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Parlament Europejski (PE) przeprowadza kontrole wykonania budżetu 
Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. W ramach tej działalności 
w kwietniu 2017 r. delegacja Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu 
dokonała inspekcji wybranych projektów unijnych w Polsce. W związ-
ku z tym, że NIK regularnie przeprowadza kontrole w tej dziedzinie, 
delegacja PE spotkała się z kierownictwem Izby, aby skorzystać z wie-
dzy NIK o wykorzystywaniu środków UE.

Parlament Europejski ocenia 
realizację projektów unijnych w Polsce

Dyskusja w Najwyższej Izbie Kontroli

JACEK MAZUR

Kontrola wykonania budżetu UE
Na podstawie art. 317 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej1, Komisja 
Europejska wykonuje budżet w współ-
pracy z państwami członkowskimi, na 
podstawie przepisów prawa i w grani-
cach przyznanych środków, zgodnie 
z zasadą należytego zarządzania finansa-
mi. Wykonanie budżetu podlega ocenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady: wedle 
art. 318 Traktatu, Komisja Europejska co-
rocznie przedkłada rozliczenie wykonania 

1 DzUrzUE C 83 z 30.3.2010.
2 Zob. np. decyzję Parlamentu Europejskiego (UE, EURATOM) 2016/1460 z 28.4.2016 w sprawie absoluto-

rium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja III – Komisja; DzUrzUE 
L 246 z 14.9.2016.

budżetu za rok poprzedni, bilans przed-
stawiający aktywa i pasywa oraz sprawoz-
danie z wyników uzyskanych w trakcie 
realizacji budżetu. Dokumenty te, wraz ze 
sprawozdaniami z kontroli przedłożonymi 
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 
(zwłaszcza sprawozdaniem rocznym), są 
rozpatrywane przez Radę i Parlament 
Europejski, w wyniku czego Parlament 
– na wniosek Rady – rozstrzyga w kwestii 
udzielenia Komisji absolutorium.

W praktyce, wraz z decyzjami w spra-
wie absolutorium, które dotyczą po-
szczególnych części budżetu2, Parlament 
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Europejski przyjmuje szczegółowe uchwały 
(rezolucje),3 zawierające dodatkowe uwagi 
i zalecenia, które uznaje za integralną część 
decyzji w sprawie absolutorium4. Uchwały 
te nie są prawnie obowiązujące i mają cha-
rakter politycznego apelu. W rzeczywi-
stości mają one duże znaczenie dla zarzą-
dzania finansowego UE, bowiem zgod-
nie z art. 319 ust. 3 Traktatu, „Komisja 
podejmuje wszelkie działania w celu 
uwzględnienia uwag towarzyszących 

3 Regulamin Parlamentu Europejskiego (wersja tymczasowa styczeń 2017 r.); Załącznik V. Uprawnienia sta-
łych komisji parlamentarnych, pkt V Komisja Kontroli Budżetowej; http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20170116+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL

4 Zob. np. rezolucję Parlamentu Europejskiego (UE, EURATOM) 2016/1461 z 28.4.2016 zawierającą uwagi 
stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europej-
skiej za rok budżetowy 2014, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze (która zawiera 606 punktów na 
85 stronach Dziennika Urzędowego) i rezolucję Parlamentu Europejskiego (UE, EURATOM) 2016/1462 
z 28.4.2016 w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium 
dla Komisji za rok budżetowy 2014 (dalsze 292 punkty na 29 stronach Dziennika Urzędowego); zwykle każ-
dy z tych punktów zawiera ocenę, wniosek lub postulat; DzUrzUE L 246 z 14.9.2016. Warto dostrzec, że 
owe rezolucje mają coraz większy zakres i szczegółowość (np. rezolucja z 1999 r. liczyła 5 stron, z 2000 r. 
– 6, z 2001 r. – 18, z 2002 r. – 20, z 2003 r. – 18, z 2004 r. – 40 stron druku Dziennika Urzędowego UE).

5 Na temat wcześniejszej praktyki zob. J. Mazur, L. Marcinkowski: Kierunki możliwych zmian w systemie kon-
troli środków Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” nr 4/2005.

decyzjom o absolutorium i innych uwag 
Parlamentu Europejskiego dotyczących 
wykonywania wydatków, jak również ko-
mentarzy towarzyszących zaleceniom od-
noszącym się do absolutorium przyjętym 
przez Radę”. Oznacza to, że owe uchwa-
ły są ogólnie (kierunkowo) wiążące dla 
Komisji Europejskiej5. 

Parlament Europejski przyjmuje decy-
zje w sprawie wykonania budżetu UE na 
podstawie projektów przedłożonych przez 

Zakres działania Komisji Kontroli Budżetowej obejmuje zwłaszcza:
•  kontrolę wykonania budżetu UE i Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym 

kwestię absolutorium oraz kontrolę rozliczeń i bilansów UE, jej instytucji i in-
nych finansowanych przez nią organów, agencji i przedsięwzięć wspólnych UE;

•  kontrolę realizacji uchwał (rezolucji) PE w sprawach absolutorium;
•  kontrolę działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
•  monitorowanie efektywności wdrażania polityk UE z punktu widzenia kosztów;
•  badanie nadużyć i nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu UE, działań 

w zakresie prewencji i ścigania oraz związanej z tym działalności Europej-
skiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Prokuratora 
Europejskiego;

•  relacje z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO), sprawy mianowa-
nia jego członków i ocenę sprawozdań ETO3.
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Komisję Kontroli Budżetowej, która jest 
jedną z 20 komisji stałych.

Komisja Kontroli Budżetowej opracowu-
je swoje stanowisko na podstawie analizy 
i oceny sprawozdań i innych dokumentów 
przekazanych przez Komisję Europejską, 
Europejski Trybunał Obrachunkowy i inne 
organy UE po wysłuchaniu przedstawicieli 
tych organów i innych uczestników posie-
dzeń Komisji; korzysta też z ekspertyz pi-
semnych i ustnych. Dodatkowym źródłem 
informacji są wizyty studyjne członków 
Komisji do miejsc, w których zostały lub 
są realizowane projekty przy wykorzysta-
niu znacznych środków UE6. Są to krótkie, 
a zarazem bardzo intensywne wyjazdy.

Wizyta w Polsce
Delegacja Komisji Kontroli Budżetowej 
Parlamentu Europejskiego 18-20 kwietnia 
2017 r. odwiedziła Polskę7. W uzasadnieniu 
podano, że „Komisja (...) dokonuje hory-
zontalnego przeglądu wszystkich polityk 
unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
polityki regionalnej, której Polska jest jed-
nym z największych beneficjentów zarów-
no w perspektywie budżetowej 2007–2013 
jak i 2014–2020”8. W ramach wizyty do-
konano przeglądu blisko 20 projektów 
we Wrocławiu, Wieluniu, Bełchatowie, 
Strykowie, Warce i Warszawie, a podróżu-
jąc autobusem z Wrocławia do Warszawy 
dodatkowo monitorowano inwestycje 

6 Na przykład w 2016 r. były wizyty na Ukrainie, we Włoszech, w Libanie i Jordanii oraz w Turcji.
7 Pierwsza wizyta studyjna Komisji Kontroli Budżetowej w Polsce odbyła się w 2007 r.; zob. Fact-finding  

delegation of the Budgetary Control Committee to Poland 30 September - 3 October 2007; http://www.
europarl.europa.eu/document/activities/cont/200907/20090727ATT59110/20090727ATT59110EN.pdf

8 Komisja Kontroli Budżetowej PE bada wykorzystanie unijnych funduszy w Polsce; Komunikat na stronie 
biura informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/ 
strona_glowna/aktualnosci/news/2017/2017_04/wizyta_kontrola_budzetowa.html.

drogowe. Wybrane programy stanowiły 
próbę z obszaru trzech województw: dol-
nośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego 
(patrz tekst w ramce, s. 139).

W wizycie uczestniczyli posłowie do 
Parlamentu Europejskiego:
1. Inge Graessle, przewodnicząca delegacji 
(Europejska Partia Ludowa, Niemcy, po-
słanka do PE od 2004 r., od 2014 r. prze-
wodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej).
2. Derek Vaughan (Grupa Postępowego 
Sojuszu Socjalistów i Demokratów, Wielka 
Brytania, poseł do PE od 2009 r., wiceprze-
wodniczący Komisji Kontroli Budżetowej).
3. Julia Pitera (Europejska Partia Ludowa, 
Polska, poseł do PE od 2014 r.).

Delegacji towarzyszyli, m.in.: czło-
nek ETO Phil Wynn Owen, pracownicy 
Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Komisji 
Europejskiej, doradcy grup politycznych 
w PE, pracownicy sekretariatu Komisji 
Kontroli Budżetowej, tłumacze.

Główną część wizyty stanowiło zwie-
dzanie inwestycji i  innych obiektów 
wybudowanych lub modernizowanych 
przy udziale środków UE oraz spotka-
nia w organach samorządu terytorial-
nego i przedsiębiorstwach, które są ich 
beneficjentami. Ponadto odbyły się spo-
tkania w Sejmie (z posłami z Komisji ds. 
Unii Europejskiej i Komisji Finansów 
Publicznych), Ministerstwie Rozwoju 
oraz NIK.
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Spotkanie w NIK9

Najwyższa Izba Kontroli regularnie prze-
prowadza kontrole wykorzystania środków 
UE w Polsce, w związku z czym Komisja 
Kontroli Budżetowej zwróciła się do 
Prezesa NIK o spotkanie i informacje na 
temat ich wyników w tej dziedzinie.

W imieniu Prezesa NIK głos zabrał wice-
prezes Wojciech Kutyła, który podkreślił, 
że Izba przywiązuje znaczną wagę do pro-
blematyki wydatkowania funduszy UE. 
Kontrole NIK są podejmowane niezależnie 
od wymaganych prawem obligatoryjnych 
kontroli prowadzonych przez instytucje 
zarządzające, pośredniczące, certyfikującą 
i audytową w ramach systemu zarządzania 
i kontroli programów operacyjnych. NIK 

9 Tamże.

jest niezależnym zewnętrznym audytorem, 
zatem jej kontrole mają charakter fakul-
tatywny i nie zastępują obligatoryjnych 
kontroli podejmowanych przez właściwe 
instytucje. 

Co roku NIK przeprowadza 5 lub więcej 
kontroli ukierunkowanych bezpośrednio 
na zarządzanie i wydawanie środków Unii 
Europejskiej.

NIK podejmuje badania prawidłowości 
wykorzystania funduszy z budżetu UE 
w ramach:

 • kontroli funkcjonowania wybranych ele-
mentów systemu zarządzania i kontroli 
programów operacyjnych,

 • kontroli realizacji projektów przez be-
neficjentów,

Projekty poddane przeglądowi
•  Modernizacja lotniska we Wrocławiu (399 mln zł)
•  Wrocławski Węzeł Wodny (1064 mln zł)
•  Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów, Wrocławskie Centrum  

Badań (EIT+) (605 mln zł)
•  Restauracja i rekonstrukcja centrum duszpasterskiego Archidiecezji Wrocław-

skiej (20 mln zł)
•  Budowa A8 i S8 (Wrocław-Syców) (1115 mln zł)
•  Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych 

środków transportu w Wieluniu (22 mln zł)
•  Budowa instalacji odsiarczania spalin w Bełchatowie (413 mln zł)
•  Budowa A1 Toruń-Stryków (5560 mln zł)
•  Budowa A2 obwodnica Mińska Mazowieckiego (176 mln zł)
•  Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Radom (242 mln zł)
•  Modernizacja filtrów warszawskich (1814 mln zł)
•  Centrum Nauki Kopernik (365 mln zł)9



140 KONTROLA PAŃSTWOWA

współpraca międzynarodowa   Jacek Mazur

 • kontroli wykonania zadań, które są częś-
ciowo finansowane ze środków z budże-
tu UE,

 • kontroli horyzontalnych, dotyczących 
wybranych problemów związanych z wy-
korzystaniem funduszy UE, jak np. kontro-
la upraszczania zasad wdrażania funduszy 
strukturalnych,

 • corocznej kontroli wykonania budżetu 
państwa w zakresie losowo wybranych 
wydatków; NIK w analizie wykonania 
budżetu państwa przedstawia stan wy-
korzystania środków z budżetu UE.

Kontrole NIK obejmują zarówno fundu-
sze Polityki Spójności, jak i wydatki w ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej. W latach 
2010–2016 NIK zrealizowała kilkadzie-
siąt kontroli dotyczących wykorzystania 
funduszy UE (Izba przekazała delegacji 
listę wybranych kontroli).

Następnie W. Kutyła przedstawił wyniki 
kilku kontroli wraz z przykładami ujaw-
nionych nieprawidłowości. Stwierdzone 
przez NIK uchybienia w wyborze, realizacji 
i rozliczaniu projektów oraz w zarządzaniu 
i kontroli programami na lata 2007–2013 
były nieliczne. Dotyczyły one głównie:

 • dokonywania niektórych wydatków nie-
zgodnie z przeznaczeniem i z zasadami 
kwalifikowalności do refundacji, w tym 
naruszenia zasad udzielania zamówień 
publicznych; 

 • nieterminowej lub niepełnej realizacji 
projektów, zaniedbań przy odbiorze wy-
konanych robót oraz zaniedbań w egze-
kwowaniu gwarancji od wykonawców; 

 • nieosiągnięcia lub nieutrzymania zakła-
danych rezultatów; 

 • niewystarczającego nadzoru w trakcie 
realizacji projektów oraz w okresie trwa-
łości projektu. 

Według NIK, nieprawidłowości te do-
tyczyły jednostkowych sytuacji, na przy-
kład w 2016 r. NIK stwierdziła niepra-
widłowości na szkodę lub potencjalną 
szkodę budżetu UE w 12 jednostkach, 
zaś w 2015 r. – w 9.

W dyskusji udział wzięli: Inge Graessle,  
Julia Pitera, Derek Vaughan, Phil Wynn  
Owen, członek ETO Janusz Wojciechowski,  
Augustyn Kubik (członek ETO w  la-
tach 2010–2016), Jolanta Stawska (dyr. 
Delegatury NIK w Krakowie). Goście py-
tali głównie o działalność Izby: jakie są ro-
dzaje kontroli? jakie są następstwa kontroli 
(czy działalność NIK jest skuteczna)? Jak 
wybiera się tematy kontroli? Czy NIK może 
współpracować z ETO w ramach koncepcji 
kontroli jednorazowej (Single Audit)? Czy 
NIK kontrolowała inwestycje (projekty), 
które odwiedziła delegacja, a jeśli tak, to 
jakie były ich wyniki?

Wojciech Kutyła powiedział m.in., że 
środki unijne są uznane przez polskie 
ustawodawstwo za publiczne, zatem ich 
wydatkowanie podlega kontroli NIK na 
tych samych zasadach, jak środków kra-
jowych. Wyniki kontroli są przedstawia-
ne m.in. komisjom sejmowym, które roz-
strzygają o sposobie ich wykorzystania. 
W wypadku wykrycia nieprawidłowości 
w wykorzystaniu funduszy UE, NIK kieru-
je powiadomienie do instytucji odpowie-
dzialnej za rozliczenie projektu. W razie 
podejrzenia popełnienia przestępstwa, 
Izba kieruje zawiadomienie do prokuratu-
ry. Finansowy wymiar ujawnionych przez 
NIK nieprawidłowości w wydatkowaniu 
funduszy UE w zakresie nieprawidłowości 
na szkodę lub potencjalną szkodę budżetu 
UE wyniósł w okresie 2010–2016 łącznie 
152,3 mln zł.
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NIK szeroko współdziała z ETO w prze-
prowadzaniu kontroli. Kontrolerzy NIK 
z reguły uczestniczą (asystują) w kontro-
lach Trybunału w Polsce, ponadto Izba 
przeprowadziła ostatnio dwie kontro-
le w ścisłej współpracy z kontrolerami 
ETO. Są to działania wymagajace dodat-
kowego wysiłku i szczególnie wykwalifi-
kowanych kadr, dlatego organy kontro-
li innych państw podejmują je rzadko. 
Janusz Wojciechowski dodał, że kontro-
lerzy NIK są do tej współpracy dosko-
nale przygotowani i że Izba występuje 
z wieloma inicjatywami.

Wojciech Kutyła obiecał przekazać in-
formację o przeprowadzonych przez NIK 
kontrolach realizacji inwestycji wizytowa-
nych przez delegację.

Podczas konferencji prasowej podsumo-
wującej wizytę przewodnicząca Komisji 

10 Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego skontrolowała polskie projekty dofinansowane z UE; 
Komunikat na stronie Ministerstwa Rozwoju; https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/ 
komisja-kontroli-budzetowej-parlamentu-europejskiego-skontrolowala-polskie-projekty-dofinansowane-z-ue/.

Kontroli Budżetowej Inge Graessle stwier-
dziła, że delegacja „nie dopatrzyła się więk-
szych problemów w wykorzystaniu fun-
duszy unijnych w Polsce. Zaleca jednak 
koncentrację na inwestycjach, które mogą 
same się utrzymać”. Podkreśliła równo-
cześnie, że inne kraje UE, np. Bułgaria, 
Chorwacja, Rumunia i Słowenia mają wię-
cej problemów z zarządzaniem fundusza-
mi unijnymi.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński 
skomentował: „W dużej mierze od wyni-
ków Polski będzie zależeć przyszłość poli-
tyki spójności. Kładziemy nacisk na mie-
rzalne efekty i chcemy je pokazać w całej 
Unii Europejskiej”10.

dr JACEK MAZUR
radca prezesa NIK


