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PRAWNY I INSTYTUCJONALNY 
SYSTEM OCHRONY INTERESÓW 
FINANSOWYCH UE W POLSCE

Monika Jędraszek-Karwasik*

Przystępując	do	struktur	unijnych	Polska	przyjęła	na	
siebie	 obowiązek	 zwalczania	 nadużyć	 finansowych	
i	wszelkich	 innych	nielegalnych	działań	naruszających	
wspólne	 interesy	 finansowe	Unii,	nałożony	na	państwa	
członkowskie	 art.	 325	Traktatu	 o	 funkcjonowaniu	Unii	
Europejskiej	 (TFUE1).	Wypełniając	obowiązek	zwalcza-
nia	 nadużyć	 finansowych	 naruszających	 interesy	 Unii,	
Polska	 musi	 stosować	 takie	 same	 środki,	 jakie	 stosuje	
zwalczając	 nadużycia	 finansowe	 naruszające	 własne	
interesy.	Podczas	negocjacji	w	obszarze	kontroli	finanso-
wej Polska	zaakceptowała	dorobek	prawny	UE	 i	 zobo-
wiązała	się	wdrożyć	go	przed	wejściem	do	Unii.	Wiąza-
ło	się	to	m.in.	z	koniecznością	przyjęcia	ustawy	o	zmia-
nie	 ustawy	 o	 finansach	 publicznych,	 ustawy	 o	 służbie	
cywilnej,	 ustawy	 o	 działach	 administracji	 rządowej,	

a	 także	ustawy	o	organizacji	 i	 trybie	pracy	Rady	Mini-
strów	 oraz	 zakresie	 działania	 ministrów2.	 W	 obszarze	
wymiaru	 sprawiedliwości	 i	 spraw	wewnętrznych wpro-
wadzono	 szereg	 zmian	 legislacyjnych	 i	 instytucjonal-
nych.	

Celem	 artykułu	 jest	 przybliżenie	 i	 ocena	 systemu	
ochrony	 interesów	 finansowych	 UE	 w	 Polsce	 u	 progu	
wprowadzenia	 nowego	 budżetu	 na	 lata	 2014-2020.	
Punktem	wyjścia	jest	zaprezentowanie	prawnego	i	insty-
tucjonalnego	systemu	tej	ochrony.	Następnie	przeprowa-
dzona zostanie analiza dotychczasowego modelu ochro-
ny	oraz	zaprezentowane	będą	przewidywane	zmiany.	

System prawny UE – dostosowania w prawie polskim

Zgodnie	z	art.	317	TFUE,	Komisja	wykonuje	budżet	
z	 państwami	 członkowskimi	 i	 jest	 odpowiedzialna	 za	
jego	 wykonanie	 w	 granicach	 przyznanych	 środków,	
zgodnie	 z	 zasadą	 należytego	 zarządzania	 finansami.	
Kontrolę	nad	wykonaniem	budżetu	sprawuje	Europejski	
Trybunał	 Obrachunkowy.	 Absolutorium	 z	 wykonania	
budżetu	 udziela	 Komisji,	 na	 zlecenie	 Rady,	 Parlament	
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Europejski	 po	 zbadaniu	 rachunków,	 bilansów	 finanso-
wych	 i	 sprawozdań	 rocznych	 Trybunału	 Obrachunko-
wego.	Zakres	prowadzonych	kontroli	reguluje	rozporzą-
dzenie	 Rady	 (EURATOM,	 WE)	 nr	 2185/96	 w	 sprawie	
kontroli	 na	 miejscu	 oraz	 inspekcji	 przeprowadzanych	
przez	 Komisję	 w	 celu	 ochrony	 interesów	 finansowych	
przed	 nadużyciami	 finansowymi	 i	 innymi	 nieprawidło-
wościami.	

Na	podstawie	art.	325	TFUE	państwa	członkowskie,	
zwalczając	nadużycia	finansowe	i	inne	nielegalne	dzia-
łania	godzące	w	interesy	Unii,	ściśle	i	regularnie	współ-
pracują	ze	sobą	i	z	Komisją	Europejską.	Parlament	Euro-
pejski	i	Rada,	po	konsultacji	z	Trybunałem	Obrachunko-
wym,	 uchwalają	 środki	 niezbędne	 do	 zapobiegania	
nadużyciom	finansowym	naruszającym	interesy	finanso-
we	UE	i	do	zwalczania	tych	nadużyć	w	celu	zapewnie-
nia	 skutecznej	 i	 równoważnej	 ochrony	 w	 państwach	
członkowskich.	Komisja	zaś,	we	współpracy	z	państwa-
mi	 członkowskimi,	 kieruje	 corocznie	 do	 Parlamentu	
i	Rady	 sprawozdanie	w	 sprawie	podejmowanych	 środ-
ków3.	

Analogicznie,	rozporządzenie	Rady	(WE)	nr	1260/99	
ustanawiające	 przepisy	 ogólne	 w	 sprawie	 funduszy	
strukturalnych4	w	art.	 38	 stanowiło,	 że	państwa	człon-
kowskie,	obok	Komisji,	zobowiązane	są	do	ponoszenia	
odpowiedzialności	za	finansową	kontrolę	wydatkowania	
środków	 pomocowych,	m.in.	 poprzez	weryfikację	 roz-
wiązań	przyjętych	w	zakresie	zarządzania	i	kontroli.

Wstąpienie	Polski	do	UE	zrodziło	konieczność	wdro-
żenia	 uregulowań	 prawnych	 obowiązujących	 w	 Unii	
oraz	dostosowania	prawa	polskiego	do	nowej	rzeczywi-
stości	gospodarczej,	społecznej	i	ekonomicznej.	Noweli-
zacje	objęły	w	szczególności	ustawę	o	finansach	publicz-
nych5	 i	 ustawę	 o	 kontroli	 skarbowej6.	 To	 właśnie	 od	
chwili	wejścia	Polski	do	UE	służbom	kontroli	skarbowej	
powierzono	kontrolowanie	celowości	i	zgodności	z	pra-
wem	wydatkowania	unijnych	środków.	Ponadto	ustawa	
o	kontroli	skarbowej	określa	 także	zasady	uczestnictwa	
przedstawicieli	Unii	w	czynnościach	kontrolnych.

Z	 ogromnymi	 sumami	 subwencji	 przeznaczanych	
w	budżecie	UE	na	politykę	strukturalną	wiążą	się	często	
zdarzenia	 kryminogenne,	 dlatego	 obowiązek	 ochrony	
interesów	finansowych	Unii	wymagał	 również	dostoso-
wań	w	polskim	prawie	karnym.	W	pierwszej	kolejności	
należy	wskazać	Konwencję	o	ochronie	interesów	Wspól-
not	 Europejskich	 z	 26	 lipca	 1995	 r.7	 oraz	 Protokół	 do	
Konwencji	 z	 1996	 r.	 i	 Drugi	 Protokół	 do	 Konwencji	
z	1997	 r.	Konwencja	 jest	najważniejszym	aktem	praw-
nym	regulującym	problematykę	ochrony	interesów	finan-
sowych	Unii.	Biorąc	pod	uwagę,	że	nadużycia	finanso-
we	mające	wpływ	na	unijne	dochody	i	wydatki	w	wielu	
przypadkach	 nie	 są	 ograniczone	 do	 jednego	 państwa	
i	często	są	popełniane	przez	zorganizowane	siatki	prze-
stępcze,	 ochrona	 interesów	 finansowych	 UE	 wymaga,	
aby	 wszelkie	 przestępcze	 działania	 naruszające	 wspo-
mniane	 interesy	 były	 przedmiotem	 ścigania	 karnego	
i	aby	była	przyjęta	ich	wspólna	definicja.	Jednym	z	zało-

żeń	Konwencji	o	ochronie	interesów	UE	jest	także	nało-
żenie	 na	 takie	 działania	 przestępcze	 skutecznych,	 pro-
porcjonalnych	 i	 odstraszających	 sankcji	 karnych.	 Ideą	
tego	aktu	jest	wspólne	zwalczanie	nadużyć	finansowych	
naruszających	interesy	finansowe	Unii	poprzez	podjęcie	
zobowiązań	odnoszących	się	do	jurysdykcji,	ekstradycji	
i	wzajemnej	współpracy	państw	członkowskich.	Wybór	
kar	pozostawiono	państwom	członkowskim.	Muszą	one	
jednak	 zapewnić,	 że	 naruszenia	 prawa	 unijnego	 będą	
karane	według	tych	samych	zasad	zarówno	procedural-
nych,	 jak	 i	 materialnych,	 które	 są	 stosowane	 wobec	
naruszeń	 prawa	 krajowego	 o	 podobnym	 charakterze	
i	znaczeniu,	i	które	zapewnią,	w	każdym	przypadku,	że	
kara	będzie	efektywna,	proporcjonalna	i	odstraszająca.	

W	 lipcu	 2012	 r.	 Komisja	 wystąpiła	 z	 propozycją	
dyrektywy	 w	 sprawie	 zwalczania	 nadużyć	 na	 szkodę	
interesów	 UE	 za	 pośrednictwem	 prawa	 karnego,	 tzw.	
dyrektywa PIF8,	mającą	zastąpić	Konwencję	o	ochronie	
interesów	finansowych	Wspólnot	Europejskich	z	1995	r.	
oraz	 protokoły	 do	 niej9.	 Projekt	 dyrektywy	 zakłada	
zapewnienie	skutecznej	ochrony	interesów	finansowych	
UE	 poprzez	 ujednolicenie	 standardów	 prawa	 karnego	
materialnego	w	tym	zakresie	oraz	ujednolicenie	kompe-
tencji	przedmiotowej	Prokuratora	Europejskiego.	Ponad-
to,	w	art.	2	reguluje	wprowadzenie	kar	minimalnych	za	
najpoważniejsze	 przestępstwa	 i	 kwestie	 związane	
z	przedawnieniem.	

Wraz	 z	 przystąpieniem	 Polski	 do	UE	w	 ustawodaw-
stwie	 polskim	 stronę	 wydatkową	 i	 dochodową	 budżetu	
Unii	 uznano	 za	 dobro	 prawne	 chronione	 przez	 kodeks	
karny	(kk)	i	kodeks	karny	skarbowy	(kks).	Stosowne	regu-
lacje	zawiera	rozdział	6	i	7	kks	oraz	art.	297	kk	dotyczący	
„oszustwa	 subwencyjnego”. Przestępstwo	 to	 polega	 na:	
(1)	przedkładaniu	podrobionego,	przerobionego,	poświad-
czającego	nieprawdę	albo	nierzetelnego	dokumentu	 lub	
nierzetelnego,	 pisemnego	 oświadczenia	 dotyczącego	
okoliczności	o	 istotnym	znaczeniu	dla	uzyskania	 instru-
mentu	 płatniczego,	 lub	 zamówienia,	w	 postaci	 kredytu,	
subwencji,	dotacji,	 albo	 (2)	 zaniechaniu	powiadomienia	
właściwego	podmiotu	o	powstaniu	sytuacji	mogącej	mieć	
wpływ	na	wstrzymanie	lub	ograniczenie	wysokości	udzie-
lonego	wsparcia	finansowego	lub	na	możliwość	dalszego	
korzystania	z	instrumentu	płatniczego.	

Obecna	 konstrukcja	 tego	 typu	 czynu	 zabronionego	
wprowadzona	do	kodeksu	karnego	nowelą	z	18	marca	
2004	r.	wynika	z	zobowiązań	międzynarodowych	Polski	
będących	 następstwem	 jej	 wejścia	 do	 Unii.	 Przepis	 
art.	297	kk	w	obecnej	wersji	uwzględnia	także	regulacje	
zawarte	 w	 Konwencji	 o	 cyberprzestrzeni,	 podpisanej	
przez	Rzeczpospolitą	 Polską	 23	 listopada	 2001	 r.	 oraz	
Konwencji	o	ochronie	interesów	finansowych	Wspólnot	
Europejskich	 z	 26	 lipca	1995	 roku10.	 Zmiany	Kodeksu	
karnego,	 Kodeksu	 postępowania	 karnego	 i	 Kodeksu	
wykroczeń	stanowiły	uzupełnienie	nowelizacji	Kodeksu	
karnego	skarbowego.	

W	 dziedzinie	 prawa	 administracyjnego	 najistotniej-
sze	 nowelizacje	 objęły	 ustawę	 z	 26	 listopada	 1998	 r.	
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o	 finansach	 publicznych	 oraz	 ustawę	 z	 28	 września	
1991	r.	o	kontroli	skarbowej.	Aby	poprawić	zarządzanie	
w	 podmiotach	 gromadzących	 i	 wydatkujących	 środki	
publiczne,	w	tym	środki	unijne,	wprowadzono	przepisy	
o	 kontroli	 finansowej	 i	 audycie11.	 Ustawa	 o	 kontroli	
skarbowej	określa	m.in.,	iż	do	zakresu	tej	kontroli	należy	
kontrola	celowości	i	zgodności	z	prawem	wydatkowania	
środków	pochodzących	z	Unii	Europejskiej	i	międzyna-
rodowych	 instytucji	 finansowych.	Nadzór	 nad	 kontrolą	
środków	 finansowych	 pochodzących	 z	 UE	 sprawuje	
inspektor	 kontroli	 skarbowej,	 który	 dokonywanie	 czyn-
ności	kontrolnych	może	powierzyć	upoważnionym	pra-
cownikom	lub	upoważnionym	przedstawicielom	instytu-
cji	UE12.	

Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF

W	 1999	 r.,	 decyzją	 Komisji	 352/99	 (WE,	 EWWiS,	
Euratom)	z	28	kwietnia	1999	r.	o	ustanowieniu	Europej-
skiego	Biura	ds.	Przeciwdziałania	Oszustwom,	utworzo-
ny	został	Urząd	ds.	Zwalczania	Nadużyć	Finansowych	
(OLAF)13.	 Urząd	 ten	 wykonuje	 swoje	 uprawnienia	
w	zakresie	dochodzeń	całkowicie	niezależnie.	Realizu-
jąc	 te	 kompetencje	 dyrektor	 Urzędu	 nie	 przyjmuje	
instrukcji	 ze	 strony	 Komisji,	 któregokolwiek	 rządu	 lub	
jakiejkolwiek	 innej	 instytucji	 albo	 organu14.	 OLAF	
powstał	 pod	presją	 Parlamentu	 Europejskiego,	 zastępu-
jąc	 zależny	od	Komisji	 i	 nieradzący	 sobie	 ze	 zwalcza-
niem	korupcji	wewnątrz	struktury	Unii	UCLAF15.	OLAF 
jest	odpowiedzialny	za	udzielanie	wsparcia	Komisji	we	
współpracy	 z	 państwami	 członkowskimi	 w	 dziedzinie	
zwalczania	nadużyć	 finansowych,	działania	w	zakresie	
rozwijania	koncepcji	zwalczania	nadużyć	finansowych,	
przygotowania ustawodawczych i wykonawczych ini-
cjatyw	Komisji	ukierunkowanych	na	zapobieganie	nad-
użyciom	finansowym,	wszelkie	inne	działania	operacyj-
ne	Komisji	związane	ze	zwalczaniem	nadużyć	finanso-
wych,	rozwijanie	niezbędnej	infrastruktury,	zapewnienie	
zebrania	 i	 analizy	 informacji.	 Ponadto	 Urząd	 udziela	
wsparcia	 technicznego	 w	 zakresie	 kształcenia	 innym	
instytucjom	 lub	organom,	 jak	 również	właściwym	wła-
dzom	krajowym	i	utrzymuje	stały	kontakt	z	policją	oraz	
wymiarem	sprawiedliwości	(w	tym	współpracuje	z	Euro-
polem)	 i	 organami	 sądowymi.	Ogromne	 znaczenie	 dla	
działalności	OLAF	ma	zastosowanie	odpowiednich	tech-
nik	i	środków.	Wymiana	informacji	odbywa	się	poprzez	
System	 Informacji	 Celnej	 (SIC),	 uzupełniający	 system	
informacji	AFIS,	za	pomocą	którego	przesyła	się	tysiące	
wiadomości	 rocznie.	 SIC	 umożliwia	 służbom	 celnym,	
policji,	straży	przybrzeżnej,	służbom	zdrowia	publiczne-
go	 i	 służbom	 rolnym	 wymianę	 informacji	 niejawnych	
w	 ramach	 jednej	 bazy	 danych.	 Rozporządzenie	 nr	
883/2013	 dotyczące	 dochodzeń	 prowadzonych	 przez	
OLAF)16	określa	mianem	dochodzeń	administracyjnych	
prowadzonych	przez	ten	Urząd	wszelkie	inspekcje,	kon-
trole	i	środki	podjęte	przez	pełniących	swoje	obowiązki	
pracowników	Urzędu	w	celu	wzmocnienia	walki	z	nad-
użyciami	finansowymi,	korupcją	i	wszelką	inną	nielegal-

ną	działalnością	przynoszącą	szkody	interesom	finanso-
wym	UE.	Dochodzenia	administracyjne	OLAF	dzielimy	
na	dochodzenia	wewnętrzne	i	dochodzenia	zewnętrzne.	
Zgodnie	 z	 rozporządzeniem	 Rady	 (WE)	 nr	 2185/9617 
urząd	ten	uprawniony	jest	do	przeprowadzania	inspekcji	
i	kontroli	na	miejscu	zarówno	w	państwach	członkow-
skich	UE,	jak	i	w	państwach	trzecich,	z	którymi	podpisa-
ne	zostały	umowy	o	współpracy.	Po	zakończeniu	docho-
dzenia	prowadzonego	przez	Urząd,	zgodnie	z	procedu-
rami	ustanowionymi	w	prawie	krajowym	państwa	człon-
kowskiego,	sporządzany	jest	raport	z	dochodzenia,	okre-
ślający	stan	faktyczny,	możliwe	straty	finansowe,	wyniki	
dochodzenia	 i	zalecenia	pokontrolne	dyrektora	Urzędu	
w	sprawie	działań,	jakie	należy	podjąć.	Wszelkie	doku-
menty	sporządzone	w	wyniku	dochodzenia	zewnętrzne-
go	 przesyłane	 są	 odpowiednim	władzom	 danego	 pań-
stwa	 członkowskiego.	 Mogą	 one	 stanowić	 dowód	
w	postępowaniu	administracyjnym	 lub	sądowym	przed	
organami	tego	państwa,	na	zasadach	analogicznych	do	
raportów	sporządzanych	przez	kontrolerów	krajowych.	

System instytucjonalny ochrony interesów finansowych 
UE w Polsce

W	Polsce	instytucją	odpowiedzialną	za	monitorowa-
nie	nieprawidłowości	związanych	z	wykorzystywaniem	
środków	 unijnych	 jest	 Ministerstwo	 Finansów	 (MF),	
w	 którym	 usytuowane	 jest	 unijne	 przedstawicielstwo	
Europejskiego	Biura	do	Walki	z	Korupcją	i	Przestępstwa-
mi	Gospodarczymi	 (OLAF).	Z	MF	płyną	 też	 informacje	
do	Komisji	Europejskiej.	Przypadki	nadużyć	finansowych	
związanych	ze	środkami	wypłacanymi	przez	UE,	wiedzę	
o	 przemycie	 albo	 niezgodnych	 z	 prawem	 działaniach	
urzędników	UE	można	zgłaszać	za	pośrednictwem	for-
mularza	 dostępnego	 na	 stronie	 internetowej	 OLAF	 lub	
telefonicznie.	Do	walki	z	eurooszustwami	przygotowane	
są	także:	policja,	służba	celna,	urzędy	kontroli	skarbowej	
oraz	instytucje	zarządzające	dla	poszczególnych	progra-
mów	operacyjnych.	W	maju	2006	r.	Komendant	Główny	
Policji	powołał	Zespół	do	Spraw	Koordynacji	Przedsię-
wzięć	 Policji	 w	 zakresie	 zwalczania	 przestępstw	 na	
szkodę	 interesów	 finansowych	UE	 i	Polski18.	Specjalne	
metody	 walki	 z	 oszustwami	 stosują	 również	 instytucje	
płatnicze	odpowiedzialne	za	wypłatę	pieniędzy	z	poszcze-
gólnych	 programów.	 Wszystkie,	 oprócz	 kilkuetapowej	
analizy	 dokumentów	 i	 wiarygodności	 potencjalnego	
beneficjenta,	przeprowadzają	również	kontrole	na	miej-
scu	 realizacji	projektu	w	 trakcie	 lub	nawet	kilka	 lat	po	
jego	zakończeniu.	

Ponadto	w	skład	systemu	instytucjonalnego	ochrony	
interesów	finansowych	UE	w	Polsce	wchodzi	Pełnomoc-
nik	 Rządu	 do	 Spraw	 Zwalczania	 Nieprawidłowości	
Finansowych	 na	 szkodę	 RP	 lub	 UE19,	 wykonujący	
powierzone	mu	zadania	za	pomocą	Międzyresortowego	
Zespołu	do	Spraw	Zwalczania	Nieprawidłowości	Finan-
sowych	na	Szkodę	RP	lub	UE,	 tzw.	GAFU	i	grup	robo-
czych.	 Do	 GAFU	 należą	 przedstawiciele	 ministerstw	
współuczestniczących	 w	 procesach	 wdrażania,	 zarzą-
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dzania	oraz	kontroli	środków	pochodzących	z	UE,	w	tym	
m.in.	ministra	właściwego	do	spraw	rozwoju	regionalne-
go	czy	też	ministra	właściwego	do	spraw	rolnictwa	i	roz-
woju	obszarów	wiejskich.	

Funkcjonowanie systemu ochrony interesów 
finansowych UE w ocenie Komisji Europejskiej

W	ocenie	Komisji	państwa	członkowskie	nie	wywią-
zują	się	w	należyty	sposób	z	obowiązku	ochrony	intere-
sów	finansowych	UE	i	nie	są	skuteczne	w	ściganiu	zwią-
zanych	 z	 nimi	 przestępstw20.	 Jako	 główne	 przyczyny	
Komisja	podaje:	niechęć	do	ścigania	przestępstw	godzą-
cych	w	 interesy	 finansowe	Unii,	 niedostatki	wewnątrz-
krajowych	uregulowań	karnych,	brak	specjalizacji	orga-
nów	wewnętrznych	w	ściganiu	tego	typu	przestępczości	
oraz	krajowe	priorytety	w	zwalczaniu	przestępczości21.	
Konsekwencją	takiego	stanu	rzeczy,	jak	również	ograni-
czonych	 kompetencji	 OLAF,	 Europolu	 i	 Eurojustu,	 jest	
niewystarczająca	 ochrona	 interesów	 finansowych	 UE	
zarówno	przez	samą	Unię,	jak	i	państwa	członkowskie.	
Również	 kary	 wymierzane	 za	 przestępstwa	 godzące	
w	interesy	finansowe	nie	pełnią	często	funkcji	odstrasza-
jącej22.

Unia	Europejska	zaleca	tworzenie	w	państwach	człon-
kowskich	 regionalnych	 specjalnych	 grup	 roboczych	do	
spraw	 przeciwdziałania	 przestępstwom	 i	 nieprawidło-
wościom	popełnianym	na	szkodę	interesów	finansowych	
UE.	W	Polsce	działają	dwie	takie	grupy	–	wielkopolska	
i	mazowiecka,	których	zadaniem	jest	współpraca	z	part-
nerami	w	wykrywaniu	nieprawidłowości	i	prowadzenie	
postępowań	 karnych	 w	 sprawie	 finansowania	 ze	 środ-
ków	unijnych	przedsięwzięć	gospodarczych.

Ważnym	elementem	 realizowanej	 przez	KE	polityki	
przejrzystości	zarządzania	 finansami	Unii	 jest	sprawoz-
danie	przedstawiane	Parlamentowi	Europejskiemu	i	Radzie	
w	sprawie	ochrony	interesów	finansowych	UE,	opraco-
wywane	na	podstawie	danych	i	informacji	przekazywa-
nych	 przez	 państwa	 członkowskie	 oraz	 danych	 zebra-
nych	przez	samą	Komisję.	Dane	prezentowane	w	spra-
wozdaniach	rocznych	dotyczą	jedynie	spraw	wykrytych	
przez	właściwe	organy,	nie	obejmują	natomiast	informa-
cji	o	zdarzeniach	których	nie	zgłoszono	organom	ściga-
nia	 (tzw.	 „ciemna	 liczba	 przestępstw”).	W	 2013	 r.,	 po	
stronie	wydatków	budżetu	 unijnego,	 odnotowano	 nad-
użycia	finansowe	na	kwotę	248	mln	euro,	co	stanowiło	
0,19%	wydatków	budżetowych	Unii.	Po	stronie	docho-
dów	zaś	stwierdzone	nadużycia	wyniosły	61	mln	euro,	
co	 stanowiło	 0,29%	 zasobów	własnych.	W	 przypadku	
dochodów	nieprawidłowości	wynikały	głównie	z	tytułu	
unikania	 uiszczania	 opłat	 celnych	 i	 podatku	 VAT.	
W	sprawozdaniu	Komisja	zaleciła	państwom	członkow-
skim,	 by	 wzmogły	 działania	 w	 zakresie	 zapobiegania,	
wykrywania	i	zgłaszania	nadużyć	finansowych	dotyczą-
cych	unijnych	funduszy.	Ponadto	wskazała,	by	państwa	
członkowskie	 przeprowadziły	 przegląd	 swoich	 syste-
mów	kontroli	i	upewniły	się,	iż	są	one	oparte	na	analizie	

ryzyka	i	właściwie	ukierunkowane.	Zgodnie	z	raportem,	
w	 państwach	 członkowskich	 UE	 odnotowano	 postępy	
w	 zakresie	 wprowadzania	 w	 życie	 nowych	 przepisów	
i	 polityk,	 mających	 wzmocnić	 walkę	 z	 nadużyciami	
finansowymi	w	nadchodzących	 latach.	Zaakcentowano	
także,	 budzącą	 wiele	 kontrowersji,	 ideę	 powołania	
nowej	instytucji	w	postaci	Prokuratury	Europejskiej.	

Warto	 przyjrzeć	 się,	 jak	w	 zakresie	 ochrony	 intere-
sów	finansowych	Unii	plasuje	się	Polska	na	tle	pozosta-
łych	państw	członkowskich.	 Jak	wynika	ze	 sprawozda-
nia,	Polska,	obok	Włoch,	Rumunii	i	Bułgarii,	znalazła	się	
wśród	państw	członkowskich,	 które	w	2013	 r.	wykryły	
i	 odnotowały	 największą	 liczbę	 nieprawidłowości.	
Podobnie	jak	w	innych	państwach	członkowskich	rów-
nież	w	Polsce	odnotowano	przypadki	korupcji,	przestęp-
czości	 finansowej	polegającej	 na	praniu	brudnych	pie-
niędzy	i	przestępczości	zorganizowanej.	W	2013	r.	Pol-
ska,	wprowadziła	 zmodernizowane	 narzędzia	 informa-
tyczne	i	internetowe	zapobiegające	nadużyciom	finanso-
wym.	 Dane	 opublikowane	 w	 raporcie	 wskazują,	 że	
w	Polsce	wskaźnik	wykrytych	nadużyć	na	szkodę	UE	jest	
wysoki.	Polska	 jest	bowiem	dużym	krajem	i	 równocze-
śnie	 największym	 beneficjentem	 unijnych	 funduszy.	
Wysoka	 w	 Polsce	 jest	 jednak	 także	 wykrywalność	
i	aktywność	dotycząca	modernizacji	i	uszczelniania	sys-
temu	 dystrybucji	 środków	 oraz	 współpracy	 z	 innymi	
państwami	członkowskimi.	W	ocenie	dyrektora	general-
nego	 OLAF	 Giovanniego	 Kesslera23,	 piętą	 achillesową	
Polski	jest	wymiar	sprawiedliwości.	Relacja	między	licz-
bą	śledztw	 lub	postępowań,	 jakie	OLAF	przekazał	pol-
skim	 władzom	 sądowniczym,	 a	 liczbą	 odpowiedzi	 na	
nie	jest	bardzo	niekorzystna.	Spośród	90	spraw	przeka-
zanych	 przez	 OLAF	 polskiemu	 wymiarowi	 sprawiedli-
wości	w	latach	2006-2011,	aż	73	pozostały	bez	odzewu,	
zatem	 w	 80%	 przypadków	 polskie	 sądy	 w	 ogóle	 nie	
zareagowały24.	To	jeden	z	wyższych	odsetków	w	Euro-
pie.	Spośród	spraw,	na	które	OLAF	uzyskał	od	polskich	
władz	odpowiedź,	tylko	w	sześciu	przypadkach	zapadły	
wyroki	 (6	 z	 90	 spraw	 zakończyło	 się	 wyrokiem),	 co	
oznacza	około	7%	skuteczność.	

W poszukiwaniu nowych rozwiązań

Niedostateczny	 system	 ochrony	 interesów	 finanso-
wych	UE	skłania	do	szukania	nowych,	bardziej	skutecz-
nych	 rozwiązań.	Od	 kilku	 lat	 kontrowersje	 budzi	 idea	
powołania	 Prokuratury	 Europejskiej,	 która	 pojawiła	 się	
wraz	z	wejściem	w	życie	Traktatu	z	Lizbony	oraz	przyję-
ciem	w	2010	r.	programu	sztokholmskiego,	określające-
go	 priorytety	 UE	 w	 zakresie	 sprawiedliwości	 i	 bezpie-
czeństwa	 na	 lata	 2010-201425.	 Zakres	 jej	 działalności	
ma	sprowadzać	się	do	ścigania	i	stawiania	przed	sądami	
państw	 członkowskich	 sprawców	 przestępstw	 godzą-
cych	w	 interesy	 finansowe	Unii.	 Dyskusje	 budzi	 także	
opracowanie odpowiedniego modelu Prokuratury Euro-
pejskiej,	pojawiają	się	bowiem	różne	propozycje	zwią-
zane	 z	 powiązaniem	 jej	 z	 prokuraturami	 krajowymi.	
W	 czerwcu	 2012	 r.	 na	 konferencji	 w	 Luksemburgu26	
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zaprezentowane	 zostały	 „Modelowe	 zasady	 procedury	
karnej”27.	Jest	to	projekt	badawczy	wykonany	na	zlece-
nie	 Komisji	 Europejskiej,	 zakładający,	 że	 Prokuratura	
Europejska	będzie	funkcjonować	w	składzie:	Prokurator	
Europejski	i	delegowani	prokuratorzy	krajowi,	a	jej	dzia-
łalność	będzie	ograniczona	do	przeprowadzania	postę-
powań	 przygotowawczych.	 Prokuratura	 Europejska	ma	
być	niezależna	 i	odpowiadać	 tylko	przed	Parlamentem	
Europejskim.	 Szefowie	 prokuratur	 generalnych	 państw	
Grupy	 Wyszehradzkiej	 (V4),	 Czech,	 Słowacji,	 Węgier	
i	 Polski	 w	 „Deklaracji	 Praskiej”,	 będącej	 efektem	 ich	
spotkania	w	 Pradze	w	 dniach	 24-27	 kwietnia	 2013	 r.,	
wyrazili	 pogląd,	 iż	 skuteczne	 ściganie	 przestępczości	
finansowej	 jest	 wprawdzie	 ważnym	 aspektem	 ochrony	
interesów	finansowych	UE,	ale	samo	powołanie	Prokura-
tury	Europejskiej	nie	wzmocni	ochrony	 tych	 interesów.	
Instytucje	 europejskie	 proponują	 model	 Prokuratury	
Europejskiej	z	Prokuratorem	Europejskim	na	czele	wraz	
z	delegowanymi	krajowymi	prokuratorami	europejskimi,	
podległymi	 administracyjnie	 krajowym	 prokuratorom	
generalnym.	 Z	 realizacją	 takiej	 koncepcji	 w	 praktyce	
wiąże	się	jednak	konieczność	rozwiązywania	konfliktów	
jurysdykcyjnych,	 międzynarodowej	 współpracy	 sądo-
wej,	 relacji	 Prokuratury	 Europejskiej	 z	 prokuraturami	
krajowymi,	równości	wobec	prawa	czy	wreszcie	dopusz-
czalności	 dowodów,	 na	 co	 zwracali	 uwagę	 szefowie	
prokuratur	 generalnych	 państw	 Grupy	 Wyszehradz-
kiej28.	Podkreśla	się,	iż	Prokuratura	Europejska	posiada-
łaby	wyłączną	kompetencję	do	prowadzenia	wszystkich	
postępowań	 przygotowawczych	 dotyczących	 prze-
stępstw	na	szkodę	interesów	finansowych	UE,	a	państwa	
członkowskie	 miałyby	 obowiązek	 informowania	 jej	
o	każdym	przypadku	podejrzenia	wystąpienia	tego	typu	
przestępstwa.	Przyjęcie	takiego	modelu	rodziłoby	reper-
kusje	także	dla	Polski.	Jak	słusznie	zauważyła	prokurator	
Prokuratury	 Generalnej,	 Grażyna	 Stronikowska,	 biorąc	
pod	uwagę	dużą	 liczbę	prowadzonych	 spraw	dotyczą-
cych	niewielkich	kwotowo	wydatków	z	budżetu	unijne-
go,	 zazwyczaj	 ze	 względu	 na	 ich	 charakter	 są	 one	
z	 łatwością	 wykrywane	 przez	 organy	 administracji	 już	
podczas	weryfikacji	wniosków	pomocowych	i	nie	wyma-
gają	 korzystania	 z	 pomocy	 międzynarodowej	 ani	 ze	
strony	instytucji	unijnych29.	Sam	obowiązek	raportowa-
nia	będzie	stanowił	jednak	duże	obciążenie.	Tego	typu	
reforma	 będzie	 również	 kosztowna	 dla	 państw	 człon-
kowskich,	w	tym	dla	Polski.	Warto	zatem	zastanowić	się	
nad	 uregulowaniem	 kompetencji	 Prokuratury	 Europej-
skiej,	zgodnie	z	zasadą	subsydiarności	i	proporcjonalno-
ści,	biorąc	pod	uwagę	dodatkowe	kryteria	ograniczające	
jej	udział	tylko	do	spraw,	gdzie	zaangażowanie	prokura-
tur	 wyłącznie	 krajowych	 nie	 wystarczy	 oraz	 do	 spraw	
o	określonym	pułapie	kwotowym.

Podsumowanie

Rozwój	wielu	gałęzi	gospodarki	 jest	możliwy	dzięki	
unijnym	funduszom.	Nielegalne	działania	skierowane	na	
pozyskiwanie	tych	środków	utrudniają	jednak	realizację	

celów	traktatowych	i	corocznie	narażają	interesy	finan-
sowe	Unii	Europejskiej	na	wielomilionowe	straty.	Trud-
no	przy	tym	określić	rzeczywisty	poziom	strat	dla	budże-
tu	ogólnego	powodowanych	przez	oszustwa	i	inne	nie-
prawidłowości.	W	związku	z	tym,	zapobieganie,	wykry-
wanie	i	karanie	działań	godzących	w	interesy	finansowe	
Unii	 Europejskiej	 stanowi	 jeden	 z	 priorytetów	 UE.	
Wymaga	przy	 tym	ścisłej	współpracy	właściwych	orga-
nów	i	służb	wszystkich	państw	członkowskich.

Proces	 akcesyjny	 i	 wejście	 Polski	 do	 UE	 wymogły	
wdrożenia	w	Polsce	uregulowań	unijnych	i	reformę	usta-
wodawstwa	krajowego	w	zakresie	ochrony	budżetu	UE.	
Kluczowym	 dla	 wypełnienia	 tego	 obowiązku	 stała	 się	
nieprzerwana	wymiana	informacji	i	doświadczeń	państw	
członkowskich.	Polski	system	sankcji	administracyjnych	
i	karnych	stał	się	spójny	z	systemami	pozostałych	państw	
członkowskich.	Jak	się	okazuje,	zarówno	sankcje	admi-
nistracyjne,	 jak	 i	 wprowadzone	 sankcje	 karne	 nie	 są	
jednak	 wystarczające	 dla	 pełnej	 ochrony	 interesów	
finansowej	 Unii,	 stąd	 ciągłe	 prace	 nad	 modyfikacją	
i	 ulepszaniem	 systemu.	 W	 przypadku	 Polski,	 której	
wschodnia	 granica	 jest	 także	 granicą	UE,	 liczba	 spraw	
dotyczących	naruszenia	interesów	finansowych	Unii	jest	
duża,	 zmiany	 zaś	mogą	 okazać	 się	 bardzo	 kosztowne.	
Ponadto	biorąc	pod	uwagę	planowane	rozmiary	pomocy	
finansowej	dystrybuowanej	z	budżetu	Unii	na	lata	2014-
2020	 oraz	 ciągłe	 specjalizowanie	 się	 i	 doskonalenie	
przez	sprawców	metod	nielegalnego	pozyskiwania	tych	
środków,	niezbędne	dla	właściwej	i	skutecznej	ochrony	
interesów	 finansowych	 UE	 jest	 uszczelnianie	 systemu	
dystrybucji	 poprzez	odpowiednie	dostosowanie	 regula-
cji	prawnych	i	metod	wykrywania	tego	typu	zdarzeń.

                    
*	 Autorka	 jest	 doktorantką	w	 Zakładzie	 Kryminalistyki,	 Kate-
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go.	E-mail:	jedraszek.monika@gmail.com
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CO NOWEGO W PRAWIE UNII  
I DOKUMENTACH KE?

BADANIA I INNOWACJE

1) Informacja	 o	 wejściu	 w	 życie	 przedłużenia	 Umowy	
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finansowych	UE	w	Polsce.	Określono,	że	komórką	odpowiedzialną	
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spraw	finansów	publicznych,	czyli	obecnie	Departament	Ochrony	
Interesów	Finansowych	UE	Ministerstwa	Finansów.

20	Zob.	Communication	from	the	Commission	“On	the	protec-
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