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KRZYSZTOF ZALEGA

Rozwój obszarów wiejskich  
jako drugi filar WPR
Wydatki na realizację wspólnej polityki 
rolnej2 (WPR) są finansowane ze środ-
ków pochodzących z dwóch funduszy sta-
nowiących część budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej:
•	Europejskiego	Funduszu	Rolniczego	

Gwarancji	(EFRG),	finansującego	wy-
datki	w ramach	filaru	I WPR,	czyli	
dopłaty bezpośrednie dla rolników 

i działania	regulujące	rynki	rolne,	takie	
jak środki interwencyjne i refundacje 
wywozowe; 

•	Europejskiego	Funduszu	Rolnego	na	
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW),	finansującego	wydatki	
w ramach	filaru	II,	czyli	programy	roz-
woju obszarów wiejskich w państwach 
członkowskich.
Oba fundusze ustanowiono rozporzą-

dzeniem Rady (WE) nr 1290 z 21 czerwca 
2005 r. w sprawie finansowania wspólnej 
polityki rolnej3, wprowadzającym jednolite 

Kontrola ETO w roku budżetowym 2012

Rozwój obszarów wiejskich

Wydatki Unii Europejskiej w dziale „Rolnictwo i rozwój obszarów wiej-
skich”1	w 2012 r.	stanowiły	44,4%	unijnego	budżetu,	co	czyni	rolnictwo	
dziedziną o największym wsparciu finansowym. Z tego powodu jest ono 
w  centrum	 zainteresowania	 opinii	 publicznej,	 europejskich	 podatników	
oraz polityków krajowych i unijnych. Szczególnie podatnik europejski ma 
prawo	oczekiwać,	że	kwoty	te	są	prawidłowo	wydawane.	Jest	zatem	sprawą	
najwyższej	wagi,	by	systemy	zarządzania	i kontroli	dawały	wystarczającą	 
pewność,	że	odpowiednie	środki	są	przeznaczane	na	rolnictwo,	a wszelkie	
nieprawidłowe płatności wykrywane i odzyskiwane.

1 Tytuł rozdziału 0501 budżetu ogólnego UE.
2 58 mld  euro wydatków na rolnictwo w stosunku do 135 mld  wydatków ogółem,

<http://eur-lex.europa.eu/budżet/data/DB2014/PL/SEC03.pdf>.
3 DzUrzUE L 209/1 z 11.08.2005, 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0001:PL:PDF>.



36 kONtROla PańStWOWa – 36 –

kontrola i audytx   xKrzysztof Zalega

ramy prawne dla finansowania wydatków 
w ramach WPR. 

Z	perspektywy	unijnego	audytu,	wy-
konywanego przez komisję Europejską 
oraz	Europejski	Trybunał	Obrachunkowy,	
najwięcej nieprawidłowości występu-
je nie w obszarze rolnictwa sensu stricto 
(czyli	filarze	I WPR),	ale	w filarze	II,	czyli	
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich4. 
Przykładowo,	w 2009 r.	Komisja	Europejska	
oceniła,	że	wskaźnik	(poziom)	błędu5 dla 
całej wspólnej polityki rolnej (filar I i II) 
wynosił	0,98%,	a w	przypadku	rozwoju	ob-
szarów	wiejskich	(filar	II)	2,1%	oraz	3,06%	
dla działań z tak zwanej osi 2 filaru II6. Dla 
roku finansowego 2011 Europejski trybunał 
Obrachunkowy	oszacował,	na	podstawie	
skwantyfikowanych	błędów,	że	najbardziej	
prawdopodobny poziom błędu w polity-
ce „Rolnictwo: wsparcie rynków i płatno-
ści	bezpośrednie”	wynosi	2,9%,	a dla	roz-
woju	obszarów	wiejskich	(ROW)	–	7,7%7.

Ramowe	zasady	polityki	ROW,	a także	
instrumenty z jakich mogą korzystać 
państwa	członkowskie	i regiony,	okre-
ślono w  rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1698/20058. Zgodnie z art. 4 rozpo-
rządzenia,	wsparcie	rozwoju	obszarów	
wiejskich ma się przyczyniać do:

•	poprawy	konkurencyjności	rolnictwa	
i leśnictwa przez wspieranie restruk-
turyzacji,	rozwoju	i innowacji;

•	poprawy	środowiska	naturalnego	i te-
renów wiejskich przez wspieranie go-
spodarowania gruntami;

•	poprawy	jakości	życia	na	obszarach	wiej-
skich oraz popierania różnicowania dzia-
łalności gospodarczej.
W	roku	budżetowym	2012	EFRROW	

współfinansował w różnym stopniu wydat-
ki	na	rozwój	obszarów	wiejskich,	za	pośred-
nictwem programów rozwoju obszarów 
wiejskich	państw	członkowskich,	w ogól-
nej kwocie 13 269 mln euro. Wydatki 
obejmowały	45	działań,	w tym	zarówno	
działania obszarowe (na przykład płatno-
ści rolnośrodowiskowe i płatności z tytułu  
wspierania gospodarowania na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania),	jak	i działania	inne	niż	obszarowe	
(na przykład modernizacja gospodarstw 
rolnych oraz tworzenie podstawowych 
usług dla gospodarki i ludności wiejskiej).

Zgodnie z zasadą wieloletniego progra-
mowania	budżetowego	Unii	Europejskiej,	
od	2014 r.,	wraz	z wejściem	w okres	pro-
gramowania 2014–2020 wejdą w życie roz-
porządzenia	unijne,	które	będą	stanowić	

4 W potocznym rozumieniu rozwój obszarów wiejskich jest pojęciem jednoznacznym z rolnictwem, jed-
nak istnieją zasadnicze różnice między rolnictwem a rozwojem obszarów wiejskich wynikające z legisla-
cji unijnej i krajowej, dotyczące sposobu finansowania i zarządzania, rodzaju współfinansowanych działań 
i wdrażanych projektów. Więcej na ten temat K. Zalega: Wspólnotowa polityka rozwoju obszarów wiej-
skich, „Kontrola Państwowa” nr 4/2011.

5 Wskaźnik/poziom błędu (ang. error rate) oznacza procentowy stosunek kwoty wykrytych nieprawidłowo-
ści do kwoty ogółem kontrolowanej populacji.

6 DG AGRI Annual Activity Report 2009, <http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/agri_aar.pdf>.
7 ECA Annual Report concerning financial year 2011, 

<http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/18320745.PDF>.
8 DzUrzUE L 277/1 z 21.10.2005,

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:PL:PDF>.
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nowe ramy prawne dla siedmioletniego 
okresu	finansowania,	w tym	również	w za-
kresie rozwoju obszarów wiejskich9.

Zadania ETO  
w audycie wykonania budżetu UE
Europejski trybunał Obrachunkowy 
(EtO) jest instytucją ustanowioną na 
mocy brukselskiego traktatu budżetowego 
z 22 lipca	1975 r.,	w celu	sprawowania	kon-
troli	nad	finansami	Unii	Europejskiej.	Jako	
zewnętrzny	kontroler	Unii	Europejskiej,	
trybunał przyczynia się do poprawy za-
rządzania finansami UE i pełni funkcję 
niezależnego strażnika interesów finan-
sowych obywateli Unii10.

Zarządzanie	budżetem	UE	w 80%	odby-
wa	się	w trybie	dzielonym,	a więc	z udziałem	
państw członkowskich. W celu zapewnie-
nia prawidłowego i zgodnego z przepisami  
wydatkowania funduszy unijnych państwa 
członkowskie ustanawiają systemy nadzo-
ru i kontroli wewnętrznej we współpracy 

z komisją Europejską. kontrola ma zatem 
wymiar	zarówno	unijny,	jak	i krajowy.	 
Oprócz prac kontrolnych prowadzonych 
przez	Trybunał,	fundusze	unijne,	którymi	
zarządzają krajowe organy administracji 
i które	są	przez	nie	wydatkowane,	są	rów-
nież kontrolowane przez najwyższe orga-
ny kontroli w państwach członkowskich11.

Unijne traktaty ustanawiają ramy praw-
ne zakresu i rodzaju kontroli wykonywa-
nych przez trybunał. traktat o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej12 stanowi,	
że trybunał Obrachunkowy kontrolu-
je rachunki wszystkich dochodów i wy-
datków	Unii,	przedkłada	Parlamentowi	
Europejskiemu i Radzie poświadczenie 
wiarygodności13	rachunków,	jak	również	
legalności i prawidłowości operacji leżą-
cych	u ich	podstaw,	kontroluje	legalność	
i prawidłowość dochodów i wydatków oraz 
upewnia	się,	że	zarządzanie	finansami14 jest 
należyte. traktaty: z Maastricht (traktat 
o Unii Europejskiej)15 oraz amsterdamski 

9 Będzie to rozporządzenie w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, finansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Regulation on support for rural development by the European 
Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD).

10 Sprawozdanie roczne za rok 2012, s. 7, opublikowane w listopadzie 2013 r.
<http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AR12/AR12_PL.pdf>.

11 Za: <http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ECAWork.aspx>.
12 Art. 287 (dawny art. 248 TWE) – DzUrzUE C83/47 z 30.03.2010,

<http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/3532314.PDF>.
13 Trybunał przeprowadza co roku kontrole finansowe i kontrole zgodności, na podstawie których wy-

daje poświadczenie wiarygodności (nazywane czasem „DAS” – fr. declaration d’assurance). Kon-
trole te koncentrują się na wiarygodności rozliczeń UE oraz prawidłowości transakcji leżących 
u ich podstaw. Ustalenia i wnioski z kontroli są publikowane w sprawozdaniach rocznych Trybu-
nału. Kontrola polega na badaniu próby losowo wybranych transakcji oraz ocenie systemów nad-
zoru i kontroli w celu ustalenia, czy dochody i płatności obliczono w prawidłowy sposób oraz czy są 
one zgodne z ramami prawnymi i regulacyjnymi. Szczegółowe badania przeprowadza się w odnie-
sieniu do wszystkich systemów wydatków i we wszystkich państwach członkowskich. Ich wyniki słu-
żą do sformułowania szczegółowych ocen dotyczących poszczególnych obszarów budżetu UE. Trybu-
nał formułuje wnioski wykorzystując także inne źródła dowodów, np. wyniki prac innych kontrolerów. 
Za: <http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditMethodology.aspx>.

14 Ang. sound financial management.
15 DzUrzUE C 191 z 29.07.1992, <http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm#founding>.
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(traktat z amsterdamu zmieniający 
traktat o Unii Europejskiej,	Traktaty	
ustanawiające Wspólnoty Europejskie 
oraz niektóre związane z nimi akty)16 wy-
znaczyły dwa rodzaje kontroli17,	co	zosta-
ło potwierdzone traktatem lizbońskim 
(traktat z lizbony zmieniający traktat 
o Unii Europejskiej i traktat ustanawia-
jący Wspólnotę Europejską podpisany 
w lizbonie 13 grudnia 2007 r.)18: 
•	kontrolę	DAS	(finansową19	i zgodności),	

której	celem	jest	uzyskanie	odpowiedzi,	
czy księgi rachunkowe rzetelnie przed-
stawiają sytuację finansową (kryterium 
rzetelności),	oraz	czy	transakcje	są	zgod-
ne z odnoszącymi się do nich ramami 
prawnymi i regulacyjnymi (kryterium 
legalności i prawidłowości);

•	kontrolę	wykonania	zadań20,	której	celem	
jest	uzyskanie	odpowiedzi,	czy	zarządza-
nie finansami jest należyte21,	to	znaczy,	
czy wydatkuje się minimum koniecz-
nych środków (kryterium oszczędno-
ści),	czy	wyniki	są	osiągane	przy	za-
angażowaniu możliwie najmniejszych  
zasobów (kryterium wydajności) i czy 
postawione cele są osiągane (kryterium 
skuteczności).
Zadaniem trybunału jest przedsta-

wienie Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie (na podstawie przeprowadzonej 
przez siebie kontroli) tak zwanego po-
świadczenia	wiarygodności,	dotyczącego	 
wiarygodności rozliczeń oraz prawidło-
wości transakcji. trybunał przeprowa-
dza kontrolę zgodnie z wydanymi przez 
Międzynarodową	Federację	Księgowych	
(IFAC)	„Międzynarodowymi	standar-
dami rewizji finansowej” i „kodeksem 
etyki” oraz „Międzynarodowymi stan-
dardami najwyższych organów kontroli” 
(ISSaI) wydanymi przez Międzynarodową 
Organizację Najwyższych Organów 
kontroli (INtOSaI). Zgodnie z tymi stan-
dardami,	Trybunał	obowiązany	jest	zapla-
nować i przeprowadzić kontrolę w taki spo-
sób,	aby	uzyskać	wystarczającą	pewność,	
że skonsolidowane sprawozdanie finanso-
we Unii Europejskiej nie zawiera istot-
nych	zniekształceń,	a leżące	u jego	pod-
staw transakcje są legalne i prawidłowe.

EtO przeprowadza kontrole wykona-
nia budżetu UE na podstawie ram praw-
nych określonych przez: 
•	Traktat	o funkcjonowaniu	Unii	Euro

pejskiej,	którego	artykuły	310325	okre-
ślają przepisy finansowe dotyczące do-
chodów i wydatków Unii22; 

•	rozporządzenie	Rady	(WE,	Euratom)	
nr 1605 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

16 DzUrzUE C 340 z 10.11.1997, <http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html>.
17 Według ECA Audit Manual („Podręcznik kontroli”), Module B.1. (1) (Audit Approach) oraz Annex B.1.4., 

s. 2-7, Trybunał przeprowadza dwa rodzaje kontroli: finansową oraz wykonania zadań.
18 DzUrzUE C 306 z 17.12.2007, 

<http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:PL:HTML>.
19 Kontrola DAS jest pojęciem szerszym niż kontrola finansowa, szczególnie ta rozumiana w kategoriach 

sektora prywatnego.
20 Ang. performance audit.
21 Czyli badanie i ocena sound financial management.
22 DzUrzUE C 83/47 z 30.03.2010,

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:PL:PDF>.
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rozporządzenia finansowego mające-
go zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich23. 
Wyniki	kontroli	DAS,	będące	podstawą	

poświadczenia	wiarygodności,	przedsta-
wiane są w sprawozdaniu rocznym24 publi-
kowanym w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Wyniki kontroli wykonania 
zadań prezentowane są w sprawozdaniach 
specjalnych25. kontrola DaS przeprowa-
dzana jest w stosunku do minionego roku 
finansowego. kontrole wykonania zadań 
dotyczą	specyficznych	tematów,	zazwyczaj	
określonej polityki wspólnotowej wdra-
żanej w ciągu okresu dłuższego niż jeden 
rok. Sprawozdanie roczne trybunału wraz 
z jego sprawozdaniami specjalnymi stano-
wi podstawę procedury udzielenia abso-
lutorium,	w której	Parlament	Europejski	
rozstrzyga,	czy	Komisja	w sposób	zadowa-
lający wypełniła swoje zadania związane 
z wykonaniem budżetu. trybunał prze-
kazuje swoje sprawozdanie roczne parla-
mentom krajowym w tym samym czasie 
co Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Ocena roku budżetowego 2012
Sprawozdanie roczne za rok budżetowy 
2012,	opublikowane	w	listopadzie	2013 r.,	
ma następującą strukturę: 
•	Rozdział	1,	zawierający	poświadcze-

nie wiarygodności (DaS) oraz podsu-
mowanie wyników kontroli trybunału 

w zakresie wiarygodności rozliczeń oraz 
prawidłowości	transakcji,	część	poświę-
coną odzyskiwaniu środków i korek-
tom	finansowym,	a także	sprawozda-
nie podsumowujące zarządzanie budże-
tem w danym roku finansowym. 

•	Rozdział	2,	dotyczący	oceny	dochodów	
budżetu UE.

•	Rozdziały	39,	zawierające	szczegóło-
we ustalenia kontroli w postaci ocen 
szczegółowych dotyczących dochodów 
i wydatków	UE,	według	siedmiu	grup	 
obszarów	polityki,	w ramach	których	
przydzielono i zaksięgowano wydatki z bu-
dżetu UE. te grupy polityki odpowiada-
ją zasadniczo działom ram finansowych 
na	lata	2007–2013,	w których	określono	
ogólne wieloletnie plany wydatków UE.
W poświadczeniu wiarygodności 

trybunał wydał negatywną opinię na temat 
legalności i prawidłowości płatności leżą-
cych u podstaw rozliczeń26,	uzasadniając	ją	
tym,	że	zbadane	systemy	nadzoru	i kontro-
li są częściowo skuteczne pod względem 
zapewniania legalności i prawidłowości 
płatności leżących u podstaw rozliczeń. 

Ustalenia kontroli  
w zakresie finansowania ROW
Szacowany poziom błędu

Oceny szczegółowe zawarte w  spra-
wozdaniu rocznym za rok budżetowy 
2012 opierają się głównie na wynikach 

23 DzUrzUE L 248/1 z 16.09.2002.
24 Ang. annual report.
25 Ang. special reports.
26 Celem badania prawidłowości transakcji leżących u podstaw skonsolidowanego sprawozdania finanso-

wego za 2012 r. jest uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów pozwalających na wydanie opi-
nii, czy transakcje te są zgodne z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umownymi, a także czy 
związane z nimi wyliczenia są poprawne.



40 kONtROla PańStWOWa – 40 –

kontrola i audytx   xKrzysztof Zalega

przeprowadzonego przez trybunał ba-
dania i oceny prawidłowości transakcji 
oraz skuteczności podstawowych syste-
mów nadzoru i kontroli odnoszących się 
do określonych dochodów lub wydatków.

Rozdział 4 („Rozwój obszarów wiej-
skich,	środowisko	naturalne,	rybołów-
stwo i zdrowie”) sprawozdania rocz-
nego zawiera ocenę szczegółową finan-
sowania rozwoju obszarów wiejskich. 
Główne ryzyko wystąpienia nieprawi-
dłowości w tej dziedzinie polityki polega 
na	tym,	że	wydatki	mogą	być	niekwali-
fikowalne w wyniku nieprzestrzegania 
często złożonych – szczególnie w przy-
padku działań o charakterze inwesty-
cyjnym30 – zasad i warunków kwalifi-
kowalności. W odniesieniu do rozwoju 
obszarów wiejskich ryzyko to jest jesz-
cze większe w programach o niskich 
wskaźnikach	wykorzystania	środków	
– w tych	programach	może	się	zdarzyć,	
że państwa członkowskie będą zgłaszały 

Tabela 1. Transakcje podlegające kontroli w ramach sprawozdania rocznego – rozdziały 3-9

Rozdział sprawozdania rocznego
Płatności 
dokonane 
w 2012 r.

Transakcje  
podlegające 

kontroli 
w 2012 r.28

Rozdział 3 Rolnictwo: wsparcie rynku i pomoc bezpośrednia 44 545 44 546

Rozdział 4 Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne,  
rybołówstwo i zdrowie 14 778 14 994

Rozdział 5 Polityka regionalna, energia i transport 39 853 40 735
Rozdział 6 Zatrudnienie i sprawy społeczne 11 606 13 404
Rozdział 7 Stosunki zewnętrzne, pomoc i rozszerzenie 6 109 6 616
Rozdział 8 Badania naukowe i inne dziedziny polityki wewnętrznej 11 740 10 667
Rozdział 9 Wydatki administracyjne i inne 10 052 9 985
Ogółem  138 683 140 947

Źródło: Sprawozdanie roczne ETO za 2012 r.

Zdaniem ETO, ze względu na wagę 
kwestii opisanych w uzasadnieniu wy-
dania negatywnej opinii, we wszyst-
kich grupach polityki, obejmujących 
wydatki operacyjne za 2012 r., wystę-
puje „istotny poziom błędu”. Według 
szacunków najbardziej prawdopo-
dobny poziom błędu w zakresie uzna-
nych jako wydatki płatności leżących 
u podstaw rozliczeń wynosi 4,8%29.

(w mln euro)27

27 Sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2012, s. 16.
28 Na „transakcje podlegające kontroli w 2012 r.” składają się „płatności dokonane w 2012 r.”, z wyjątkiem zaliczek 

wypłaconych w 2012 r. (14 519 mln euro) oraz z uwzględnieniem rozliczenia zaliczek w 2012 r. (16 783 mln euro).
29 Zgodnie z definicją poziomu błędu (zob. przyp. 5), oznacza to, że Trybunał szacuje, iż 4,8% wszystkich wy-

datków obarczone jest nieprawidłowością.
30 Tj. polegających na budowie, remoncie, zakupie itp.
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wydatki	niekwalifikowalne,	aby	nie	stra-
cić funduszy Unii Europejskiej.

Dla polityki „Rozwój obszarów wiej-
skich,	środowisko	naturalne,	rybołówstwo	
i zdrowie”,	spośród	177	transakcji	skon-
trolowanych	przez	Trybunał	w 111	(63%)	
wystąpiły błędy. Na podstawie skwantyfi-
kowanych	błędów	Trybunał	oszacował,	że	
najbardziej prawdopodobny poziom błędu 
wynosi	7,9%.	Poziom	błędu	wyliczono	na	
podstawie statystycznie dobranej repre-
zentatywnej	próby,	a podana	wartość	jest	
„najlepszym szacunkiem”31. trybunał 
uzyskał	95%	pewność,	że	poziom	błędu	
w kontrolowanej	populacji	wynosi	od	4,5%	 
do	11,3%.

Prawidłowość transakcji

W ramach kontroli płatności dotyczą-
cych rozwoju obszarów wiejskich ba-
daniu poddano próbę 160 transakcji 
beneficjentów w następujących pań-
stwach członkowskich: Republika 
Czeska,	Niemcy	(Brandenburgia	i Berlin,	
SzlezwikHolsztyn),	Grecja,	Hiszpania	
(Andaluzja),	Francja,	Włochy	(Basilicata,	
Bolzano,	Sardynia),	Litwa,	Austria,	Polska,	
Portugalia,	Rumunia,	Słowenia,	Finlandia	
i Zjednoczone	Królestwo	(Anglia,	Szkocja).	
Próbę	dobrano	tak,	by	była	reprezenta-
tywna dla wszystkich rodzajów transak-
cji w ramach polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. Oceniając systemy nadzoru 
i kontroli,	zbadano	siedem	agencji	płat-
niczych32 w sześciu państwach członkow-
skich:	Bułgarii,	Niemczech	(Brandenburgia	
i Berlin),	Francji,	Polsce,	Rumunii	(obie	

agencje płatnicze) i Szwecji. W tym celu 
trybunał przeprowadził również audyt 
w komisji Europejskiej (DG aGRI).

Większość błędów kwantyfikowalnych 
wynikała z niespełnienia przez beneficjen-
tów	warunków	kwalifikowalności,	zwłasz-
cza w zakresie:
•	zobowiązań	rolnośrodowiskowych;
•	wymagań	obowiązujących	w projektach	

inwestycyjnych;
•	przepisów	dotyczących	udzielania	za-

mówień publicznych. 
Próba 160 transakcji objęła 43 transakcje 

rolnośrodowiskowe.	Trybunał	stwierdził,	
że	w 11	z nich	(26%)	rolnicy	nie	wypełnili	

31 Ang. best estimate.
32 Agencje płatnicze i zasadnicze mechanizmy kontrolne wybrano na podstawie analizy ryzyka.

W próbie wspomnianych 160 płatno-
ści w 101 spośród nich (63%) stwier-
dzono błędy, wśród których 59 (58%) 
stanowiły błędy kwantyfikowalne. Try-
bunał ocenił, że w przypadku więk-
szości transakcji, w których wystąpiły  
błędy, organy krajowe dysponowa-
ły informacjami pozwalającymi na wy-
krycie i korektę tych błędów. Bada-
nie 160 transakcji objęło 27 różnych 
działań: 80 dotyczyło działań obsza-
rowych, a 80 – innych niż obszaro-
we. Błędy stwierdzono we wszystkich 
państwach członkowskich i niemal we 
wszystkich analizowanych działaniach. 
Znaczna część (65%) najbardziej 
praw do podobnego poziomu błędu do-
tyczyła działań innych niż obszarowe.
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podjętych zobowiązań rolnośrodowisko-
wych.	Przykładowo,	pewien	beneficjent	
w Polsce zobowiązał się do spełnienia na 
dziewięciu	działkach	rolnych	(141,59	ha)	
wymagań dotyczących utrzymywania eks-
tensywnych trwałych użytków zielonych 
oraz ochrony zagrożonych gatunków pta-
ków i ich siedlisk. Główne zobowiązanie 
polegało	na	pozostawianiu	co	roku,	na	róż-
nych	częściach	działek,	510%	nieskoszonej	
powierzchni,	za	co	beneficjent	miał	otrzy-
mywać	270	euro/ha.	Trybunał	ustalił,	że	na	
kilku działkach zobowiązanie to nie było 
realizowane: jedna działka została całko-
wicie	wykoszona,	a na	innych	powierzch-
nie nieskoszone znajdowały się w tych sa-
mych miejscach co w poprzednim roku albo 
w innych niż wskazane przez ornitologa. 
Jedynie	na	dwóch	z dziewięciu	zadekla-
rowanych	działek	(21,02	ha)	dotrzymane	
zostały wszystkie warunki. Podobne przy-
padki niespełnienia wymagań rolnośrodo-
wiskowych	wykryto	w Republice	Czeskiej,	
Niemczech	(SzlezwikHolsztyn),	Grecji,	
Francji	i Zjednoczonym	Królestwie	(Anglia).

Spośród	80	transakcji	związanych	z pro-
jektami	inwestycyjnymi,	które	znalazły	
się	w skontrolowanej	próbie,	21	(26%)	nie	
odpowiadało wymaganiom kwalifikowal-
ności. Przykładem tego rodzaju błędu jest 
przypadek	z Hiszpanii	(Andaluzja),	gdzie	
pewien beneficjent otrzymał dotację w wy-
sokości	1,4 mln	euro	na	modernizację	in-
frastruktury	irygacyjnej.	Beneficjent	był	
zobowiązany do realizacji inwestycji pod 
dwoma warunkami: projekt powinien 
być	ekonomicznie	rentowny,	a zużycie	
wody musi zostać utrzymane na pozio-
mie 3000 m3/ha rocznie (było to zużycie 
za	rok,	w którym	beneficjent	złożył	wnio-
sek o dofinansowanie) lub zmniejszone. 

Trybunał	ustalił,	że	żaden	z tych	warun-
ków nie został dotrzymany. Projekt nie był 
ekonomicznie opłacalny w czasie składa-
nia	wniosku	i należało	go	odrzucić,	a zuży-
cie wody przekraczało 6000 m3/ha rocz-
nie,	czyli	dwukrotność	zużycia	dozwolo-
nego	w tym	czasie.	Wbrew	wymaganiom,	
zużycie	wody	ani	nie	zostało	utrzymane,	
ani	zmniejszone,	a po	zakończeniu	pro-
jektu	wręcz	wzrosło	do	8000	m3/ha rocz-
nie,	a zatem	płatność	nie	powinna	zostać	
dokonana. Niedotrzymanie tych dwóch 
warunków skutkuje niekwalifikowalno-
ścią wydatków. Niespełnienie wymagań 
kwalifikowalności dotyczących projek-
tów inwestycyjnych stwierdzono także 
w Niemczech	(SzlezwikHolsztyn),	Grecji,	
Francji,	Włoszech	(Bolzano,	Sardynia),	
na	Litwie,	w Polsce,	Portugalii,	Rumunii	
i Zjednoczonym królestwie (anglia).

Na	160	zbadanych	transakcji,	w 26	be-
neficjent był zobowiązany przestrzegać 
przepisów dotyczących udzielania za-
mówień publicznych. trybunał stwier-
dził,	że	w 17	przypadkach	(65%)	nie	
przestrzegano co najmniej jednej z tych 
zasad,	a w	5	doszło	do	poważnych	naru-
szeń. Przykładem tego jest nieprawidło-
wość	ujawniona	w Rumunii,	gdzie	bene-
ficjent (gmina wiejska) ubiegał się o dofi-
nansowanie projektu inwestycyjnego obej-
mującego	budowę	sieci	wodociągowej,	ka-
nalizacyjnej,	modernizację	dróg	lokalnych	
i budynku komunalnego. Do beneficjen-
ta	wpłynęło	siedem	ofert,	spośród	któ-
rych odrzucił pięć jako nieodpowiadają-
cych	kryteriom.	Trybunał	ustalił,	że	ofe-
rent,	który	został	wybrany	przez	benefi-
cjenta,	nie	spełnił	dwóch	warunków	prze-
targowych określonych w specyfikacji wa-
runków zamówienia oraz że inne oferty 
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odrzucono z powodu niespełnienia tych 
właśnie warunków. Ponieważ nie została 
zachowana zgodność ze specyfikacją i na-
ruszono	zasadę	równego	traktowania,	które	
to aspekty wpłynęły na wynik postępo-
wania,	wydatki	związane	z projektem	
są niekwalifikowalne. trybunał stwier-
dził naruszenia przepisów dotyczących 
udzielania zamówień publicznych rów-
nież	w Hiszpanii	(Andaluzja),	Francji,	na	
Litwie,	w Polsce	i Słowenii.

Trybunał	ustalił	też,	że	35%	wszyst-
kich błędów dotyczyło większej liczby 
płatności,	a nie	tylko	tych,	które	zosta-
ły zbadane. Przykładem jest występujący  
we	Francji	powtarzający	się	błąd	kwali-
fikowalności,	polegający	na	uwzględnia-
niu niekwalifikowalnego Vat przez agen-
cję płatniczą. Skontrolowany beneficjent 
działania „Zachowanie i poprawa stanu 
dziedzictwa wsi” był organem publicz-
nym. Zadeklarował wydatki z uwzględ-
nieniem	VAT,	które	następnie	zaakcep-
towała agencja płatnicza i które zostały 
współfinansowane	z budżetu	UE.	Jednak	
z obowiązujących	przepisów	wynika,	że	
Vat jest wydatkiem niekwalifikowalnym 
w przypadku podmiotów prawa publicz-
nego,	jeżeli	chodzi	o działania	i transak-
cje,	w które	podmioty	te	angażują	się	jako	
organy	publiczne.	Trybunał	stwierdził,	że	
kontrolowana agencja płatnicza wielokrot-
nie akceptowała niekwalifikowalny Vat 
także w odniesieniu do innych płatności. 
Powtarzające	się	błędy,	mające	skutek	fi-
nansowy,	ujawniono	także	w Hiszpanii	

(Andaluzja),	Włoszech	(Bolzano),	Polsce,	
Portugalii i Rumunii.

W ramach niektórych działań33 współfi-
nansowanych	przez	EFRROW	beneficjenci	 
wsparcia unijnego mają prawny obowiązek 
spełniać wymagania „wzajemnej zgodno-
ści”34. Warunki te odnoszą się do ochrony 
środowiska	naturalnego,	zdrowia	publicz-
nego,	zdrowia	zwierząt	i roślin,	dobrosta-
nu zwierząt (tzw. podstawowe wymagania 
w zakresie zarządzania) oraz do utrzymy-
wania	gruntów	w dobrej	kulturze	rolnej,	
zgodnej	z ochroną	środowiska.	Jeśli	rolnicy	
nie	dotrzymują	tych	zobowiązań,	pomoc	
dla nich ulega zmniejszeniu – poziom ob-
niżki	waha	się	od	1%	do	5%	w przypad-
ku zaniedbań i może prowadzić do całko-
witego wykluczenia z systemu pomocy 
w sytuacji wykrycia celowej niezgodno-
ści. trybunał stwierdził naruszenia co naj-
mniej jednego warunku wzajemnej zgod-
ności	w 25	(33%)	spośród	75	płatności	
podlegających	tym	warunkom,	ujawnił	
zwłaszcza znaczne problemy we wdraża-
niu wymagań zgodności przy identyfika-
cji i rejestracji zwierząt.

Ustalenia badań  
systemów nadzoru i kontroli
Systemy państw członkowskich
kompetentne organy państw członkowskich 
odpowiadają za wprowadzenie i realizację: 
•	odpowiednich	procedur	administracyj-

nych i procedur kontroli mających zapew-
nić poprawność deklaracji składanych  
przez wnioskodawcę i  spełnienie 

33 W Polsce są to działania rolnośrodowiskowe oraz płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

34 Ang. cross compliance.
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warunków kwalifikujących do otrzy-
mania pomocy; 

•	kontroli	na	miejscu,	przeprowadzanych	
według odpowiednich procedur (wybo-
ru	beneficjentów,	jakości	kontroli,	spra-
wozdawczości),	które	w zależności	od	
programu pomocy powinny obejmować 
co	najmniej	5%	wszystkich	beneficjen-
tów lub wydatków; 

•	systemu	gwarantującego	skuteczną	kon-
trolę wzajemnej zgodności.
Badanie	systemów	nadzorów	i kontro-

li w roku budżetowym 2012 objęło sześć 
państw	członkowskich:	Francję,	Szwecję,	
Niemcy,	Polskę,	Bułgarię	i Rumunię.	

W swoim sprawozdaniu rocznym za 
2010 r.	Trybunał	ocenił,	że	we	Francji	sys-
temy nadzoru i kontroli nie były skutecz-
ne. Na potrzeby DaS w 2012 r. przepro-
wadzono wizytę monitorującą w celu usta-
lenia,	czy	stwierdzone	uchybienia	zostały	
wyeliminowane w odniesieniu do 2010 r. 
Trybunał	stwierdził,	że	cztery	(brak	syste-
matycznego przeglądu kontroli administra-
cyjnych; uchybienia w procedurze wyboru 
beneficjentów do kontroli na miejscu; brak 
weryfikacji racjonalności kosztów; niewy-
starczające kontrole zadeklarowanych wy-
datków) spośród siedmiu stwierdzonych 
uchybień nie zostały w skontrolowanym re-
gionie (Pireneje Środkowe) wyeliminowa-
ne lub wyeliminowano je tylko częściowo. 
Ponadto,	z badania	transakcji	w trzech	in-
nych	regionach	Francji	wynika,	że	w regio-
nach tych nadal występowało piąte uchy-
bienie (brak kontroli warunku kwalifiko-
walności do działania dotyczącego płatności 
kompensacyjnych dla rolników na obszarach 
o utrudnionych warunkach naturalnych).

W pozostałych pięciu państwach człon-
kowskich przeprowadzona przez trybunał 

kontrola objęła zgodność z przepisami sto-
sownych rozporządzeń i ocenę skutecz-
ności systemów pod względem zapewnie-
nia prawidłowości transakcji. Oceny zgod-
ności i skuteczności systemów nadzoru 
i kontroli dokonano na podstawie badań 
trzech wymienionych wyżej elementów 
tych	systemów,	to	jest:	procedur	i kontro-
li administracyjnych poprawności wnio-
sków o finansowanie; kontroli beneficjen-
tów na miejscu; kontroli przestrzegania 
zasad wzajemnej zgodności. 

W odniesieniu do tych pięciu państw 
trybunał ujawnił następujące uchybienia:
•	niedociągnięcia	w kontrolach	admini-

stracyjnych dotyczących warunków kwa-
lifikowalności i zobowiązań we wszyst-
kich pięciu państwach członkowskich 
(niewykrycie niekwalifikowalnego 
podatku Vat lub podwójnego finan- 
sowania); 

•	niewystarczająco	kompleksową	ocenę	
racjonalności deklarowanych kosztów 
w przypadku	Niemiec	(Brandenburgia	
i Berlin),	Polski,	Rumunii	i Szwecji;

•	nieprawidłowości	w stosowaniu	zmniej-
szeń lub odzyskiwaniu środków we 
wszystkich pięciu państwach człon-
kowskich;

•	niezadowalającą	jakość	kontroli	na	miej-
scu we wszystkich pięciu państwach 
członkowskich (ograniczony zakres 
kontroli i nieskuteczność w wykryciu 
obecnych przypadków niezgodności); 

•	niedociągnięcia	w koncepcji	i wdroże-
niu systemu kontroli wzajemnej zgod-
ności we wszystkich pięciu państwach 
członkowskich (niewystarczające kra-
jowe standardy dobrej kultury rolnej 
lub niepoprawne wdrożenie dyrekty-
wy w sprawie azotanów).
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Problem ten występował we wszystkich 
pięciu państwach członkowskich. W wy-
niku zbadania przez trybunał 40 postę-
powań o udzielenie zamówienia publicz-
nego	okazało	się,	że	w 16	postępowaniach	
(40%)	wystąpiły	błędy.	W przypadku	6	
z tych 40 postępowań stwierdzono wydat-
ki niekwalifikowalne. Na podstawie kon-
troli wykryto łącznie ponad 9 mln euro 
niekwalifikowalnych wydatków wynikają-
cych z nieprzestrzegania przepisów doty-
czących udzielania zamówień. Przykładem 
niezadowalającej jakości kontroli admini-
stracyjnej jest przypadek postępowania 
o udzielenie zamówienia skontrolowane-
go	w Niemczech	(Brandenburgia	i Berlin),	
gdzie agencja płatnicza sama była benefi-
cjentem	wsparcia	z EFRROW	na	kwotę	
ponad	2,2 mln	euro	w ramach	działania	
„pomoc techniczna”. Wsparcie to prze-
znaczone	było	na	system	informatyczny,	
którego podwykonawstwo agencja ta zle-
ciła	w latach	2008–2012.	Trybunał	stwier-
dził,	że	zamówienia	na	system	informa-
tyczny	oraz	jego	późniejsze	utrzymanie	
udzielono z zastosowaniem procedury 
negocjacyjnej bez uprzedniego ogłosze-
nia	(„z wolnej	ręki”),	zamiast	wymaga-
nej procedury otwartej lub ograniczonej. 

Niezastosowanie wymaganej procedury 
skutkuje niekwalifikowalnością finanso-
wania	UE.	Taka	sama	sytuacja,	związana	
z udzieleniem zamówienia na systemy in-
formatyczne wystąpiła w 11 innych regio-
nach Niemiec.

Zestawienie wyników przeprowadzo-
nego przez trybunał badania systemów 
nadzoru i kontroli państw członkowskich 
przedstawia tabela 2 na s. 46.

Systemy Komisji Europejskiej
W celu oceny systemów komisji Europej-
skiej,	Trybunał	co	roku	bada	podstawowe	
elementy tych systemów. Dla roku budże-
towego 2012 były to:
•	stosowane	przez	Komisję	procedury	roz-

liczenia	rachunków,
•	procedura	wzmocnienia	wiarygodności,
•	roczne	sprawozdanie	z działalności	 

DG aGRI.
Zarządzanie większością wydatków na 

rolnictwo jest dzielone35 między państwa 

Najważniejsze uchybienia wykryte  
przez Trybunał dotyczyły niesku-
teczności kontroli stosowania prze-
pisów regulujących udzielanie zamó-
wień publicznych.

Zbadane systemy nadzoru i kontroli 
zostały ocenione przez Trybunał jako 
częściowo skuteczne. Spośród skon-
trolowanych systemów nadzoru i kon-
troli w sześciu państwach członkow-
skich jeden nie funkcjonował skutecz-
nie (Rumunia), a pozostałych pięć 
było tylko częściowo skutecznych 
(Bułgaria, Niemcy (Brandenburgia 
i Berlin), Francja, Polska i Szwecja). 

35 Jest to tzw. zarządzanie dzielone (ang. shared management).
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członkowskie i komisję Europejską. Środki 
pomocowe wypłacane są przez państwa 
członkowskie,	które	następnie	uzyskują	od	
komisji zwrot poniesionych wydatków (co 
miesiąc	z EFRG,	a co	kwartał	z EFRROW).	

komisja wykorzystuje dwie osobne 
procedury rozliczenia rachunków w celu 
przyjęcia ostatecznej odpowiedzialności za  
wykonanie budżetu:
•	Roczną	procedurę	rozliczenia	finanso-

wego,	obejmującą	sprawozdanie	roczne	

i system kontroli wewnętrznej każ-
dej akredytowanej agencji płatniczej. 
Wydawana w wyniku tej procedury de-
cyzja opiera się na przeprowadzonych 
przez niezależn e jednostki certyfikują-
ce kontrolach w państwach członkow-
skich,	których	wyniki	są	przedstawia-
ne komisji. 

•	Wieloletnią	procedurę	rozliczenia	zgod-
ności	rachunków,	która	może	skut-
kować korektami finansowymi dla 

Tabela 2. Ocena wybranych systemów nadzoru i kontroli

Państwo  
członkowskie  

(agencja płatnicza)

Procedury 
administra-

cyjne  
i kontrolne 

Kontrole na miejscu: 
metodyka, typowanie, 

realizacja, kontrola  
jakości i sprawozdaw-

czość na temat wyników 

Wdrożenie i kontrola 
wymagań wzajemnej 

zgodności 

Ocena 
ogólna 

Francja  
(jedynie wdrożenie 
wcześniejszych  
zaleceń) 

częściowo 
skuteczne częściowo skuteczne nie dotyczy częściowo 

skuteczne 

Szwecja częściowo 
skuteczne skuteczne częściowo skuteczne częściowo 

skuteczne 

Niemcy  
(Brandenburgia 
i Berlin) 

częściowo 
skuteczne częściowo skuteczne częściowo skuteczne częściowo 

skuteczne 

Polska częściowo 
skuteczne skuteczne skuteczne częściowo 

skuteczne 

Bułgaria częściowo 
skuteczne częściowo skuteczne częściowo skuteczne częściowo 

skuteczne 

Rumunia  
(agencja ds. płat-
ności i działań  
interwencyjnych 
w obszarze rolnic-
twa – APIA i agen-
cja płatnicza  
w obszarze rozwo-
ju obszarów wiej-
skich i rybołówstwa 
– PARDF) 

nieskutecz-
ne nieskuteczne nieskuteczne niesku-

teczne 

Źródło: Sprawozdanie roczne ETO za 2012 r.
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poszczególnych	państw	członkowskich,	
jeśli dane państwo naruszyło przepisy 
UE co najmniej w jednym roku budżeto-
wym. Wydawane w wyniku tej procedu-
ry decyzje opierają się na wynikach kon-
troli przeprowadzonych przez komisję.
Trybunał	ocenił,	ze	większość	najważ-

niejszych elementów struktury prac kon-
trolnych komisji związanych ze zgodno-
ścią rachunków funkcjonowała i była zgod-
na z głównymi zasadami regulacyjnymi. 
Jeśli	chodzi	o przeprowadzone	kontrole	
zgodności,	Trybunał	wykrył	uchybienia	
w kontroli	jakości,	dokumentacji	kontro-
li i sposobie oceny dowodów oraz formu-
łowaniu wniosków.

W	2010 r.	Komisja	wprowadziła,	na	za-
sadzie dobrowolności dla państw człon-
kowskich,	nowe	ramy	kontroli	o nazwie	
„Wzmocnienie wiarygodności w zakre-
sie legalności i prawidłowości transakcji 
na poziomie beneficjentów końcowych 
przez pracę jednostek certyfikujących”. 
W ramach prawnych WPR zaproponowa-
nych na okres po 2013 r. procedura ta staje 
się obowiązkowa dla wszystkich państw 
członkowskich.

Procedura wzmocnienia wiarygodności 
wymaga od jednostek certyfikujących po-
nownego przeprowadzenia kontroli repre-
zentatywnej	próby	transakcji,	które	agen-
cja	płatnicza	sprawdziła	na	miejscu.	Jeżeli	
Komisja	uzna,	że	państwa	członkowskie	
stosują	tę	procedurę	prawidłowo,	korekty	
finansowe w kontekście rozliczania rachun-
ków mogą zostać ograniczone do poziomu 

błędu pochodzącego z poświadczonych 
statystyk	kontroli.	Jak	dotąd,	Komisja	nie	
zdecydowała się zastosować tego rozwią-
zania,	ponieważ	nie	zostały	spełnione	wa-
runki takiego ograniczenia.

W 2012 r. trybunał objął kontrolą czte-
ry	z pięciu	państw	członkowskich,	które	
stosowały tę procedurę: dwa państwa 
w odniesieniu	do	EFRROW	(Bułgaria	
i Rumunia)	i dwa	w odniesieniu	do	EFRG	
(luksemburg i Zjednoczone królestwo 
– Irlandia Północna). kontrole dowiodły 
poważnych uchybień w sposobie wdro-
żenia przedmiotowej procedury. W od-
niesieniu	do	EFRROW	ustalono,	że	dane	
zgłoszone przez dwie jednostki certyfi-
kujące nie były wiarygodne. Na przykład 
w Rumunii trybunał ponownie przepro-
wadził	kontrole	na	miejscu,	zrealizowa-
ne wcześniej przez jednostkę certyfiku-
jącą,	i stwierdził	niekwalifikowalne	ele-
menty w 5 na 10 zbadanych przypadków.

Roczne sprawozdanie z działalności  
DG aGRI36 zawiera zastrzeżenie37 odno-
szące	się	do	całości	wydatków	EFRROW	
za	2012 r.	(13,3 mld euro).	Zastrzeżenie	
to zgłoszono w związku z wątpliwościa-
mi co do jakości kontroli w niektórych 
państwach członkowskich oraz w związ-
ku z poziomem błędu stwierdzonym przez 
trybunał. W zastrzeżeniu DG aGRI poda-
je,	że	chociaż	podjęto	szereg	działań	w celu	
obniżenia	podwyższonego	poziomu	błędu,	
znaczne obniżenie tego poziomu będzie 
możliwe najwcześniej w 2014 r. trybunał 
zgodził się z tą oceną.

36 DG AGRI Annual Activity Report 2012.
37 Ang. reservation.
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Wnioski dotyczące 2012 r.

Europejski trybunał Obrachunkowy oce-
nił,	że	w przypadku	polityki	„Rozwój	ob-
szarów	wiejskich,	środowisko	naturalne,	
rybołówstwo i zdrowie” badanie trans-
akcji	wskazuje,	że	najbardziej	prawdopo-
dobny poziom błędu w populacji wynosi 
7,9%,	a zbadane	systemy	nadzoru	i kon-
troli zostały ocenione jako częściowo sku-
teczne.	W ocenie	Trybunału	oznacza	to,	
że	z ogółu	dowodów	kontroli	wynika,	iż	
w zaakceptowanych wydatkach wystąpił 
istotny poziom błędu.

Zalecenia pokontrolne Trybunału

Na podstawie dokonanego przez trybunał 
przeglądu postępów w realizacji zaleceń 
ujętych w poprzednich sprawozdaniach 
rocznych38 oraz ustaleń i wniosków w od-
niesieniu	do	2012 r.,	Trybunał	w kwestii	
polityki rozwoju obszarów wiejskich za-
lecił,	aby:	
•	państwa	członkowskie	udoskonaliły	

przeprowadzane kontrole administra-
cyjne,	wykorzystując	na	ich	potrzeby	
wszelkie stosowne informacje dostępne 
agencjom	płatniczym,	ponieważ	może	

to prowadzić do wykrywania i korygo-
wania większości błędów;

•	Komisja	zapewniła	odpowiednie	działa-
nia następcze we wszystkich przypad-
kach,	w których	Trybunał	wykrył	błędy.
W odniesieniu do wspólnej polityki 

rolnej	jako	całości	Trybunał	zalecił,	aby	
komisja: 
•	zapewniła	odpowiednią	intensywność	

przeprowadzanych kontroli zgodności;
•	podjęła	działania	w celu	wyeliminowania	

uchybień występujących w prowadzonych 
przez nią kontrolach zgodności i rozwią-
zania problemu utrzymujących się znacz-
nych	opóźnień	w procedurze	rozliczania	
zgodności rachunków jako całości;

•	udoskonaliła	 swoją	metodę	ustala-
nia	korekt	finansowych	tak,	aby	lepiej	
uwzględniała ona naturę i wagę wykry-
tych naruszeń.

Krzysztof zalega, dr nauk 
ekonomicznych,
Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
Luksemburg

38 W sprawozdaniach rocznych za 2009 i 2010 r. Trybunał przedstawił siedem zaleceń. Jedno z nich wdro-
żono w większości, a sześć – częściowo.

Wszelkie opinie, uwagi i komentarze wyrażone przez autora w tej publikacji w żaden sposób nie odzwier-
ciedlają stanowiska Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, ani nie są dla Trybunału zobowiązujące.


