unijne były wykorzystywane 
zgodnie z omawianą zasadą. spoczywający 
na państwach członkowskich obowiązek 
współpracy z komisją podczas wykonywa-
nia budżetu UE, mający między innymi za-
pewnić poszanowanie zasady należytego za-
rządzania, został uwypuklony przez prawo-
dawcę unijnego na mocy traktatu z lizbony, 
w tFUE jest o nim mowa aż trzykrotnie 
(w art. 310 ust. 5 i dwukrotnie w art. 317 aka-
pit 1 tFUE). we wcześniejszej wersji tych 
przepisów, zawartych w dawnym art. 274 
twE, nie był on aż tak akcentowany. 

Kryterium kontroli przeprowadzanych 
przez TO (art. 287 ust. 2 TFUE)

należyte zarządzanie finansami stanowi 
jedno z określonych w traktacie kryteriów  

kontroli przeprowadzanych przez to. 
kompetencje tego trybunału ustala 
art. 287 tFUE, który stanowi, że to kon-
troluje rachunki wszystkich dochodów 
i wydatków Unii, a także rachunki wszyst-
kich dochodów i wydatków organów utwo-
rzonych przez Unię, w zakresie, w jakim akt 
założycielski nie wyklucza takiej kontroli. 
trybunał obrachunkowy kontroluje legal-
ność i prawidłowość dochodów i wydat-
ków, a także – co w kontekście tego opraco-
wania zasługuje na szczególne podkreślenie 
– upewnia się co do należytego zarządzania  
finansami, a czyniąc to sygnalizuje wszelkie 
nieprawidłowości. Ustalonymi w art. 287 
tFUE kryteriami kontroli przeprowadza-
nych przez to są zatem: legalność uzyski-
wania dochodów i dokonywania wydat-
ków oraz ich prawidłowość, a także nale-
żyte zarządzanie finansami. 

przyjęte przez siebie rozumienie za-
sady należytego zarządzania finansami 
jako kryterium wykonywanych kontro-
li to przedstawił w podręczniku kon-
troli12. wyjaśnił w nim, że kontrola nale-
żytego zarządzania finansami, nazywa-
na kontrolą wykonania zadań, to kontrola 
oszczędności, wydajności i skuteczności, 
z jaką komisja i inne jednostki wykorzysta-
ły fundusze, wykonując swoje zadania UE. 
Zrekonstruował też podejście przyjmowa-
ne w odniesieniu do poszczególnych trzech 
zasad, które składają się na zasadę należy-
tego zarządzania finansami. w podręcz-
niku stwierdzono, że zasada oszczędno-
ści nakazuje utrzymywanie kosztów dzia-
łań na możliwie niskim poziomie. Jest ona 

12 <http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditMethodology.aspx>
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podnoszona w sytuacji, gdy dla danej jed-
nostki lub działania możliwe jest znaczne 
obniżenie kosztów finansowych, ludzkich 
lub materialnych. kontrola oszczędności 
pozwala ocenić, czy dla osiągnięcia okre-
ślonych celów poniesiono koszty najbar-
dziej odpowiednie i stosunkowo niewyso-
kie. Zasada wydajności dotyczy natomiast 
uzyskania najlepszego stosunku pomiędzy 
wykorzystywanymi zasobami a rezultata-
mi. wydajność jest łączona z produktyw-
nością. Jest ona analizowana w celu stwier-
dzenia, czy możliwe jest zwiększenie ilo-
ści lub jakości rezultatów bez zwiększa-
nia zasobów wykorzystywanych w celu 
ich osiągnięcia. kontrola wydajności do-
tyczy więc oceny, czy wyniki są optymal-
ne pod względem ilości, jakości i wyko-
rzystanego czasu, przy danym poziomie 
zasobów zaangażowanych w ich uzyska-
nie. ostatnia z zasad – zasada skuteczno-
ści – jest natomiast związana z osiąganiem 
określonego celu (rezultatu). w związku 
z tym kontrola skuteczności koncentruje 
się na wyniku działania i polega na ustale-
niu, czy i w jakim stopniu został on osią-
gnięty (s. 19, 21 i 23 podręcznika). 

 podejście do zasady należytego zarzą-
dzania finansami jako kryterium kontroli 
wykonywanych przez to można przedsta-
wić na przykładzie sprawy, w której insty-
tucja ta zamierzała zbadać, czy organy wy-
branych siedmiu państw członkowskich, 

w celu spełnienia warunków rozporzą-
dzenia nr 1798/2003 o współpracy ad-
ministracyjnej w dziedzinie podatku 
Vat13, utworzyły centralne biura łączni-
kowe i czy wymiana informacji pomię-
dzy krajowymi organami administra-
cji odpowiadała wymogom tego rozpo-
rządzenia. w kontroli tej, badając nale-
żyte zarządzanie finansami, to spraw-
dzał przyjęty przez państwa członkow-
skie podział kompetencji pomiędzy  
krajowe organy administracyjne oraz struk-
tury organizacyjne centralnych biur łącz-
nikowych. Dane te miały umożliwić usta-
lenie, czy istniała możliwość bardziej wy-
dajnego i skutecznego ukształtowania 
współpracy pomiędzy krajowymi orga-
nami administracyjnymi, która zapewnia-
łaby optymalną realizację celów rozporzą-
dzenia nr 1798/2003. republika Federalna 
niemiec zakwestionowała zakres przed-
miotowy tej kontroli, twierdząc, że to 
nie był uprawniony do przeprowadzenia 
na jej terytorium badań odnoszących się 
do podatku Vat, który – w opinii tego 
państwa – mógł być kontrolowany jedy-
nie przez jego służby krajowe. w rezul-
tacie państwo to odmówiło poddania się 
kontroli to. sprawa ta znalazła finał w są-
dzie, w wyroku trybunału sprawiedliwości 
C-539/09 Komisja Europejska p. Republice 
Federalnej Niemiec14, stwierdzającym, że 
państwo to nie poddając się kontroli to, 

13 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798 z 7.10.2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dzie-
dzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (DzUrzUE L 264 
z 15.10.2003, s. 1, polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 1, s. 392).

14 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15.11.2011 r. w sprawie C-539/09 Komisja Europejska p. Republice 
Federalnej Niemiec (Zb. Orz. 2011 r., s. I-11235). Na temat tego wyroku zob.: F. Donnat: Chronique an-
nuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Cour des comptes européenne  
et contrôle des administrations nationales, “Revue juridique de l’Economie publique” 2012, nº 699, s. 11;
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uchybiło zobowiązaniu, które na nim cią-
żyło na mocy dawnego art. 287 ust. 1-3 
twE (obecny art. 287 ust. 1-3 tFUE). 
w opinii wydanej do tej sprawy, rzecznik 
generalny V. trstenjak wyjaśnił znacze-
nie należytego zarządzania finansami jako 
kryterium kontroli wykonywanych przez 
to15. powołując się na poglądy wyrażane 
w literaturze przedmiotu16, stwierdził, że 
kontrola należytego zarządzania finansa-
mi w istocie odnosi się do relacji pomię-
dzy zamierzonym celem a środkami za-
stosowanymi do jego osiągnięcia. wymaga 
ona w szczególności ustalenia, czy do osią-
gnięcia zamierzonego celu zostały zastoso-
wane optymalne środki. odnotował też, 
że należyte zarządzanie finansami obej-
muje dwa obszary: w jego ramach należy 
albo przez określone, ustalone wcześniej 
zastosowanie środków finansowych osią-
gnąć optymalny rezultat, albo też moż-
liwie najmniejszym nakładem finanso-
wym zrealizować określony, zdefiniowa-
ny co do treści cel17. Ujęcie to obejmuje 
wszystkie zasady składające się na zasadę 
należytego zarządzania finansami: zasadę 
oszczędności (możliwie najmniejszy na-
kład finansowy), zasadę wydajności (osią-
gnięcie optymalnego rezultatu przy za-
stosowaniu z góry określonych zasobów) 
oraz zasadę skuteczności (zrealizowanie 

określonego, zdefiniowanego co do tre-
ści celu). 

Należyte zarządzanie finansami 
w orzecznictwie TSUE
omawiana zasada była kilkakrotnie ana-
lizowana w orzecznictwie trybunału 
sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
odmiennie jednak niż w przypadku in-
nych zasad prawa unijnego, na przykład 
zasady przyznania (art. 5 ust. 1 traktatu 
o Unii Europejskiej – tUE), zasady pro-
porcjonalności (art. 5 ust. 4 tUE), zasady 
lojalnej współpracy (art. 4 ust. 3 tUE) czy 
też zasady zakazu dyskryminacji ze wzglę-
du na przynależność państwową (art. 18 
tFUE), których znaczenie i mechanizmy 
funkcjonowania były wielokrotnie wyja-
śniane przez tsUE, rozumienie zasady na-
leżytego zarządzania finansami nie docze-
kało się, jak dotąd, zbyt wielu wypowie-
dzi ze strony trybunału. tym niemniej, 
na podstawie orzecznictwa tsUE można 
zrekonstruować podejście, jakie przyjmuje 
on w odniesieniu do tej kwestii. twierdzi, 
że zasada ta stanowi „ogólną regułę organi-
zacji wspólnotowej zapisaną w traktacie”18 
i „leży u podstaw ustanowienia funduszy 
strukturalnych”19. wskazuje też, że źró-
dłem jej obowiązywania są przepisy zawar-
te w art. 317 tFUE, a pogląd ten wyrażał 

 G. Desmoulin: La Cour de justice de l’Union européenne conforte la légitimité de la Cour des comptes 
européenne, “Revue des affaires européennes” 2011 r., s. 823-831; J. Łacny: Prowadzenie kontroli 
w  państwach  członkowskich  UE.  Kompetencje  Trybunału  Obrachunkowego, „Kontrola Państwowa” 
nr 5/2012, s. 8.

15 Opinia rzecznika generalnego V. Trstenjaka z 25.05.2011 r. w sprawie C-539/09 Komisja p. Niemcom, pkt 95.
16 Zobacz J. Inghelram, art. 287 TFUE [w:] EU-Verträge: Kommentar nach dem Vertrag von Lissabon, Köln 

2010, pkt 5.
17 M. Freytag: Der Europäische Rechnungshof, Nomos, Baden-Baden 2005, s. 44.
18 Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 12.03.2008 w sprawie T-345/03 Evropaïki Dynamiki p. Komisji, pkt 77.
19 Wyrok Sądu z 18.06.2010 r. w sprawie T-549/08 Luxemburg p. Komisji, pkt 47.



114 kontrola państwowa

państwo i społeczeństwo   Justyna Łacny

również wtedy, gdy treść omawianej za-
sady została ustalona w przepisach prawa 
wtórnego UE, w rozporządzeniu finanso-
wym (zob. s. 104). 

Z orzecznictwa tsUE wynika, że zasa-
da należytego zarządzania finansami jest 
przytaczana dla wyjaśniania znaczenia kon-
strukcji prawnych przyjmowanych w pra-
wie Unii Europejskiej i stanowi wskazówkę 
interpretacyjną umożliwiającą wykładnię  
przepisów zapewniającą ich efektywność 
(effet utile). poniższe przykłady ilustrują 
sposób, w jaki zasada należytego zarządza-
nia finansami jest odczytywana i stosowa-
na w orzecznictwie trybunału. 

Często jest ona przywoływana przez 
tsUE łącznie z zasadą lojalnej współpra-
cy, zawartą w art. 4 ust. 3 tUE (dawny 
art. 10 twE). Zasada lojalnej współpracy 
wymaga, by Unia i państwa członkowskie 
wzajemnie się szanowały i udzielały sobie 
wsparcia w wykonywaniu zadań wynika-
jących z traktatów. państwa członkow-
skie zobowiązane są podejmować wszel-
kie środki właściwe do zapewniania wyko-
nywania zobowiązań wynikających z trak-
tatów lub z aktów prawnych przyjętych 
przez instytucje Unii. Mają one ułatwiać 
wypełnianie przez Unię jej zadań (obo-
wiązek pozytywny) oraz powstrzymywać 
się od podejmowania środków, które mo-
głyby zagrażać urzeczywistnianiu celów 

Unii (obowiązek negatywny). Łącznie, za-
sada należytego zarządzania finansami i za-
sada lojalnej współpracy były przywoła-
ne przez tsUE jako argumenty przema-
wiające za rozszerzającą wykładnią po-
jęcia nieprawidłowości. pojęcie to zo-
stało zdefiniowane w art. 1 ust. 2 roz-
porządzenia nr 2988/9520 jako narusze-
nie prawa UE popełnione przez pod-
miot gospodarczy, które wyrządziło lub 
mogło wyrządzić szkodę w interesach fi-
nansowych Unii. w sprawie C-500/99 
P Conserve Italia21 ts stwierdził, że za 
nieprawidłowości należy uznać nie tylko 
naruszenia prawa UE, których dopuścił 
się podmiot gospodarczy, na co explicite 
wskazuje art. 1 ust. 2 rozporządzenia 
nr 2988/95, ale również organy krajowe 
państw członkowskich. przywołując art. 24 
ust. 2 rozporządzenia nr 4253/8822, naka-
zujący państwom członkowskim zwrot 
kwot wydatkowanych w wyniku niepra-
widłowości, tsUE orzekł, że zasada na-
leżytego zarządzania finansami i zasada 
lojalnej współpracy nakazują rozszerza-
jącą wykładnię pojęcia nieprawidłowo-
ści, gdyż w przeciwnym razie państwa 
członkowskie uniknęłyby konieczności 
zwrotu kwot, które ze względu na błędy 
ich administracji krajowej zostały wyda-
ne nieprawidłowo. wyłączenie z zakresu 
pojęcia nieprawidłowości naruszeń prawa 

20 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988 z 18.12.1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (DzUrzUE L 312 z 23.12. 1995, s. 1, polskie wydanie specjalne rozdz. 1, t. 1, s. 340).

21 Wyrok Trybunału z 24.01.2002 r. w sprawie C-500/99 P Conserve Italia p. Komisji, pkt 88; podobnie wy-
rok Sądu z 19.09.2012 r. w sprawie T-265/08 Niemcy p. Komisji, pkt 40.

22 Council Regulation (EEC) No 4253/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing 
Regulation (EEC) No 2052/88 as regards coordination of the activities of the different Structural Funds 
between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing 
financial instruments (OJ L 374, 31.12.1988, s. 1).
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popełnianych przez organy krajowe pod-
ważałoby, zdaniem ts, skuteczność prze-
pisów UE. 

Zasada należytego zarządzania finansa-
mi oraz zasada lojalnej współpracy były też 
przytaczane przez sąd dla podkreślenia 
ciążącego na państwach członkowskich 
obowiązku współpracy z komisją, w ra-
mach zarządzania dzielonego fundusza-
mi strukturalnymi, która ma zapewniać 
wykorzystanie funduszy unijnych w spo-
sób zgodny z tą zasadą. obowiązek ten, 
co podkreślił sąd, ustala art. 317 tFUE23. 

Zasada należytego zarządzania finansa-
mi była również przywołana w kontekście 
ustalonej w przepisach z zakresu polityki 
spójności zasady zwrotu wydatków (art. 32 
ust. 1 rozporządzenia nr 1260/199924). 
Zasada zwrotu oznacza, że w ramach płat-
ności przekazywanych przez komisję na 
rzecz państw członkowskich mogą być zre-
fundowane tylko te wydatki, które zostały 
rzeczywiście poniesione i należycie udo-
kumentowane. analizując znaczenie za-
sady zwrotu wydatków, rzecznik gene-
ralna J. kokott25 stwierdziła, że jej celem 
jest zminimalizowanie ryzyka finansowego 
dla budżetu Unii. powinna ona uniemoż-
liwiać sytuacje, w których Unia najpierw 

z funduszy strukturalnych przyzna pomoc 
finansową, a potem, w wypadku niezgod-
nego z przeznaczeniem wykorzystania po-
mocy, nie uzyska jej zwrotu lub uzyska 
go z trudnością. w ten sposób, jak odno-
towała rzecznik generalna, zostaje urze-
czywistniona zasada należytego zarzą-
dzania finansami (dawny art. 274 twE, 
obecny art. 317 tFUE). Do poglądu tego 
przychylił się ts w wyroku rozstrzygają-
cym tę sprawę26. wskazując na motyw 43 
preambuły rozporządzenia nr 1260/1999 
stwierdził, że ustalony w nim cel nale-
żytego zarządzania finansami jest osiąga-
ny dzięki wymaganiu uzasadniania i po-
świadczania wydatków. Z tego względu 
art. 32 tego rozporządzenia ustala zasadę 
zwrotu wydatków, która oznacza, że co do  
zasady, uzyskanie wsparcia z funduszy 
strukturalnych wydatków poniesionych 
przez podmioty krajowe jest uzależnione 
od przedstawienia komisji dowodu na ich  
wykorzystanie w ramach projektu finan-
sowanego przez Unię27. podobne stanowi-
sko zajął sąd pierwszej Instancji (obec-
nie: „sąd”) w sprawie t-308/05 Włochy 
p. Komisji28, w której również analizo-
wał zasadę zwrotu wydatków dokonywa-
nych przez komisję w ramach płatności 

23 Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (SPI) z 12.12.2007 r. w sprawie T-308/05 Włochy p. Komisji, pkt 109.
24 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21.06.1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie fun-

duszy strukturalnych (DzUrzUE L 161 z 26.06.1999, s. 1, polskie wydanie specjalne rozdz. 14, t. 1, s. 31).
25 Opinia rzecznik generalnej J. Kokott z 16.06.2005 r. w połączonych sprawach C-138/03, C-324/03 oraz 

C-431/03 Włochy p. Komisji, pkt 76 i 77.
26 Wyrok Trybunału z 24.11.2005 w połączonych sprawach C-138/03, C-324/03 i C-431/03 Włochy 

p. Komisji, pkt 44 i n.
27 Taki dowód może zostać przedstawiony w postaci zapłaconych faktur lub, jeśli okazuje się to niemożliwe, 

w postaci dokumentów rachunkowych o równoważnej wartości dowodowej. Jedynie w przypadku płat-
ności dokonanej przez Komisję tytułem zaliczki wynoszącej 7% wkładu funduszy strukturalnych dla danej 
pomocy (art. 32 ust. 2 rozporządzenia nr 1260/1999), organy krajowe nie są zobowiązane do przedsta-
wienia, już na tym etapie, dokumentów uzasadniających poniesione wydatki.

28 Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 12.12.2007 r. w sprawie T-308/05 Włochy p. Komisji, pkt 155.
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tymczasowych i płatności salda końcowe-
go przekazywanych państwom członkow-
skim na cele wdrażania polityki spójno-
ści. sąd stwierdził, że zasada zwrotu wy-
datków przyczynia się do wykorzystania 
funduszy unijnych zgodnie z zasadą na-
leżytego zarządzania finansami, o której 
stanowił dawny art. 274 twE (obecny 
art. 317 tFUE). 

Z kolei w sprawie t-549/08 Luksemburg 
p. Komisji29 zasada należytego zarządzania 
finansami została przytoczona dla podkre-
ślenia istotnego charakteru jednego z obo-
wiązków spoczywających na państwach 
członkowskich korzystających z pomocy 
unijnej. obowiązkiem tym jest ustanowie-
nie systemu zarządzania i kontroli, który 
wypełnia wymogi ustalone w przepisach 
unijnych (art. 38 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1260/1999 i art. 2-8 rozporządzenia 
nr 438/200130). w sprawie tej komisja za-
rzuciła luksemburgowi, że funkcjonująca 
w jego strukturze instytucja zarządzają-
ca (instytucjonalny element systemu za-
rządzania i kontroli) nie przeprowadziła 
wymaganych kontroli pierwszego stopnia 
(materialny element systemu zarządzania 
i kontroli), czym naruszyła art. 34 rozporzą-
dzenia nr 1260/1999 i art. 4 rozporządze-
nia nr 438/2001. organ wypłacający (insty-
tucjonalny element systemu zarządzania 
i kontroli) nie poświadczył natomiast wy-
datków (materialny element systemu za-
rządzania i kontroli), z uchybieniem art. 38 

ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1260/1999 
i art. 9 rozporządzenia nr 438/2001. sąd 
uwzględnił zarzuty komisji, potwierdza-
jąc, że tego rodzaju braki stanowią poważ-
ne wady systemu zarządzania i kontroli, 
mogące prowadzić do nieprawidłowo-
ści systemowych. stwierdził też, że kon-
trole pierwszego stopnia przeprowadza-
ne przez instytucję zarządzającą oraz po-
świadczanie wydatków dokonywane przez 
organ wypłacający stanowią gwarancje na-
leżytego zarządzania finansami. władze 
krajowe powinny upewnić się ex ante 
i w wyczerpujący sposób o prawdziwości 
i zgodności z prawem zamierzonych wy-
datków. 

Zasada należytego zarządzania finansa-
mi była także analizowana w świetle prze-
pisów ustalających mechanizm automa-
tycznego anulowania zobowiązań (art. 52 
ust. 5 rozporządzenia nr 1260/1999). Jest 
on stosowany przez komisję, jeżeli pań-
stwo członkowskie w wyznaczonym ter-
minie nie przedstawi wniosku o płatność 
i powoduje, że państwo to traci prawo do 
uzyskania refundacji poniesionych wydat-
ków. rzecznik generalna C. stix-Hackl 
podniosła, że wprowadzając do przepi-
sów unijnych mechanizm automatyczne-
go anulowania zobowiązań, prawodawca 
unijny miał na celu właściwe zarządzanie 
finansami Unii, przez ulepszenie ich pro-
gnozowania i wydatkowania. stwierdziła 
też, że cel wypełniany przez mechanizm 

29 Wyrok Sądu z 18.06.2010 r. w sprawie T-549/08 Luxemburg p. Komisji, pkt 47, 57 i 58.
30 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z 2.03.2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzie-
lanej w ramach funduszy strukturalnych (DzUrz L 63 z 03.03.2001, s. 21, polskie wydanie specjalne  
rozdz. 14, t. 1, s. 132).
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automatycznego anulowania zobowiązań 
wdraża w prawie wtórnym UE wymóg na-
leżytego zarządzania finansami, określo-
ny w prawie pierwotnym UE w dawnym 
art. 274 twE (obecnym art. 317 tFUE)31.

Zasada należytego zarządzania finan-
sami była też podnoszona w kontekście 
korekt finansowych nakładanych przez 
komisję na państwo członkowskie w przy-
padku nieprawidłowego wydatkowania 
funduszy UE. Jak stwierdził sąd w spra-
wie T-265/08 Niemcy p. Komisji32, wy-
sokość korekt finansowych zależy od wy-
sokości strat finansowych poniesionych 
przez budżet Unii, a straty te powinny 
być skorygowane w całości, gdyż w prze-
ciwnym razie zostałaby naruszona zasada 
należytego zarządzania finansami, której 
na mocy dawnego art. 274 twE (obecne-
go art. 317 tFUE) powinny przestrzegać 
komisja i państwa członkowskie.

analizowana zasada była również przy-
taczana w świetle spoczywającego na pań-
stwach członkowskich obowiązku do-
starczania komisji informacji na temat 
wydatków refundowanych z  fundu-
szy strukturalnych. rzecznik generalna  
C. stix-Hackl33 odnotowała, że do prze-
strzegania tej zasady jest zobowiązana 
komisja na mocy dawnego art. 274 twE 
(obecnego art. 317 tFUE). Zasada ta wy-
maga, by komisja, przy podejmowaniu  
decyzji o płatnościach z funduszy struk-
turalnych, posiadała możliwie dokładne 

informacje, których dostarczać jej mają 
państwa członkowskie.

Wnioski
Zasada należytego zarządzania finansami, 
o której stanowi art. 317 tFUE, w brzmie-
niu nadanym jej przez art. 30 rozporzą-
dzenia finansowego nr 966/2012, wyma-
ga, by komisja i państwa członkowskie 
w trakcie wydawania funduszy UE po-
stępowały w sposób oszczędny (zasada 
oszczędności), poszukiwały optymalnej 
relacji pomiędzy wykorzystywanymi zaso-
bami a osiąganymi wynikami (zasada wy-
dajności) i koncentrowały się na realiza-
cji założonego celu (zasada skuteczności). 
nie można jednak stwierdzić, że zasada 
należytego zarządzania finansami ustala  
obowiązki, których treść mogłaby być 
zrekonstruowana tylko na jej podstawie. 
Ustalenie obowiązków zapewniających jej 
poszanowanie wymaga każdorazowo od-
wołania się do innych przepisów unijnych, 
które te obowiązki określają (np. zawar-
te w przepisach z zakresu polityki spój-
ności obowiązek przeprowadzania kon-
troli pierwszego stopnia przez instytucję 
zarządzającą; dostarczania komisji przez 
służby krajowe informacji o wydatkach sfi-
nansowanych z funduszy strukturalnych; 
dokonywania korekt finansowych przez 
państwa członkowskie i przez komisję). 
wniosek ten potwierdza art. 59 rozporzą-
dzenia finansowego nr 966/2012, mówiący 

31 Opinia rzecznik generalnej C. Stix-Hackl z 9.06.2005 r. w sprawie C-46/03 Zjednoczone Królestwo Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii Północnej p. Komisji, pkt 81.

32 Wyrok Sądu z 19.09.2012 r. w sprawie T-265/08 Niemcy p. Komisji, pkt 91.
33 Opinia rzecznik generalnej C. Stix-Hackl z 9.06.2005 r. w sprawie C-46/03 Zjednoczone Królestwo Wiel-

kiej Brytanii i Irlandii Północnej p. Komisji, pkt 95.
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o obowiązkach, których wykonanie ma za-
pewnić respektowanie omawianej zasady, 
a także orzecznictwo tsUE. 

w judykaturze tsUE zasada należytego 
zarządzania finansami jest stosowana jako 
wskazówka interpretacyjna używana do 
wyjaśniania znaczenia konstrukcji praw-
nych przyjmowanych w prawie UE. Jest 
każdorazowo analizowana w kontekście in-
nych unijnych norm prawnych, dla nadania 
im określonego znaczenia, zapewniającego 
ich optymalną skuteczność. Zasada nale-
żytego zarządzania finansami jest zatem 
wykorzystywana przez tsUE według tej 
samej logiki jak zasada lojalnej współpra-
cy (art. 4 ust. 3 tUE), będąc „cieniem” to-
warzyszącym wyegzekwowaniu od zobo-
wiązanych do tego podmiotów wykonania 
spoczywających na nich obowiązków. Jej 
racją bytu jest zapewnienie efektywności 
prawa Unii Europejskiej (effet utile). nie 
można wskazać orzecznictwa, w którym 
tsUE określiłby skutki prawne wynika-
jące z samoistnego naruszenia zasady nale-
żytego zarządzania finansami. skutki te są 
każdorazowo wyprowadzane z naruszenia 
przepisów ustalających obowiązki, w kon-
tekście których zasada ta jest przytaczana. 

Z konstrukcji zasady należytego zarzą-
dzania finansami wynika, że jest ona prze-
strzegana, jeżeli zobowiązane do tego pod-
mioty (komisja i państwa członkowskie) 
wywiązują się z nałożonych na nie obo-
wiązków, ustalonych w rozporządzeniu 
finansowym nr 966/2012 i w przepisach 
sektorowych, na przykład z zakresu wpr 
lub polityki spójności. Zarzut naruszenia 

tej zasady nie ma zatem charakteru samo-
dzielnego, jest zawsze pochodny czy też 
wtórny wobec zarzutu naruszenia obo-
wiązku określonego w prawnie wiążących 
przepisach UE. 

ponieważ należyte zarządzanie finansa-
mi jest zasadą unijną, jej znaczenie musi być 
rekonstruowane wyłącznie na podstawie 
przepisów unijnych i ich rozumienia przyj-
mowanego przez tsUE. Jej poszanowanie 
mogą jednak zapewniać krajowe przepisy 
finansowe państw członkowskich, jeże-
li wyznaczają te same cele (oszczędność, 
wydajność i skuteczność). tym niemniej, 
analizując obowiązki mające na celu prze-
strzeganie zasady należytego zarządzania 
finansami oraz możliwość postawienia za-
rzutu uchybienia im, należy uwzględnić, że 
źródłem obowiązywania tej zasady są prze-
pisy unijne. to w nich należy zatem szu-
kać odpowiedzi na pytanie o treść danego  
obowiązku oraz skutki prawne wynika-
jące z jego naruszenia. przepisy krajowe 
będą pomocne w stosowaniu zasady na-
leżytego zarządzania finansami w dwóch 
wypadkach. po pierwsze, gdy będą reali-
zować takie same cele, jak omawiana za-
sada oraz, po drugie, gdy będą przyjmo-
wane na podstawie przepisów unijnych 
w wypełnieniu swobody implementacyj-
nej, pozostawionej do uregulowania pra-
wodawcy krajowemu. 
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