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Jednym z  najważniejszych elementów systemu wdrażania programów 
współfinansowanych ze  środków Unii Europejskiej (UE) jest  kontrola 
prawidłowości ich  wydatkowania. Może obejmować krąg podmiotów 
pełniących różne funkcje w ramach projektów, dlatego przy  tworzeniu 
kompleksowego systemu kontroli niezbędne jest ich sklasyfikowanie 
oraz uwzględnienie specyfiki poszczególnych programów.

Kontrole odbiorców w ramach 
wdrażania instrumentów finansowych

Perspektywa finansowa 2014–2020

DARIUSZ KOWALSKI

Wstęp
Przedmiotem artykułu jest analiza sys-
temu kontroli jednego z rodzajów instru-
mentów wykorzystywanych przez państwo 
we wdrażaniu programów współfinansowa-
nych ze środków UE, jakim są instrumenty 
finansowe1 – czyli programy o charakterze 
zwrotnym. Dla tego rodzaju instrumen-
tów charakterystyczne jest, że wiąże się 

1	 Przez	instrumenty	finansowe	w	niniejszym	artykule	należy	rozumieć	zwrotne	formy	wsparcia	beneficjen-
tów	ze	środków	UE	zgodnie	z	art.	2	pkt	29	rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE,	Euratom)	
2018/1046	z	18.7.2018,	a	nie	instrumenty	finansowe	w	rozumieniu	nauk	o	finansach,	o	czym	mowa	w	dal-
szej	części	artykułu.

2	 Przez	„beneficjenta”	na	potrzeby	niniejszego	artykułu	należy	rozumieć	wyłącznie	podmioty	otrzymujące	
wsparcie	ze	środków	publicznych,	którym	jest	oferowana	określona	forma	pomocy,	tj.	w	szczególności	
przedsiębiorstwa	z	sektora	mikro,	małych	i	średnich	przedsiębiorstw.	Na	gruncie	przepisów	UE	regulują-
cych	wdrażanie	programów	pomocowych	w	perspektywie	finansowej	2014–2020	beneficjent	utożsamiany	
jest	z	ostatecznym	odbiorcą.	Jednocześnie	beneficjentem	w	rozumieniu	artykułu	nie	są	podmioty	pośred-
niczące	we	wdrażaniu	instrumentów	finansowych,	takich	jak	np.	fundusze	pożyczkowe	czy	gwarancyjne.

z nimi mniejsze ryzyko wyłudzania po-
mocy z uwagi na konieczność zwrotu po-
zyskanych przez beneficjenta2 środków. 
Beneficjent musi wnieść zabezpieczenia 
spłaty takich instrumentów w posta-
ci np. weksla lub ustanowienia hipoteki, 
a w przypadku niespłacania ponosi ryzy-
ko postępowania windykacyjnego na ogól-
nych zasadach. Jednocześnie instrumenty 
te są mniej korzystne dla beneficjentów 
niż np. bezzwrotne dotacje, ponieważ 
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zainwestowane środki są zobowiązani zwró-
cić. Nadmierne sformalizowanie tego typu 
narzędzi (m.in. jeśli chodzi o obowiązki 
związane z kontrolami) oraz konieczność 
zwrotu środków może w konsekwencji znie-
chęcić beneficjentów do tego rodzaju wspar-
cia. Dlatego jest zasadne, aby przy określa-
niu częstotliwości oraz zakresu kontroli 
beneficjentów uwzględnić cechy instru-
mentów finansowych.

Dla osiągnięcia założonych celów analiza 
zasygnalizowanych problemów była oparta 
na badaniach polegających na ocenie do-
stępnych informacji. Uwzględniała akty 
normatywne oraz oficjalne dokumenty 
wdrożeniowe. W pracy wykorzystane zo-
stały dwie zasadnicze metody badawcze: 
analiz porównawczych oraz dogmatyczno-
-prawna. Zastosowano przede wszystkim 
pierwszą z nich, dzięki czemu przeprowa-
dzono ocenę poszczególnych instrumen-
tów wsparcia beneficjentów.

Instrumenty finansowe
Jednym z najnowszych narzędzi racjona-
lizacji gospodarowania środkami publicz-
nymi jest finansowanie inwestycji rozwo-
jowych przez instrumenty o charakterze 
zwrotnym. Taki model publicznego wspar-
cia cechuje elastyczność, występowanie 
efektu mnożnika kapitałowego3 oraz re-
wolwingu4 środków finansowych, dzię-
ki czemu pomoc w tej formie przyczynia 
się do efektywniejszego wykorzystania 

3 Mnożnik	kapitałowy	rozumiany	jako	możliwość	zwielokrotnienia	puli	środków	publicznych	przeznaczonych	na	
programy	wsparcia,	przez	wykorzystanie	środków	prywatnych,	np.	wkładu	własnego	pośredników	finansowych.

4	 Rewolwing	–	możliwość	wielokrotnego	wykorzystania	tej	samej	puli	środków	publicznych,	w	związku	z	ich	
zwrotem	przez	beneficjentów	i	przekazaniem	ich	kolejnym	beneficjentom.

5	 D.	Kowalski:	Charakter finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych,	
„Kwartalnik	Nauk	o	Przedsiębiorstwie”	nr	2	(31)/2014.

środków publicznych. Przez finansowa-
nie zwrotne należy rozumieć wsparcie 
w postaci instrumentów pozwalających 
na uzyskanie przez beneficjentów środków 
pieniężnych, które będą zobowiązani zwró-
cić na określonych warunkach. Po zwrocie 
tych środków przez beneficjentów zgod-
nie z założeniem mogą one zostać ponow-
nie wykorzystane na wsparcie kolejnych 
podmiotów. Odnawialna forma powoduje 
zwiększenie faktycznie transferowanych 
środków. Z samej specyfiki tego rodza-
ju instrumentów wynika, że niemożliwe 
jest objęcie nimi wszystkich rodzajów wy-
datków publicznych. Model ten może zo-
stać zastosowany tam, gdzie środki publicz-
ne pełnią funkcję swoistego katalizatora 
inicjującego inwestycje, które nie mogłyby 
zostać zrealizowane na warunkach rynko-
wych. Przykładem jest wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości, energii odnawialnej, 
termomodernizacji czy inwestycji w za-
kresie rewitalizacji miejskiej. W tego typu 
finansowaniu środki publiczne mogą być 
wykorzystane bezpośrednio, np. w po-
staci pożyczek, kredytów lub instrumen-
tów o charakterze kapitałowym (instru-
menty dłużne) albo w sposób pośredni 
np. przez udzielenie poręczeń i gwarancji 
bankowych (instrumenty poręczeniowe), 
dzięki czemu beneficjent będzie miał moż-
liwość uzyskania wsparcia na rynku ko-
mercyjnym5. Legalną definicję instrumen-
tów finansowych określono w art. 2 pkt 29 
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18 lipca 
2018 r. Instrument finansowy oznacza unij-
ny środek wsparcia finansowego przeka-
zywany z budżetu, aby zrealizować jeden 
lub większą liczbę określonych celów po-
lityki Unii. Instrument może przybierać 
formę inwestycji kapitałowych lub in-
westycji quasi-kapitałowych, pożyczek 
lub gwarancji lub innych instrumentów 
opartych na podziale ryzyka, który w sto-
sownych przypadkach może być łączony 
z innymi formami wsparcia finansowego.

Mając na uwadze powyższe, warto zwró-
cić uwagę na zasadniczą cechę instrumen-
tów finansowych, czyli obowiązek zwrotu 
środków przez beneficjentów. Oznacza to, 
że do tej pomocy w mniejszym stopniu 
odnoszą się mechanizmy rynkowe, ale jed-
nocześnie jest mniej korzystna dla osta-
tecznych odbiorców. To że ‒ co do zasady 
‒ środki muszą być przez odbiorcę zwró-
cone, ogranicza ryzyko nieprawidłowego 
ich wykorzystania. Beneficjent decydując 
się na pozyskanie wsparcia musi przepro-
wadzić analizę ekonomiczną rentowności 
inwestycji, aby w przyszłości generowała 
korzyści pozwalające na zwrot środków. 
Ponadto zobowiązany jest do wniesienia 
odpowiednich zabezpieczeń standardowo 
stosowanych przy udzielaniu finansowa-
nia przez podmioty komercyjne. Może to 
być weksel, wpis do hipoteki wierzyciela 
czy zabezpieczenie na przedmiocie inwe-
stycji, np. umowa przewłaszczenia. W kon-
sekwencji tę specyfikę należy uwzględ-
nić przy określaniu zasad kontroli. Należy 

6 M.	Szymański:	System wdrażania i kontroli projektów Unii Europejskiej (część I),	„Kontrola	Państwowa”	nr	5/2014.

zauważyć, że w wypadku instrumentów 
zwrotnych proces kontroli ostatecznych 
beneficjentów powinien zostać ograniczo-
ny do niezbędnego minimum, tj. do przy-
padków, gdy zagrożony jest zwrot finan-
sowania (np. w sytuacji odstępstw od har-
monogramu spłat). Uzasadnieniem takiego 
„złagodzenia” kontroli jest to, że instru-
menty te, aby były korzystne dla przedsię-
biorców powinny być maksymalnie odfor-
malizowane. Przedsiębiorca decydując się 
na instrument zwrotny oczekuje, że kosz-
tem konieczności zwrotu środków zostaną 
ograniczone obowiązki o charakterze ad-
ministracyjnym. Instrumenty finansowe 
dla beneficjentów powinny być możliwie 
jak najbardziej zbliżone do instrumentów 
oferowanych przez instytucje finansowe 
na rynku komercyjnym.

System kontroli projektów  
Unii Europejskiej
W perspektywie finansowej 2014–2020 
wprowadzono wiele ważnych zmian w za-
kresie wdrażania projektów współfinan-
sowanych ze środków UE. Są związane 
w szczególności ze zwiększeniem od-
powiedzialności państw członkowskich 
za prawidłowe wykorzystanie funduszy 
UE. Przejawia się to na przykład: w usta-
laniu ram wykonania, na podstawie któ-
rych będą mierzone postępy w osiąganiu 
określonych celów, ustanowieniu systemu 
desygnacji podmiotów, którym powierzo-
no funkcje w procesie realizacji programu 
operacyjnego czy wprowadzeniu systemu 
rocznego rozliczania wydatków6. Wskazane 
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wymogi obowiązują w prawie UE i krajo-
wym. Jednym z najważniejszych narzędzi 
pozwalających na osiągnięcie wskazanych 
celów jest odpowiednie przygotowanie sys-
temu kontroli projektów wdrażanych w ra-
mach perspektywy finansowej 2014–2020.

Po kilku latach realizacji projektów w ra-
mach tej perspektywy wskazane jest do-
konanie rewizji niektórych zasad. Zakres 
artykułu odnosić się będzie do oceny jed-
nego z aspektów systemu kontroli, jakim 
jest kontrola wydatkowania środków 
przez beneficjentów instrumentów fi-
nansowych. Podstawowym problemem 
jest uwzględnienie charakteru instrumen-
tów w odniesieniu do całego systemu wdra-
żania środków.

Kontrole beneficjentów instrumentów 
finansowych w prawie UE
Problem odformalizowania instrumen-
tów finansowych w celu uatrakcyjnie-
nia tego modelu wsparcia dla benefi-
cjentów środków pomocowych został 
dostrzeżony już w ramach realizacji 
programów pomocowych w perspek-
tywie finansowej 2007–2013. W kon-
sekwencji w art. 40 ust. 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (roz-
porządzenie 1303/2013), wprowadzono 
stosowne doprecyzowanie i ograniczo-
no możliwość dokonywania kontroli na 
poziomie ostatecznych beneficjentów 
w ramach instrumentów zwrotnych. 
Podmioty odpowiedzialne za audyt pro-
gramów mogą przeprowadzać kontro-
le na poziomie ostatecznych odbiorców 
(beneficjentów) wyłącznie w przypadku 
wystąpienia przynajmniej jednej z nastę-
pujących sytuacji:

 • dokumenty potwierdzające udzie-
lenie wsparcia z instrumentu finanso-
wego na rzecz ostatecznych odbiorców 
i jego wykorzystania do przewidzianych 
celów, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, nie są dostępne na poziomie 
instytucji zarządzającej lub na poziomie 
podmiotów wdrażających instrumenty 
finansowe,

 • albo są dowody na to, że dokumenty do-
stępne na poziomie instytucji zarządzającej 
lub na poziomie instytucji wdrażających 
instrumenty finansowe nie stanowią praw-
dziwego i rzetelnego zapisu udzielonego 
wsparcia.

Wskazany przepis, mający na celu wpro-
wadzenie ograniczenia kontroli benefi-
cjentów, niestety powoduje dodatkowe 
wątpliwości odnoszące się do zakresu pod-
miotowego instytucji uprawnionych do do-
konywania kontroli (audytów). Zgodnie 
z literalnym brzmieniem art. 40 ust. 3 
rozporządzenia 1303/2013 ograniczenie 
w dokonywaniu kontroli odnosi się do pod-
miotów odpowiedzialnych za audyt pro-
gramów. Powstaje pytanie, czy inne pod-
mioty uczestniczące w systemie wdraża-
nia programów również mają lub powinny 
mieć ograniczone możliwości dokonywania 
kontroli? Przed odpowiedzią na powyż-
sze wątpliwości warto zobrazować rolę 
i znaczenie poszczególnych podmiotów 
biorących udział w tym procesie.

Podmioty uczestniczące 
w dystrybucji środków
W sygnalizowanym art. 40 ust. 3 rozpo-
rządzenia 1303/2013 wskazano trzy grupy 
instytucji uczestniczących we wdraża-
niu projektów wykorzystujących instru-
menty finansowe. Podmiotami tymi 
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są instytucje audytowe, instytucje zarzą-
dzające oraz podmioty wdrażające.

Zakres działań instytucji audytowej 
określony został w art. 127 rozporzą-
dzenia 1303/2013. Jest ona podmiotem 
zapewniającym prowadzenie audytów 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
zarządzania i kontroli programu opera-
cyjnego, na podstawie stosownej próby 
operacji oraz zadeklarowanych wydatków. 
Obecnie we wszystkich programach opera-
cyjnych funkcję instytucji audytowej pełni 
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 
w Ministerstwie Finansów. W wypadku re-
gionalnych programów operacyjnych część 
obowiązków instytucji audytowych dele-
gowanych jest do urzędów kontroli skar-
bowej w poszczególnych województwach.

Przepisy rozporządzenia 1303/2013 
nie zawierają definicji legalnej instytucji 
zarządzającej, jednak art. 125 tego aktu 
stanowi o jej zadaniach. Zgodnie z powyż-
szym przepisem instytucja ta odpowiada 
za zarządzanie programem operacyjnym 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania 
finansami, w szczególności przez sporzą-
dzanie odpowiednich procedur wyboru be-
neficjentów, zapewnianie osiągnięcia celów 
szczegółowych programów operacyjnych 
itd. Dodatkowo, art. 125 określa obowiązki 
instytucji zarządzającej w obszarze kon-
troli. Zgodnie z nim w odniesieniu do kon-
troli programu operacyjnego instytucja 
zarządzająca określa, czy dofinansowane 
produkty i usługi zostały dostarczone, 
czy wydatki deklarowane przez beneficjen-
tów zapłacone oraz czy są zgodne z obowią-
zującymi przepisami prawa, wymaganiami 
programu operacyjnego, a także warun-
kami wsparcia operacji. Poza tym, insty-
tucja zarządzająca wprowadza skuteczne 

i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć 
finansowych, uwzględniając stwierdzo-
ne rodzaje ryzyka. Kontrole prowadzo-
ne przez te instytucje muszą obejmować 
m.in. weryfikacje administracyjne w od-
niesieniu do każdego złożonego wniosku 
o refundację. Zgodnie z art. 125 częstotli-
wość i zakres kontroli na miejscu są pro-
porcjonalne do kwoty wsparcia publicz-
nego dla operacji oraz do poziomu ryzyka 
stwierdzonego w toku takich kontroli.

Reasumując, instytucje zarządzające 
są podmiotami publicznymi, które od-
powiadają za koordynację wdrażania po-
szczególnych programów operacyjnych. 
W ramach krajowych programów operacyj-
nych funkcje instytucji zarządzających peł-
nią poszczególne ministerstwa, natomiast 
w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych są nimi samorządy województw.

We wdrażaniu instrumentów finanso-
wych mogą także uczestniczyć instytu-
cje wdrażające. Zgodnie z art. 38 ust. 4 
pkt b instytucja zarządzająca może po-
wierzyć zadania wdrożeniowe w ra-
mach programów wykorzystujących 
instrumenty finansowe Europejskiemu 
Bankowi Inwestycyjnemu, międzynaro-
dowym instytucjom finansowym, w któ-
rych państwo członkowskie posiada akcje 
lub udziały, albo publicznemu bankowi, 
lub publicznej instytucji, ustanowionym 
jako podmioty prawne prowadzące profe-
sjonalną działalność finansową. Instytucja 
wdrażająca z uwagi na swoje doświad-
czenie finansowe daje rękojmię prawi-
dłowego wdrażania relatywnie bardziej 
skomplikowanych instrumentów, jakimi 
są instrumenty finansowe. W Polsce funk-
cję instytucji wdrażającej pełni np. Bank 
Gospodarstwa Krajowego.
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Poza wskazanymi instytucjami o cha-
rakterze publicznym, we wdrażaniu in-
strumentów finansowych uczestniczą 
pośrednicy finansowi, czyli wyspecjali-
zowane instytucje komercyjne, które bez-
pośrednio udzielają finasowania bene-
ficjentom. Z punktu widzenia organów 
koordynujących programy operacyjne, naj-
ważniejszymi atutami uczestnictwa pod-
miotów komercyjnych w ich wdrażaniu 
są przede wszystkim: duża sieć dystrybu-
cji oraz wkład własny do poszczególnych 
programów. Przykładową grupą pośredni-
ków finansowych uczestniczących w dys-
trybucji środków UE są banki komercyj-
ne. W raporcie Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego wykazano, że w 2016 r. 
funkcjonowało 14 476 placówek banko-
wych. Pomimo zauważalnej tendencji 
zmniejszania ich liczby7, nadal jest ona 
znaczna. Największy udział w tej licz-
bie mają banki spółdzielcze (banków 
spółdzielczych – 558, placówek – 8014; 
banków komercyjnych – 36, placówek 
– 6462)8. Dzięki tak dużej liczbie placó-
wek możliwe jest dotarcie z poszczególny-
mi instrumentami bezpośrednio do pod-
miotów poszukujących wsparcia. Ich sieć 
jest zdecydowanie rozleglejsza niż jaka-
kolwiek inna sieć organów rządowych 
lub samorządowych. Ponadto naturalna 
jest tendencja do poszukiwania kapita-
łu na cele rozwojowe właśnie w banku, 
przez co potencjalni beneficjenci mogą 
w tych placówkach pozyskać informa-
cję na temat dostępnych instrumentów 
wsparcia. Należy jednocześnie zaznaczyć, 

7 Liczba	placówek	bankowych:	w	2012	r.	–	15,4	tys.	;	w	2013	r.	–	15,3	tys.	;	w	2014	r	.	–	15,0	tys.	;	w	2015	r.	–	14,5	tys.	
8	 Raport	o	sytuacji	banków	w	2016	r.	–	Urząd	Komisji	Nadzoru	Finansowego,	Warszawa	2017	r.,	s.	18.

że zmniejszenie liczby placówek banko-
wych związane jest z rozwojem oferty 
bankowości elektronicznej, co oznacza, 
że również instrumenty finansowe udo-
stępniane w ramach polityki gospodarczej 
mogą być dystrybuowane przez banko-
wość elektroniczną.

Podmioty uprawnione do kontroli
Po zapoznaniu się z katalogiem podmio-
tów odpowiedzialnych za wdrażanie in-
strumentów finansowych, niezbędna 
jest odpowiedź na zasadnicze pytanie 
niniejszego artykułu, tj. jaki jest zakres 
podmiotowy ograniczenia kontroli bene-
ficjentów wyrażony w art. 40 ust. 3 rozpo-
rządzenia 1303/2013. Jak już wskazano, 
zgodnie z literalnym brzmieniem art. 40 
ust 3 rozporządzenia 1303/2013, podmio-
ty odpowiedzialne za audyt programów 
mogą przeprowadzać audyty na pozio-
mie ostatecznych odbiorców, wyłącznie 
w przypadku wystąpienia określonych oko-
liczności. Trzeba określić, czy podmioty 
uprawnione do audytu programów należy 
utożsamiać wyłącznie z instytucją audy-
tową, czy również ograniczenie to odnosi 
się do instytucji zarządzających, instytucji 
wdrażających lub ewentualnie do pośred-
ników finansowych. Zgodnie z wykładnią 
systemową, biorąc pod uwagę dalszą część 
przepisu, który stanowi, że instytucja od-
powiedzialna za audyt może go dokonać 
w sytuacji, gdy dokumenty potwierdzające 
udzielenie wsparcia z instrumentu finan-
sowego na rzecz ostatecznych odbiorców 
nie są dostępne na poziomie instytucji 
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zarządzającej lub na poziomie podmio-
tów wdrażających instrumenty finansowe, 
można uznać, iż instytucję odpowiedzial-
ną za audyt należy utożsamiać wyłącznie 
z instytucją audytową, którą jest w Polsce 
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Wniosek ten trzeba jednak skonfronto-
wać z zapisami preambuły rozporządzenia, 
w którym prawodawca wskazał cele i za-
miary wprowadzania wskazanej regulacji. 
Zgodnie z punktem 43 preambuły, z myślą 
o zapewnieniu proporcjonalnych rozwią-
zań w zakresie kontroli i zabezpieczeniu 
wartości dodanej instrumentów finanso-
wych, należy unikać nadmiernych obcią-
żeń administracyjnych, by nie zniechę-
cać docelowych ostatecznych odbiorców. 
W dalszej części określono, że podmioty 
odpowiedzialne za audyty programów po-
winny w pierwszej kolejności przeprowa-
dzać je na szczeblu instytucji zarządzają-
cych i podmiotów wdrażających instru-
menty finansowe, w tym fundusze. Mogą 
jednak zaistnieć szczególne okoliczności, 

w których dokumenty niezbędne do zakoń-
czenia audytów nie są dostępne na szcze-
blu instytucji zarządzających lub podmio-
tów wdrażających instrumenty finanso-
we, lub nie przedstawiają prawdziwego 
i rzetelnego zapisu dostarczonego wspar-
cia. W takich szczególnych przypadkach 
niezbędne jest ustanowienie przepisów, 
aby umożliwić również audyt na poziomie 
ostatecznych odbiorców.

W świetle powyższego słuszne jest przy-
jęte wcześniej założenie, zgodnie z któ-
rym ograniczenie kontroli odnosi się wy-
łącznie do instytucji audytowych. Trzeba 
dodać, że system kontroli beneficjentów 
instrumentów finansowych z uwagi na swój 
wielopoziomowy charakter nie uwzględ-
nia w pełni specyfiki tych instrumentów. 
Mam na myśli to, że ograniczenie kontro-
li beneficjentów instrumentów finanso-
wych wyłącznie do instytucji audytowych 
oznacza, iż potencjalnie beneficjent może 
być kontrolowany przez co najmniej kilka 
podmiotów.

Źródło:	Opracowanie	własne.

Rysunek 1. Cyrkulacja środków w instrumentach finansowych
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Rysunek 2 obrazuje system kontroli 
w ramach podmiotów uczestniczących 
we wdrażaniu instrumentów finanso-
wych. Beneficjentów mogą kontrolować 
instytucje zarządzające, instytucje wdra-
żające oraz pośrednicy finansowi, ponad-
to we wskazanych wcześniej okoliczno-
ściach może to również czynić instytucja 
audytowa. Wydaje się, że tak duża liczba 
podmiotów mających prawo prowadzić 
działania audytowe nie sprzyja realizacji 
przesłanek określonych w rozporządzeniu 
1303/2013, czyli unikania nadmiernych 
obciążeń administracyjnych.

Trzeba jeszcze odnieść się do możliwości 
dokonywania kontroli ostatecznych od-
biorców przez inne podmioty niż wska-
zane dotychczas. Są nimi np. Najwyższa 
Izba Kontroli, Europejski Trybunał Obra-
chunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalcza-
nia Nadużyć Finansowych. Co do zasady 
odpowiadają one za weryfikację prawi-
dłowości systemu wdrażania środków 
UE, a  ewentualne nieprawidłowości 

u ostatecznych odbiorców mogą stano-
wić punkt odniesienia przy ocenie całe-
go systemu wdrażania projektów. Mając 
na uwadze powyższe, brakuje uzasadnienia 
do ograniczania możliwości wykonywa-
nia kontroli przez wymienione podmioty.

Wnioski
Reasumując, zgodnie z literalnym brzmie-
niem rozporządzenia 1303/2013, ograni-
czenie kontroli ostatecznych odbiorców 
wsparcia w formie instrumentów finan-
sowych odnosi się wyłącznie do instytucji 
audytowych. Chociaż w samym rozpo-
rządzeniu założono ograniczenia obciążeń 
administracyjnych w zakresie kontroli, ka-
talog podmiotów, które mogą je przepro-
wadzać jest rozbudowany. Można założyć, 
że brak ograniczeń w dokonywaniu kontroli 
beneficjentów instrumentów finansowych 
nie odzwierciedla charakteru instrumen-
tów zwrotnych, z których wykorzystaniem 
powinno wiązać się jak najmniej formalno-
ści. Jest prawdopodobne, że okażą się one 

Źródło:	Opracowanie	własne.

Rysunek 2. Zakres podmiotowy kontroli w ramach wdrażania instrumentów finansowych
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znacznie bardziej skomplikowane niż in-
strumenty rynkowe i zniechęcą benefi-
cjentów do sięgania po pomoc w tej formie. 
Ograniczenie wykorzystywania instru-
mentów zwrotnych, które co do zasady 
są znacznie korzystniejsze z punktu wi-
dzenia państwa oraz nie wpływają tak sil-
nie na konkurencję jak instrumenty bez-
zwrotne, byłoby negatywnym zjawiskiem.

Wydaje się, że rozwiązaniem pozwalają-
cym na uwzględnienie charakteru instru-
mentów finansowych byłoby ograniczenie 
kontroli w systemie wsparcia wyłącznie 
do instytucji, z którymi dany podmiot 
łączy bezpośrednia umowa. Oznacza to, 
że ostateczny odbiorca mógłby być kontro-
lowany wyłącznie przez pośrednika finan-
sowego, pośrednik finansowy przez pod-
miot wdrażający itd.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że możli-
wość dokonywania kontroli przez podmio-
ty uczestniczące we wdrażaniu środków 
(w szczególności podmioty dysponujące 

nimi, np. instytucje zarządzające progra-
mami operacyjnymi) jest zasadniczym 
uprawnieniem pozwalającym na weryfi-
kację prawidłowości realizacji projektów. 
Proponowane ograniczenie mogłoby więc 
zostać wprowadzone wyłącznie przy za-
łożeniu właściwego przepływu informa-
cji pomiędzy wszystkimi podmiotami 
uczestniczącym we wdrażaniu projektów. 
Dodatkowo, w takim systemie niezbędna 
byłaby również klauzula, zgodnie z którą 
w przypadku braku dokumentów u kon-
trolowanego podmiotu (lub w razie wątpli-
wości, co do ich autentyczności) kontrolu-
jący (np. instytucja zarządzająca, instytu-
cja wdrażająca) mógłby dokonać kontroli 
u odbiorcy ostatecznego.
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