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opracowanie przedstawia i komentuje 
nowe przepisy Unii Europejskiej, przyjęte 

dla okresu programowania obejmujące-
go lata 2014–2020, które określają zasa-
dy nakładania korekt finansowych przez 
komisję na państwa członkowskie UE. 

Nowe ramy prawne na lata 2014–2020

Korekty finansowe nakładane 
na państwa członkowskie UE

korekty finansowe nakładane przez komisję Europejską (komisję) na 
państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) za naruszenia prawa zwią-
zane z  wydatkowaniem funduszy unijnych zapewniających wdrażanie 
wspólnej polityki rolnej (wpr) i polityki spójności przechodzą widoczne 
przeobrażenia w sferze prawa. analiza przepisów UE dotyczących korekt 
finansowych przyjmowanych w kolejnych okresach programowania wska-
zuje, że stają się one coraz bardziej szczegółowe. Jeżeli uznać, że źródłem 
tego zjawiska są zasada legalizmu i zasada pewności prawa, można również 
przyjąć, że tendencja ta wyraża dążenie państw członkowskich i instytucji 
UE do stopniowego doprecyzowania w ramach UE reguł ponoszenia od-
powiedzialności finansowej za nieprawidłowe (niezgodne z prawem) wy-
datkowanie funduszy UE. przepisy unijne dotyczące korekt finansowych, 
przyjęte dla okresu programowania 2014-2020, ilustrują również stopnio-
wą harmonizację reguł nakładania korekt finansowych w  ramach wpr 
i polityki spójności. polega ona na adaptacji mechanizmów prawnych wy-
pracowanych w ramach jednej polityki do drugiej. problematyki tej doty-
czy niniejszy artykuł1.

1	 Artykuł	zawiera	część	wyników	badań	przeprowadzonych	przez	Autorkę	w	ramach	„Programu	podyplomo-
wych	stypendiów	naukowych”	finansowanego	przez	Trybunał	Obrachunkowy.	Na	temat	tego	programu	zob.	
więcej	 <http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/GrantsProgramme.aspx>. Artykuł	 publikujemy	 w	 całości,	
gdyż	podział	na	części	mógłby	utrudnić	Czytelnikom	odbiór	jego	treści	–	przyp.	red.
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korekty finansowe są mechanizmem praw-
nym o charakterze nadzorczym, stosowa-
nym w ramach wdrażania wpr i polityki  
spójności, której koszty współfinansuje bu-
dżet UE. są nakładane w celu wykluczenia 
z finansowania UE wydatków poniesionych 
z naruszeniem prawa. Z danych komisji 
wynika, że zarówno w ramach wpr (lata 
1999–2013)2, jak i w dziedzinie polityki 
spójności (lata 2000–2006)3, najwyższe ko-
rekty finansowe zostały zastosowane wobec 
Grecji, włoch i Hiszpanii. Zmianę tego tren-
du widać w okresie programowania obejmu-
jącym lata 2007–2013, w którym najwyż-
sze korekty finansowe w ramach polityki 
spójności zastosowano wobec rumunii4, 

Hiszpanii5 i republiki Czeskiej6. na tym 
tle sytuacja polski przedstawia się relatyw-
nie zadowalająco, choć można zauważyć, że 
znacznie wyższe korekty finansowe są na 
polskę nakładane w ramach polityki spójno-
ści7 niż w dziedzinie wpr8. warto też wska-
zać, że – jak odnotowuje komisja – śred-
nia wysokość korekt finansowych nałożo-
nych przez nią na państwa członkowskie 
w latach 2008–2012 była o 30% wyższa 
niż w latach 2003–20079. Częstotliwość 
stosowania korekt finansowych i ich wy-
sokości, a także zmodyfikowane reguły ich 
nakładania przyjęte w przepisach UE obo-
wiązujących w latach 2014–2020, uzasad-
niają podjęcie tego tematu10. 

2	 Na	Grecję	nałożono	korekty	finansowe	w	wysokości	2,33	mld	euro	(6,1%	płatności	otrzymanych	z	budże-
tu	UE),	na	Włochy	–	w	wysokości	1,76	mld	euro	(2,5%	otrzymanych	płatności	z	budżetu	UE),	natomiast	
na	Hiszpanię	–	w	wysokości	1,46	mld	euro	(1,7%	otrzymanych	płatności	z	budżetu	UE).	Komunikat	Komi-
sji	do	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	„Ochrona	budżetu	UE	do	końca	2013	r.”,	COM(2014)	618	final.

3	 Na	Hiszpanię	nałożono	korekty	finansowe	w	wysokości	3,51	mld	euro	(8,6%	otrzymanych	płatności	z	bu-
dżetu	UE),	na	Włochy	–	2,58	mld	euro	(9,4%	otrzymanych	płatności	z	budżetu	UE),	natomiast	na	Grecję	
–	1,22	mld	euro	(6%	otrzymanych	płatności	z	budżetu	UE).	COM(2014)	618	final,	s.	19.

4	 0,36	mld	euro	(1,9%	otrzymanych	płatności	z	budżetu	UE).	COM(2014)	618	final,	s.	21.
5	 0,32	mld	euro	(0,9%	otrzymanych	płatności	z	budżetu	UE).	COM(2014)	618	final,	s.	21.
6	 0,29	mld	euro	(1,1%	otrzymanych	płatności	z	budżetu	UE).	COM(2014)	618	final,	s.	21.
7 Wysokość	 korekt	 finansowych	 nałożonych	 na	 Polskę	 w	 okresie	 programowania	 2000–2006	 wyniosła	

0,18	mld	euro	(2,6%	otrzymanych	płatności	z	budżetu	UE),	natomiast	w	okresie	programowania	2007–2013	
było	to	0,21	mld	euro	(0,3%	otrzymanych	kwot	z	budżetu	UE).	COM(2014)	618	final,	s.	19	i	21.

8	 Wysokość	korekt	finansowych	nałożonych	na	Polskę	w	latach	1999–2013	wyniosła	0,09	mld	euro	(0,6%	
otrzymanych	płatności	z	budżetu	UE).	(COM(2014)	618	final,	s.	15.

9	 Komunikat	Komisji	do	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	„Stosowanie	korekt	finansowych	netto	wobec	
państw	członkowskich	w	rolnictwie	i	polityce	spójności”,	COM(2013)	934	final,	s.	8.

10	 Korekty	finansowe	nakładane	są	również	przez	państwa	członkowskie,	niniejsze	opracowanie	nie	dotyczy	jed-
nak	 tego	zagadnienia.	Na	 ten	 temat	zob.:	B.	Janicki,	A.	Ślęzak:	Wątpliwości związane z wymierzaniem ko-
rekt finansowych,	 „Zamówienia	 Publiczne.	 Doradca”	 nr	 12/2009,	 s.	 64;	 G.	 Karwatowicz:	 Kto może nało-
żyć korekty finansowe,	„Przetargi	Publiczne”	nr	3(76)/2012;	G.	Karwatowicz,	M.	Lamch-Rejowska:	Korekty 
finansowe jako sankcja za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych,	„Zamówienia	Publiczne.	Dorad-
ca”	nr	1/2010,	s.	26-33;	G.	Karwatowicz,	A.	Zawiślańska:	Korekty finansowe za naruszenia prawa zamówień 
publicznych w projektach unijnych,	Wrocław	2013;	P.	Krzykowski:	Zasady wymierzania korekt finansowych na 
projekty współfinansowane z funduszy UE,	„Journal	of	Modern	Science”	2013,	t.	1.,	s.	193;	A.	Łojewska-Pyka:	
Problematyka stosowania korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wydatkowania środków europejskich	[w:]	
E.	Adamowicz,	J.	Sadowy	(red.):	Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unij-
nych,	Gdańsk	–	Warszawa	2012,	s.	203;	M.	Martyna:	Korekty finansowe,	Wrocław	2012;	A.	Suchecka:	Korek-
ta finansowa i podstawy jej wymiaru,	„Przetargi	Publiczne”	nr	1(74)/2012;	r.	Szostak:	Charakter prawny korekt 
finansowych,	„Zamówienia	Publiczne.	Doradca”	nr	10/2011,	s.	9;	P.	Wiśniewski:	Korekty finansowe za narusze-
nia przepisów o zamówieniach publicznych,	„Monitor	Zamówień	Publicznych”	nr	2/2013,	s.	27.
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Pojęcie i geneza  
korekt finansowych
w powszechnym rozumieniu korekta to 
usuwanie błędów i nanoszenie poprawek. 
pojęcie korekty finansowej wywodzi się 
z terminologii ekonomicznej, a dokładniej 
z rachunkowości, w której korekta ozna-
cza sposób poprawiania błędu księgowego, 
polegający na skreśleniu omyłkowej treści 
lub liczby i zamieszczeniu prawidłowego 
zapisu. korekty mają wyeliminować błędy 
księgowe i zapewnić przestrzeganie zasad 
rachunkowości11. w przepisach UE doty-
czących rachunkowości budżetowej sto-
sowane jest pojęcie korekty księgowej12 
w rozumieniu przyjmowanym na grun-
cie nauk ekonomicznych. Jednak w roz-
porządzeniach unijnych dotyczących wy-
datkowania funduszy UE zapewniających 
wdrażanie wpr i polityki spójności, które 
stanowią przedmiot niniejszego opraco-
wania, przyjęte rozumienie pojęcia ko-
rekty finansowej odbiega od znaczenia 
powszechnego i ekonomicznego; ma ono 
charakter sui generis. w przepisach UE 
określających zasady wdrażania tych po-
lityk pojęcie korekty finansowej oznacza 

mechanizm prawny o charakterze nad-
zorczym, stosowany przez komisję wobec 
państw członkowskich w celu wyklucze-
nia z finansowania UE wydatków ponie-
sionych z naruszeniem prawa.

korekty finansowe były najpierw ure-
gulowane prawnie na gruncie wpr,  
historycznie starszej polityki (pierwsza 
korekta finansowa została nałożona w rol-
nictwie w 1976 r.13), następnie zaś usta-
nowiono je w obszarze polityki spójności. 
Choć są stosowane od dawna, jako pojęcie 
prawne w przepisach UE pojawiły się dość 
późno, bo w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku. Do tego momentu wypełniane 
przez nie cele komisja realizowała na pod-
stawie art. 8 rozporządzenia nr 729/197014. 
w przepisach dotyczących wpr pojęcie 
korekt finansowych przywołano w mo-
tywie 9 preambuły do rozporządzenia 
nr 1258/199915. stanowił on o podejmo-
wanej przez komisję decyzji, w której okre-
ślała ona konsekwencje, łącznie z korek-
tami finansowymi, wynikające z kontroli 
zgodności wydatków z zasadami wspólno-
towymi. w kolejnej wersji tego aktu praw-
nego – w rozporządzeniu nr 1290/200516 

11	 M.	Gmytrasiewicz	(red.):	Encyklopedia rachunkowości,	Warszawa	2005,	s.	138;	R.	Patterson:	Kompen-
dium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku,	Warszawa	2002,	s.	170.

12	 Korekt	 księgowych	 dotyczy	 art.	 155	 rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	 i	 Rady	 (UE,	 Euratom)	
nr	966/2012	z	25.10.2012	r.	w	sprawie	zasad	finansowych	mających	zastosowanie	do	budżetu	ogólne-
go	Unii	oraz	uchylający	rozporządzenie	Rady	(WE,	Euratom)	nr	1605/2002	(DzUUE	L	298	z	26.10.2012,	
s.	1).	Artykuł	ten	stanowi,	że	po	zamknięciu	roku	budżetowego	 i	do	czasu	prezentacji	sprawozdań	ra-
chunkowych	 księgowy	 wprowadza	 wszelkie	 korekty,	 które	 nie	 pociągają	 za	 sobą	 wypłat	 ani	 wpłat	
w	odniesieniu	do	 tego	 roku,	 a	 są	niezbędne	do	przedstawienia	prawdziwych	 i	 rzetelnych	 sprawozdań	 
rachunkowych.

13	 COM(2013)	934	final,	s.	7.
14	 Regulation	(EEC)	No	729/70	of	the	Council	of	21	April	1970	on	the	financing	of	the	common	agricultural	

policy	(OJ	L	94,	28.04.1970,	p.	13)	(brak	polskiej	wersji).
15	 Rozporządzenie	Rady	(WE)	nr	1258/99	z	17.05.1999	r.	w	sprawie	finansowania	wspólnej	polityki	rolnej	

(DzUrzUE	L	160	z	26.06.1999,	s.	103,	polskie	wydanie	specjalne	rozdz.	3,	t.	25,	s.	414).
16	 Rozporządzenie	Rady	(WE)	nr	1290/2005	z	21.06.2005	r.	w	sprawie	finansowania	wspólnej	polityki	rol-

nej	(DzUrz	L	209	z	11.08.2005,	s.	1).
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– pojęcie korekt finansowych zostało 
uwzględnione w jego części normatyw-
nej. artykuł 9 ust. 2 lit. b tego rozporzą-
dzenia stanowił, że komisja ma czuwać, 
aby państwa członkowskie sprawdzały le-
galność i prawidłowość wydatków pokry-
wanych z funduszy rolnych Europejskiego 
Funduszu rolniczego Gwarancji (EFrG) 
i Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich (EFrrow) 
i z tego tytułu stosowały wymagane korek-
ty finansowe, szczególnie w przypadku nie-
wydolności systemów zarządzania i kontro-
li. na gruncie przepisów z zakresu polityki  
spójności mechanizm korekt finanso-
wych został po raz pierwszy uregulowany 
w art. 39 rozporządzenia nr 1260/199917, 
wcześniej cele wypełniane przez korek-
ty finansowe były osiągane na podstawie 
art. 24 rozporządzenia nr 4253/198818. 

odnotowuje się, że ostatni z wymienio-
nych artykułów był właściwie martwy, 
gdyż komisja niezwykle sporadycznie ko-
rzystała z możliwości wyłączania na jego 
podstawie wydatków dokonanych przez 
państwa członkowskie z naruszeniem 
prawa wspólnotowego19.

obecne reguły prawne dotyczące na-
kładania przez komisję korekt finanso-
wych na państwa członkowskie zawiera 
art. 80 ust. 4 rozporządzenia finansowego  
nr 966/2012, a także przepisy sektorowe 
przyjęte w ramach wpr (rozporządze-
nie nr 1306/201320, rozporządzenie de-
legowane nr 907/201421 i rozporządzenie 
wykonawcze nr 908/201422) oraz w dzie-
dzinie polityki spójności (rozporządzenie 
nr 1303/201323 i rozporządzenie delego-
wane nr 480/201424). przepisy te zostaną 
poniżej przedstawione i skomentowane. 

17	 Rozporządzenie	Rady	(WE)	nr	1260/1999	z	21.06.1999	r.	ustanawiające	przepisy	ogólne	w	sprawie	fun-
duszy	strukturalnych	(DzU	L	161	z	26.06.1999,	s.	1,	polskie	wydanie	specjalne	rozdz.	14,	t.	1,	s.	31).

18	 Council	Regulation	(EEC)	No	4253/1988	of	19	December	1988,	laying	down	provisions	for	implementing	
Regulation	(EEC)	No	2052/88	as	regards	coordination	of	the	activities	of	the	different	Structural	Funds	
between	themselves	and	with	the	operations	of	the	European	Investment	Bank	and	the	other	existing	
financial	instruments	(OJ	L	374,	31.12.1988,	p.	1)	(brak	polskiej	wersji).

19	 Committee	of	 Independent	Experts,	Second Report on Reform of the Commission Analysis of Current 
Practice and Proposals for Tackling Mismanagement,	Irregularities	and	Fraud,	vol.	I,	1999,	pkt	3.17.6.

20	 Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	1306/2013	z	17.12.2013	r.	w	sprawie	finanso-
wania	wspólnej	polityki	rolnej,	zarządzania	nią	i	monitorowania	jej	oraz	uchylające	rozporządzenia	Rady	
(EWG)	nr	352/78,	(WE)	nr	165/94,	(WE)	nr	2799/98,	(WE)	nr	814/2000,	(WE)	nr	1290/2005	i	(WE)	
nr	485/2008	(DzUUE	L	347	z	20.12.2013,	s.	549).

21	 Rozporządzenie	 delegowane	Komisji	 (UE)	 nr	 907/2014	 z	 11.03.2014	 r.	 uzupełniające	 rozporządzenie	
Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	1306/2013	w	odniesieniu	do	agencji	płatniczych	i	innych	orga-
nów,	zarządzania	finansami,	rozliczania	rachunków,	zabezpieczeń	oraz	stosowania	euro	(DzUrzUE	L	255	
z	28.08.2014,	s.	18).

22	 Rozporządzenie	wykonawcze	Komisji	(UE)	nr	908/2014	z	6.08.2014	r.	ustanawiające	zasady	dotyczące	
stosowania	rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	1306/2013	w	odniesieniu	do	agen-
cji	płatniczych	i	 innych	organów,	zarządzania	finansami,	rozliczania	rachunków,	przepisów	dotyczących	
kontroli,	zabezpieczeń	i	przejrzystości	(DzUrzUE	L	255	z	28.08.2014,	s.	59).

23	 Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	1306/2013	z	17.12.2013	r.	w	sprawie	finanso-
wania	wspólnej	polityki	rolnej,	zarządzania	nią	i	monitorowania	jej	oraz	uchylające	rozporządzenia	Rady	
(EWG)	nr	352/78,	(WE)	nr	165/94,	(WE)	nr	2799/98,	(WE)	nr	814/2000,	(WE)	nr	1290/2005	i	(WE)	
nr	485/2008	(DzUUE	L	347	z	20.12.2013,	s.	549).

24	 Rozporządzenie	delegowane	Komisji	(UE)	nr	480/2014	z	3.03.2014	r.	uzupełniające	rozporządzenie	Parla-
mentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	1303/2013	ustanawiające	wspólne	przepisy	dotyczące	Europejskiego
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Cele korekt finansowych
rekonstrukcja celów wypełnianych 
przez korekty finansowe nakładane przez 
komisję na państwa członkowskie wyma-
ga odniesienia się do przepisów UE, ich 
wykładni przyjmowanej przez trybunał 
sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(tsUE), a także, pomocniczo, do wyja-
śnień innych instytucji UE, w szczególno-
ści komisji i trybunału obrachunkowego. 

Zgodnie z art. 80 ust. 4 rozporządze-
nia finansowego nr 966/2012, komisja 
stosuje korekty finansowe wobec państw 
członkowskich w celu wykluczenia z fi-
nansowania przez Unię wydatków doko-
nanych z naruszeniem mających zasto-
sowanie przepisów. analogiczny wnio-
sek wynika z przepisów sektorowych. 
rozporządzenie nr 1306/2013 dotyczą-
ce wpr wskazuje cele nakładania korekt 
finansowych na państwa członkowskie 
na tle funkcji pełnionych przez komisję. 
Funkcje te wiążą się z odpowiedzialno-
ścią komisji za wykonanie budżetu UE 
(art. 317 traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (tFUE)) oraz za czuwanie 
nad stosowaniem traktatów i środków 
przyjmowanych na ich postawie i nad-
zorowanie stosowania prawa UE pod 
kontrolą tsUE (art. 17 ust. 1 traktatu 
o Unii Europejskiej (tUE)). w moty-
wie 36 preambuły do rozporządzenia 
nr 1306/2013 dotyczącego wpr odnoto-
wano, że komisja odpowiada za wykonanie 

budżetu UE we współpracy z państwami 
członkowskimi zgodnie z art. 317 tFUE 
i jest uprawniona do decydowania, czy 
dokonane przez nie wydatki są zgodne 
z prawem Unii. przepisy z zakresu po-
lityki spójności również wskazują, że 
komisja dokonuje korekt finansowych 
w celu wyłączenia z finansowania UE 
wydatków naruszających obowiązujące 
przepisy prawa (art. 85 ust. 1 rozporzą-
dzenia nr 1303/2013). Z przytoczonych 
przepisów wynika, że celem nakładania 
korekt finansowych jest zapewnienie,  
by z budżetu UE były finansowane tylko 
te wydatki, poniesione przez państwa 
członkowskie na wdrażanie wpr i po-
lityki spójności, które zostały dokonane 
zgodnie z prawem. przepisy UE utożsa-
miają zatem cel nakładania korekt finan-
sowych z legalnością (zgodnością z pra-
wem) wydatków pokrywanych z funduszy  
UE. nad legalnością wydatków finansowa-
nych z budżetu UE komisja czuwa z racji 
funkcji pełnionych na mocy art. 17 ust. 1 
tUE, a upewnianie się co do tej legalno-
ści, możliwe dzięki stosowaniu korekt fi-
nansowych, umożliwia jej przejęcie odpo-
wiedzialności za wykonanie budżetu Unii, 
zgodnie z art. 317 tFUE. Z celem nakła-
dania korekt finansowych, którym jest 
zapewnienie legalności wydatków unij-
nych, wiąże się cel ochrony interesów fi-
nansowych UE. Do celu tego odnosi się 
motyw 72 preambuły do rozporządzenia 

	 Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	Funduszu	Spójności,	Europej-
skiego	Funduszu	Rolnego	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	oraz	Europejskiego	Funduszu	Morskiego	 
i	Rybackiego	oraz	ustanawiające	przepisy	ogólne	dotyczące	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regional-
nego,	Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	Funduszu	Spójności	 i	Europejskiego	Funduszu	Morskiego	
i	Rybackiego	(DzUrzUE	L	138	z	13.05.2014,	s.	5).



nr 1/styczeń-luty/2015 69 – 69 –

Korekty finansowe...   kontrola i audyt 

nr 1303/2013 z zakresu polityki spójności, 
który wskazuje, że komisja może być zmu-
szona do dokonania korekt finansowych 
w celu ochrony budżetu Unii. obowiązek 
ochrony interesów finansowych UE na-
kłada na komisję i na państwa członkow-
skie art. 325 tFUE. 

analogiczny wniosek dotyczący celów 
nakładania korekt finansowych wynika 
z orzecznictwa tsUE25, a jest nim zapew-
nienie, by wydatki pokrywane z budże-
tu UE pozostawały w zgodności z mają-
cymi zastosowanie przepisami. Uznając, 
że skoro korekty finansowe nakładane 
w ramach wpr i w dziedzinie polityki 
spójności zmierzają do tego samego celu, 
którym jest legalność wydatków pokry-
wanych z budżetu UE, sądy unijne sto-
sują reguły wypracowane w ramach obu 
tych polityk per analogiam. w orzecz-
nictwie sądów unijnych zidentyfikowa-
no również inny cel, któremu ma służyć 
nakładanie korekt finansowych. Jest nim 
realizacja szeroko rozumianych prioryte-
tów unijnych. w ocenie tsUE, korekty 
finansowe zapewniają, by budżet Unii 
nie był obciążany kwotami, których po-
niesienie nie służy celom określonym  
w prawie Unii26. 

podobny pogląd odnoszący się do celu 
nakładania korekt finansowych przyjmuje 
komisja, choć w nieco odmienny sposób roz-
kłada akcenty. stwierdza, że jest nim przy-
wrócenie sytuacji, w której 100% wydatków 
zadeklarowanych przez państwa członkow-
skie do współfinansowania z funduszy UE 
było zgodne z przepisami unijnymi i krajo-
wymi przyjętymi w celu wdrażania prze-
pisów UE. w jej ocenie, korekty finanso-
we stanowią ważny instrument korygujący  
i są silnym bodźcem dla państw członkow-
skich do poprawy ich systemów zarządza-
nia i kontroli, a tym samym do zapobiega-
nia i wykrywania nieprawidłowości oraz 
odzyskiwania kwot wydatkowanych nie-
prawidłowo przez beneficjentów27. komisja 
kładzie główny nacisk na naprawczy i pre-
wencyjny charakter korekt finansowych.

Z powyższego wynika, że oprócz za-
pewniania legalności wydatków pokry-
wanych z budżetu UE, celami korekt  
finansowych nakładanych na państwa 
członkowskie przez komisję są: ochro-
na interesów finansowych UE, osiąganie 
szeroko rozumianych celów unijnych oraz 
poprawa systemów zarządzania i kontro-
li stosowanych przez państwa członkow-
skie w toku wydatkowania funduszy UE. 

25	 Wyroki	 TS:	 z	 15.09.2005	 r.	 w	 sprawie	 C-199/03	 Irlandia p. Komisji,	 pkt	 26	 (ECLI:EU:C:2005:548);	
z	 6.10.1993	 r.	w	 sprawie	C-55/91	Włochy p. Komisji,	 pkt	 67	 (ECLI:EU:C:1993:832);	 z	 27.01.1988	 r.	
w	sprawie	349/85	Dania p. Komisji,	pkt	19	(ECLI:EU:C:1988:34);	wyroki	Sądu:	z	29.05.2013	r.	w	spra-
wie	T-384/10	Hiszpania p. Komisji,	pkt	138	(ECLI:EU:T:2013:277);	z	15.01.2013	r.	w	sprawie	T-54/11	
Hiszpania p. Komisji,	pkt	27	(ECLI:EU:T:2013:10);	z	13.07.2011	r.	w	sprawie	T-81/09	Grecja p. Komi-
sji, pkt	63	 (ECLI:EU:T:2011:366);	z	18.06.2010	r.	w	sprawie	T-549/08	Luksemburg p. Komisji,	pkt	45	
(ECLI:EU:T:2010:244).

26	 Wyroki	 TS:	 z	 6.10.1993	 r.	 w	 sprawie	 C-55/91	 Włochy p. Komisji,	 pkt	 67	 (ECLI:EU:C:1993:832);	
z	11.01.2001	r.	w	sprawie	C-247/98	Grecja p. Komisji,	pkt	13-14	(ECLI:EU:C:2001:4);	z	9.01.2003	r.	
w	sprawie	C-157/00	Grecja p. Komisji,	pkt	44	(ECLI:EU:C:2003:5);	z	9.09.2004	r.	w	sprawie	C-332/01	
Grecja p. Komisji,	pkt	63	(ECLI:EU:C:2004:496).

27	 COM(2013)	934,	s.	3	final.	“Fact	Sheet.	Managing	the	Agriculture	budget	wisely”,	European	Commis-
sion,	2007,	s.	8.
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Przesłanki nakładania  
korekt finansowych
Z przepisów UE jednoznacznie wynika, 
że przesłanką nałożenia korekty finanso-
wej jest naruszenie prawa. o ile jednak 
przepisy z zakresu wpr ograniczają się 
do ogólnego wskazania, że przesłanką na-
łożenia korekty finansowej jest narusze-
nie prawa, regulacje dotyczące polityki 
spójności określają szczegółowe rodzaje 
naruszeń prawa uzasadniające ich nakła-
danie. podkreśla to motyw 72 preambuły  
do rozporządzenia nr 1303/2013 doty-
czący polityki spójności, który stano-
wi, że korekty finansowe powinny być 
ograniczone do sytuacji, w których na-
ruszenia prawa UE lub prawa krajowe-
go dotyczą kwalifikowalności, prawidło-
wości, zarządzania lub kontroli operacji 
oraz odpowiadających im wydatków za-
deklarowanych komisji. stanowi on też, 
że ważne jest określenie okoliczności, w ja-
kich naruszenia przepisów prawa UE lub 
prawa krajowego przyjętego w celu wdro-
żenia prawa UE mogą doprowadzić do 
dokonania przez komisję korekt finan-
sowych. Jest to ważne, na co wskazuje 
omawiany przepis, ze względu na zapew-
nienie państwom członkowskim pewno-
ści prawnej28. przesłanki umożliwiające 

nakładanie korekt finansowych w ramach 
wpr i w dziedzinie polityki spójności zo-
staną przedstawione poniżej. 

Zanim to nastąpi warto odnotować, że 
pewność prawna jest kategorią prawną, 
która nie była dotąd przytaczana w prze-
pisach dotyczących korekt finansowych. 
Z orzecznictwa tsUE wynika, że zasada 
pewności prawnej jest jedną z podstawo-
wych zasad prawa UE. wymaga, by prze-
pisy prawa UE były sformułowane i stoso-
wane w sposób zrozumiały i precyzyjny29 
i ma na celu zagwarantowanie przewidy-
walności sytuacji i stosunków prawnych 
powstających na gruncie prawa UE30. 
każdy akt instytucji UE, który wywołu-
je skutki prawne musi być jasny, precy-
zyjny i podany do wiadomości zaintere-
sowanego w taki sposób, by mógł on wie-
dzieć z pewnością, od jakiego momentu  
dany akt istnieje i zaczyna wywoływać 
skutki prawne, a w konsekwencji, by mógł 
ustalić w sposób jednoznaczny swoje 
prawa i obowiązki oraz podjąć odpowied-
nie kroki31. tsUE przyjmuje, że wymóg 
pewności prawa musi być przestrzegany 
szczególnie rygorystycznie w przypadku 
aktów mogących wywoływać konsekwen-
cje finansowe, ich adresaci muszą mieć 
możliwość dokładnego zapoznania się 

28	 Do	pewności	prawa	odwołuje	się	też	motyw	102	preambuły	rozporządzenia	nr	1303/2013	dotyczący	po-
lityki	spójności.

29	 Wyrok	SPI	z	26.06.2008	r.	w	sprawie	T-94/98	Alfonsius Alferink p. Komisji,	pkt	64.
30	 Wyrok	TS	z	15.09.2005	r.	w	sprawie	C-199/03	Irlandia p. Komisji,	pkt	68	i	69	(ECLI:EU:C:2005:548).
31	 Wyroki	 TS:	 z	 21.06.2007	 r.	 w	 sprawie	 C-158/06	 ROM-projecten,	 pkt	 25	 (ECLI:EU:C:2007:370);	

z	14.04.2005	r.	w	sprawie	C-110/03	Belgia p. Komisji,	pkt	30	(ECLI:EU:C:2005:223);	z	16.01.2003	r.	
w	 sprawie	 C-439/01	 Cipra i Kvasnicka,	 pkt	 49	 (ECLI:EU:C:2003:31);	 z	 16.10.1997	 r.	 w	 sprawie	
C-177/96	 Banque Indosuez,	 pkt	 27	 (ECLI:EU:C:1997:494);	 z	 13.02.1996	 r.	 w	 sprawie	 C-143/93	
Van Es Douane Agenten,	 pkt	 27	 (ECLI:EU:C:1996:45);	 wyroki	 SPI:	 z	 7.11.2002	 r.	 w	 sprawach	 połą-
czonych	 T-141/99,	 T-142/99,	 T-150/99	 i	 T-151/99	 Vela i Tecnagrind p. Komisji,	 pkt	 391	 (ECLI:
EU:T:2002:270);	z	14.07.1997	r.	w	sprawie	T-81/95	Interhotel p. Komisji,	pkt	61	(ECLI:EU:T:1997:117).
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z zakresem nakładanych na nich obowiąz-
ków32. wymóg pewności prawa zmierza 
do zapewnienia przewidywalności sytu-
acji i stosunków prawnych objętych pra-
wem unijnym33.

Przesłanki nakładania w WPR

przepisy wpr określają pozytywne i ne-
gatywne przesłanki nakładania korekt fi-
nansowych. pozytywna przesłanka umoż-
liwia komisji nałożenie korekty finanso-
wej na państwo członkowskie, przesłanka 
negatywna natomiast to wyklucza. 

pozytywną przesłankę określa art. 52 
ust. 1 rozporządzenia nr 1306/2013, zgod-
nie z którym komisja wyłącza z finanso-
wania UE wydatki, które zostały doko-
nane niezgodnie z prawem UE (w przy-
padku EFrG) oraz niezgodnie z prawem 
UE lub prawem krajowym (w przypad-
ku EFrrow). przesłankę umożliwiającą 
wyłączenie wydatków EFrG i EFrrow 
z finansowania UE stanowi zatem naru-
szenie prawa: w przypadku wydatków sfi-
nansowanych z EFrG dotyczy ono przepi-
sów UE, w przypadku zaś wydatków po-
krytych z EFrrow może odnosić się do 
przepisów UE lub do przepisów krajowych 
przyjętych w celu wdrożenia prawa UE. 
przesłanka ta sformułowana jest w sposób 
blankietowy, nie wskazuje bowiem rodzaju 
naruszenia prawa, które może skutkować 
nałożeniem korekty finansowej. Jej zasto-
sowanie wymaga zatem zidentyfikowania 

normy prawnej (normy sankcjonowanej) 
nakładającej na adresata określonego ro-
dzaju nakaz lub zakaz (np. przeprowadza-
nia przez krajową agencję płatniczą okre-
ślonych kontroli), a następnie wykazania, 
że ten nakaz lub zakaz został naruszony. 
wskutek naruszenia wzorca zachowania 
określonego w normie sankcjonowanej sto-
sowana jest norma sankcjonująca w posta-
ci korekty finansowej. 

przepisy z zakresu wpr ustanawiają też 
negatywną przesłankę wykluczającą moż-
liwość nałożenia przez komisję korekty  
finansowej. Zgodnie z art. 52 ust. 4 rozpo-
rządzenia nr 1306/2013, odmowa finan-
sowania UE nie może dotyczyć wydatków 
EFrG dokonanych wcześniej niż 24 mie-
siące przed powiadomieniem państwa 
członkowskiego na piśmie przez komisję 
o wynikach przeprowadzonej przez nią 
kontroli, której wyniki uzasadniają nało-
żenie korekty finansowej. Istotą omawia-
nej negatywnej przesłanki, zwanej zasadą 
24 miesięcy, jest niemożliwość wyłącze-
nia z finansowania UE wydatków ponie-
sionych wcześniej niż 24 miesiące od dnia 
powiadomienia na piśmie państwa człon-
kowskiego o wynikach kontroli przepro-
wadzonej przez komisję, mimo że zosta-
ły one poniesione z naruszeniem prawa. 
Jej zastosowanie polega na tym, że jeżeli 
w wyniku kontroli komisja wykryje wy-
datki poniesione niezgodnie z prawem, 
o czym na piśmie poinformuje państwo 

32	 Wyroki	 TS:	 z	 21.06.2007	 r.	 w	 sprawie	 C-158/06	 ROM-projecten,	 pkt	 26	 (ECLI:EU:C:2007:370);	
z	 15.12.1987	 r.	 w	 sprawie	 325/85	 Irlandia p. Komisji,	 pkt	 18	 (ECLI:EU:C:1987:546);	 z	 9.07.1981	 r.	
w	sprawie	169/80	Gondrand Frères i Garancini,	pkt	17	(ECLI:EU:C:1981:171);	wyrok	SPI	z	7.02.1991	r.	
w	sprawach	połączonych	T-18/89	i	T-24/89	Tagaras,	pkt	40	(ECLI:EU:T:1992:17).

33	 Wyrok	TS	z	15.02.1996	r.	w	sprawie	C-63/93	Duff,	pkt	20	(ECLI:EU:C:1996:51);	wyrok	SPI	z	19.03.1997	r.	
w	sprawie	T-73/95	Oliveira p. Komisji,	pkt	29	(ECLI:EU:T:1997:39).
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członkowskie, to z finansowania UE będzie 
mogła wyłączyć tylko te z nich, które zo-
stały dokonane przez to państwo w okresie 
24 miesięcy liczonych od dnia dostarcze-
nia mu pisma o wynikach kontroli. 

Ratio legis zasady 24 miesięcy wyja-
śnia motyw 36 preambuły do rozporzą-
dzenia nr 1306/2013. wskazuje on, że 
w celu udzielenia państwom członkow-
skim gwarancji prawnych i finansowych 
w odniesieniu do wydatków dokonanych 
w przeszłości, należy ustalić maksymalny 
okres, w którym komisja może podejmo-
wać decyzje dotyczące skutków finanso-
wych stwierdzonych niezgodności. Z prze-
pisu tego wynika, że zasada 24 miesięcy ma 
zagwarantować państwom członkowskim 
pewność, że wydatki dokonane przez nie 
przed tym okresem nie zostaną wyłączo-
ne z finansowania UE, nawet gdyby były 
dokonane z naruszeniem prawa. 

stosowanie zasady 24 miesięcy jest 
wyłączone w trzech przypadkach, okre-
ślonych w art. 52 ust. 5 rozporządzenia 
nr 1306/2013. Zasada ta nie jest stosowa-
na, gdy wydatki zostały poniesione w wy-
niku: 1) nieprawidłowości34; 2) naruszenia 

przepisów dotyczących pomocy państwa, 
wobec którego komisja wszczęła postępo-
wanie przeciwko państwu członkowskie-
mu w trybie z art. 108 ust. 2 tFUE lub na-
ruszenia prawa UE, do którego usunięcia 
komisja wezwała państwo członkowskie 
w trybie z art. 258 tFUE. Zasady 24 mie-
sięcy nie stosuje się też w razie: 3) narusze-
nia przez państwa członkowskie obowiąz-
ków kontroli dokumentów handlowych 
jednostek otrzymujących lub dokonują-
cych płatności finansowanych z EFrG, 
regulowanych w art. 79-88 rozporządze-
nia nr 1306/2013. ponieważ zaistnienie 
wyżej wskazanych naruszeń prawa UE 
wyłącza stosowanie zasady 24 miesięcy, 
można uznać, że naruszenia te stanowią 
szczególnie istotne przypadki uchybień 
prawa unijnego. 

w stosowaniu zasady 24 miesięcy istot-
ną rolę odgrywa pisemne powiadomie-
nie komisji o wynikach kontroli, które 
jest doręczane państwu członkowskie-
mu. wskazane w nim naruszenia prawa 
wyznaczają zakres wydatków wyłącza-
nych z finansowania UE, natomiast dzień 
jego doręczenia państwu wyznacza okres 

34	 Nieprawidłowość	to	każde	naruszenie	prawa	unijnego	albo	prawa	krajowego	dotyczące	stosowania	prawa	
unijnego,	wynikające	z	działania	lub	zaniechania	podmiotu	gospodarczego	zaangażowanego	we	wdrażanie	
europejskich	funduszy	strukturalnych	i	inwestycyjnych	(EFSI),	które	ma	lub	może	mieć	szkodliwy	wpływ	
na	budżet	Unii	 przez	obciążenie	go	nieuzasadnionym	wydatkiem.	Podmiot	gospodarczy	oznacza	każdą	
osobę	fizyczną,	prawną	lub	inny	podmiot	biorący	udział	we	wdrażaniu	pomocy	z	EFSI,	z	wyjątkiem	pań-
stwa	członkowskiego	wykonującego	swoje	uprawnienia	władzy	publicznej	(art.	2	pkt	36	i	37	rozporządze-
nia	nr	1303/2013).	Na	temat	tego	pojęcia	zob.	K.	Brysiewicz:	Zasady odpowiedzialności beneficjentów 
za nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie 
finansowej 2007–2013,	„Monitor	Prawniczy”	nr	4/2014,	s.	179;	G.	Karwatowicz:	Czym są nieprawidłowo-
ści,	„Przegląd	Publiczny”	nr	8/2010,	s.	53;	G.	Karwatowicz,	J.	Odachowski:	Nieprawidłowości w zamó-
wieniach publicznych skutkujące nałożeniem korekt finansowych,	„Finanse	Komunalne”	nr	7-8/2009,	s.	88;	
G.	Karwatowicz,	J.	Odachowski:	Definicja legalna „nieprawidłowości” w kontekście funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójności,	„Kontrola	Państwowa”	nr	4/2009,	s.	116;	D.	Kowalski:	Zwrot środków publicz-
nych nieprawidłowo wydatkowanych,	„Kontrola	Państwowa”	nr	4/2014,	s.	147;	J.	Łacny:	Ochrona intere-
sów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności,	Warszawa	2010,	s.	138.
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24 miesięcy, w którym muszą być doko-
nane wydatki, aby mogły być wyłączo-
ne. wnioski takie płyną z wyroku ts 
w sprawie C-24/11 p. Królestwo Hiszpanii 
p. Komisji35. rozstrzygany w nim spór do-
tyczył korekt finansowych nałożonych na 
Hiszpanię ze względu na uchybienie przez 
to państwo przepisom regulującym zasady 
przyznawania pomocy na produkcję oliwy 
z oliwek. postawione Hiszpanii zarzuty 
dotyczyły między innymi niewystarcza-
jącego wdrożenia przez odpowiedzialne 
za to służby krajowe zaleceń sformułowa-
nych w wyniku kontroli przeprowadzo-
nych przez krajową agencję do spraw oliwy 
z oliwek. w toku postępowania Hiszpania 
twierdziła, że w pisemnym powiadomie-
niu o wynikach kontroli komisji (pismo 
komisji nr aGr 16844), które zostało jej 
dostarczone 15 lipca 2002 r., zarzut ten nie 
został sformułowany. w powiadomieniu 
tym komisja jedynie stwierdziła, że prace 
wykonane przez krajową agencję do spraw 
oliwy z oliwek zostały przez nią pozytyw-
nie ocenione. powiadomienie to nie odno-
siło się jednak do niewdrożenia zaleceń. 
Zarzut ten komisja sformułowała dopie-
ro 24 listopada 2004 r. rozstrzygając tę 
sprawę, ts przypomniał, powołując się 
na swoje wcześniejsze orzecznictwo36, że 
pisemne powiadomienie komisji o wyni-
kach kontroli pełni funkcję ostrzeżenia 
adresowanego do państwa członkowskie-
go o tym, że wydatki dokonane w okresie 

24 miesięcy przed jego doręczeniem mogą 
zostać wyłączone z finansowania UE. Data 
doręczenia tego powiadomienia stanowi 
zatem punkt odniesienia do obliczenia 
okresu 24 miesięcy. aby powiadomienie 
komisji mogło pełnić funkcję ostrzeże-
nia, zainteresowane państwo członkow-
skie musi mieć możliwość dokładnego za-
poznania się z jej zastrzeżeniami. Z tego 
względu musi ono precyzyjnie przedsta-
wiać wszystkie zarzucane państwu człon-
kowskiemu naruszenia prawa w wydatko-
waniu funduszy UE, które mogą następnie  
uzasadniać nałożenie korekty finansowej. 
w omawianej sprawie ts uznał, że pismo 
komisji nr aGr 16844 nie mogło stano-
wić pisemnego powiadomienia o wyni-
kach kontroli w rozumieniu przepisów 
ustalających zasadę 24 miesięcy, gdyż nie 
wskazało wystarczająco dokładnie zarzu-
canego Hiszpanii naruszenia, które stało 
się następnie podstawą do nałożenia na 
nie korekt finansowych. w rezultacie ts 
stwierdził nieważność decyzji komisji na-
kładającej korektę finansową w zakresie, 
w jakim wyłączyła ona z finansowania UE 
wydatki dokonane przez Hiszpanię w sek-
torze oliwy z oliwek wcześniej niż 24 mie-
siące przed datą doręczenia pisma komisji 
z 24 listopada 2004 r. 

trybunał obrachunkowy negatywnie 
ocenia skutki stosowania zasady 24 mie-
sięcy. Jego zdaniem, ograniczone zasoby 
kadrowe i finansowe, którymi dysponuje 

35	 Wyrok	TS	z	3.05.2012	r.	w	sprawie	C-24/11	P.	Hiszpania p. Komisji,	pkt	27-34	i	pkt	45-47	(ECLI:EU:
C:2012:266).

36	 Wyroki	 TS:	 z	 24.01.2002	 r.	 w	 sprawie	 C-170/00	 Finlandia p. Komisji,	 pkt	 34	 (ECLI:EU:C:2002:51);	
z	7.10.2004	r.	w	sprawie	C-153/01	Hiszpania p. Komisji,	pkt	93	(ECLI:EU:C:2004:589);	wyroki	Sądu:	
z	 7.06.2013	 r.	w	 sprawie	 T-2/11	Portugalia p. Komisji,	 pkt	 59	 (ECLI:EU:T:2013:307);	 z	 17.06.2009	 r.	
w	sprawie	T-50/07	Portugalia p. Komisji,	pkt	39	(ECLI:EU:T:2009:206).
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komisja na potrzeby wykonywania kon-
troli w państwach członkowskich, w po-
łączeniu z zasadą 24 miesięcy prowadzą 
do sytuacji, w której komisja nie może 
wyłączyć z finansowania UE wydatków 
poniesionych z naruszeniem prawa. Jako 
przykład to wskazał korektę finanso-
wą, którą komisja nałożyła na Francję 
ze względu na ryzyko wypłaty pomocy 
bezpośredniej na niekwalifikujące się do  
pomocy obszary znajdujące się na mokra-
dłach. korekta ta, obliczona z uwzględ-
nieniem zasady 24 miesięcy, wyniosła 
77,1 mln euro (decyzja nr 2006/554/wE 
z 27 lipca 2006 r.). Jeżeli byłaby obliczo-
na bez zastosowania tej zasady, wynosiła-
by około 100 mln euro. przyjmując kryty-
kę trybunału obrachunkowego, komisja 
wskazała, że kilka razy wnosiła o wydłu-
żenie okresu objętego zasadą 24 miesięcy, 
jednak propozycje te zostały odrzucone 
zarówno przez radę, jak i przez parlament 
Europejski37.

Przesłanki nakładania  
w polityce spójności

nakładanie korekt finansowych w ramach 
polityki spójności określają przepisy roz-
porządzenia nr 1303/2013: art. 22 ust. 7 
i art. 85 (zawarte w II części tego rozporzą-
dzenia); art. 95 ust. 6 (zawarty w III części)  
oraz art. 144-147 (zawarte w IV części). 
relacje zachodzące pomiędzy tymi ar-
tykułami można zrekonstruować przy 

zastosowaniu reguł kolizyjnych ustalo-
nych w art. 1 in fine tegoż rozporządze-
nia. artykuł ten stanowi, że część II roz-
porządzenia nr 1303/2013 stosuje się do 
wszystkich europejskich funduszy struk-
turalnych i inwestycyjnych (EFsI)38, chyba 
że przepisy wyraźnie dopuszczają od-
stępstwa. Części III i IV rozporządze-
nia nr 1303/2013 ustanawiają natomiast 
przepisy uzupełniające jego część II i mają 
zastosowanie do (odpowiednio) fundu-
szy polityki spójności39 (część III rozpo-
rządzenia) oraz funduszy polityki spój-
ności i EFMr (część IV rozporządzenia). 
wynikałoby stąd, że przepisy art. 22 ust. 7 
i art. 85, zawarte w II części rozporządze-
nia nr 1303/2013, mają charakter ogól-
ny i dotyczą wszystkich EFsI, natomiast 
art. 95 ust. 6 i art. 144-147, uwzględnio-
ne w częściach III i IV rozporządzenia 
nr 1303/2013, uzupełniają je i dotyczą od-
powiednio: EFrF, EFs i Fs oraz EFrF, 
EFs, Fs i EFMr. 

przesłanki określające naruszenia prawa, 
których spełnienie uzasadnia nakładanie 
korekt finansowych korespondują z za-
sadą zgodności, zawartą w art. 6 rozpo-
rządzenia nr 1303/2013, zatytułowanym 
„przestrzeganie prawa unijnego i krajo-
wego”. Zasada ta wymaga, by wszystkie 
operacje wspierane z EFsI były zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa UE 
oraz przepisami prawa krajowego, które 
bezpośrednio lub pośrednio wdrażają to 

37	 Sprawozdanie	specjalne	TO	nr	7/2010	pt.	Kontrola procedury rozliczania rachunków,	pkt	60	i	96;	odpo-
wiedzi	Komisji,	pkt	59.

38	 EFSI	 obejmują:	 Europejski	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego	 (EFRR),	 Europejski	 Fundusz	 Społecz-
ny	 (EFS),	 Fundusz	 Spójności	 (FS),	 Europejski	 Fundusz	 Rolny	 na	 rzecz	 Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	 
(EFRROW)	oraz	Europejski	Fundusz	Morski	i	Rybacki	(EFMR)	(art.	1	rozporządzenia	nr	1303/2013).

39	 Fundusze	polityki	spójności	to	EFRR,	EFS	i	FS	(art.	1	rozporządzenia	nr	1303/2013).
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rozporządzenie. Zasada zgodności, w oce-
nie rzecznika generalnego Y. Bota40, jest 
podstawową regułą dotyczącą kwalifiko-
wania działań do finansowania ze środków 
UE. Ma ona na celu zapobieżenie finan-
sowaniu przez Unię projektów sprzecz-
nych z postanowieniami traktatów i z po-
litykami, na których straży stoi prawo-
dawca unijny.

Nieosiągnięcie celów końcowych  
programu operacyjnego
Jako pierwsza zostanie przedstawiona 
przesłanka nakładania korekt finansowych 
wynikająca z nieosiągnięcia przez państwo 
członkowskie celów końcowych progra-
mu operacyjnego, ustalona w art. 22 ust. 7 
rozporządzenia nr 1303/2013. Zasługuje 
ona na szczególną uwagę, gdyż stanowi no-
wość wprowadzoną w obecnym okresie 
programowania 2014–2020. przytoczony 
artykuł stanowi, że jeżeli komisja usta-
li, na podstawie końcowego sprawozda-
nia z wdrażania programu operacyjnego 
dostarczonego przez państwo członkow-
skie41, że dążenie do osiągnięcia celów 
końcowych tego programu zakończyło 
się poważnym niepowodzeniem, może 
ona, niezależnie od art. 85 rozporządze-
nia nr 1303/2013, nałożyć na to państwo 
korektę finansową. aby było to możliwe 
konieczne jest jednak, by poważne niepo-
wodzenie w osiągnięciu celów końcowych 
programu operacyjnego było spowodowane 

wyraźnie zidentyfikowanymi słabościa-
mi wdrożeniowymi, które komisja zgło-
siła państwu członkowskiemu, a pań-
stwo to nie podjęło koniecznych działań 
naprawczych. Ratio legis tej przesłanki 
wyjaśnia motyw 22 preambuły do rozpo-
rządzenia nr 1303/2013. wskazuje on, że 
komisja powinna mieć możliwość doko-
nania korekt finansowych na zakończenie 
okresu programowania w wypadku, gdy  
realizacja założeń pośrednich danego pro-
gramu zakończyła się poważnym niepo-
wodzeniem, które było spowodowane 
wyraźnie zidentyfikowanymi i zgłoszo-
nymi przez komisję państwu słabościami  
wdrożeniowymi, wobec których państwo 
nie podjęło koniecznych działań napraw-
czych. przepis ten wyjaśnia, że możliwość 
ta zapewnia, by budżet Unii nie był wyko-
rzystywany w sposób rozrzutny lub nie-
efektywny. 

artykuł 22 ust.  7 rozporządzenia 
nr 1303/2013 zawiera również negatyw-
ną przesłankę, wykluczającą możliwość na-
łożenia na jego podstawie korekty finan-
sowej na państwo członkowskie. artykuł 
ten nie będzie mógł stanowić podstawy 
do zastosowania korekty finansowej, jeżeli 
nieosiągnięcie celów końcowych programu 
operacyjnego było spowodowane wpły-
wem czynników społeczno-gospodarczych 
i środowiskowych, istotnych zmian w wa-
runkach gospodarczych i środowiskowych 
w danym państwie członkowskim bądź 

40	 Opinia	rzecznika	generalnego	Y.	Bota	z	5.09.2013	r.	w	sprawie	C-388/12	Comune di Ancona p. Regione 
Marche,	pkt	68	i	71	(ECLI:EU:C:2013:535).

41	 Programy	operacyjne	(krajowe	lub	regionalne)	są	to	dokumenty	planistyczne,	opracowane	przez	państwo	
członkowskie	i	przyjmowane	przez	Komisję,	które	określają	priorytety	osiągane	dzięki	finansowaniu	EFSI.	
Treść,	tryb	przyjęcia	i	zmiany	określają	art.	96-99	rozporządzenia	nr	1303/2013.
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działaniem siły wyższej mającej poważ-
ny wpływ na wdrażanie tych priorytetów. 

na podstawie art. 22 ust. 7 rozporzą-
dzenia nr 1303/2013 mogą być nakładane 
korekty finansowe wobec wszystkich eu-
ropejskich funduszy strukturalnych i in-
westycyjnych (EFrr, EFs, Fs, EFrrow 
i EFMr). 

Naruszenia prawa dotyczące wyboru 
operacji lub zadeklarowanych wydatków
artykuł 85 ust.  1 rozporządzenia 
nr 1303/2013 wskazuje dwa rodzaje na-
ruszeń prawa uzasadniających nakładanie 
korekt finansowych na państwa członkow-
skie. komisja może je zastosować, jeżeli 
naruszenie prawa dotyczące wydatków za-
deklarowanych jej przez państwo człon-
kowskie do refundacji z EFsI: 1) miało lub 
mogło mieć wpływ na wybór operacji do 
wsparcia z EFsI przez właściwy podmiot 
lub 2) miało lub mogło mieć wpływ na 
kwotę wydatków zadeklarowanych do re-
fundacji z budżetu Unii. naruszenia prawa 
uzasadniające korekty finansowe nakłada-
ne na podstawie art. 85 rozporządzenia 
nr 1303/2013 dotyczą zatem niewłaści-
wego wyboru operacji do sfinansowania 
z funduszy UE przez organ krajowy lub 
też nadmiernego finansowania wydatków 
z budżetu UE, o które wnosiło państwo 
członkowskie. 

na podstawie przedstawionego artyku-
łu mogą być nakładane korekty finansowe 
wobec wszystkich europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (EFrr, 
EFs, Fs, EFrrow i EFMr). 

Naruszenie zasady dodatkowości
kolejna przesłanka stosowania korekt fi-
nansowych, ustanowiona w art. 95 ust. 6 
rozporządzenia nr 1303/2013, wynika 
z naruszenia przez państwo członkow-
skie zasady dodatkowości. Zasada ta, usta-
nowiona w 1988 r., jest jedną z reguł fi-
nansowania polityki spójności. Zmierza 
do zapewnienia, by fundusze UE nie  
zastępowały, lecz uzupełniały fundusze 
krajowe państw członkowskich wydat-
kowane na cele podnoszenia poziomu ich 
rozwoju. Jej wyrazem jest wymóg współ-
finansowania programów operacyjnych ze 
środków krajowych (publicznych i pry-
watnych). 

przestrzeganie zasady dodatkowości 
sprawiało państwom członkowskim 
tak liczne trudności42, że w poprzed-
nim okresie programowania jej naru-
szenie zostało obwarowane możliwo-
ścią nałożenia na nie korekty finansowej.  
Możliwość tę przewidziano również 
obecnie (art. 95 ust. 6 i załącznik X pkt 3 
rozporządzenia nr 1303/2013). Inaczej 
niż w przypadku innych korekt finan-
sowych, przepisy określają górną wyso-
kość korekty nakładanej ze względu na 
naruszenie zasady dodatkowości – nie 
może ona przekroczyć 5% alokacji fun-
duszy polityki spójności dla danego pań-
stwa członkowskiego w całym okresie 
programowania.

naruszenie zasady dodatkowości może 
stanowić przyczynę korekty finansowej 
nakładanej wobec funduszy polityki spój-
ności (EFrr, EFs i Fs). 

42	 R.	Levy:	Implementing European Union Public Policy,	Cheltenham	–	Northampton	2000,	s.	107.
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Pozostałe przesłanki  
nakładania korekt finansowych
pozostałe przesłanki nakładania korekt 
finansowych na państwa członkowskie 
w dziedzinie polityki spójności określił 
art. 144 rozporządzenia nr 1303/2013. 
Mogą być one stosowane w przypadku: 
1) wykrycia poważnego defektu w kra-
jowym systemie zarządzania i kontroli, 
który to system państwo członkowskie 
zobowiązane jest ustanowić dla każde-
go programu operacyjnego; 2) narusze-
nia przez nie wymogów dokonywania ko-
rekt finansowych albo 3) uwzględnienia 
przez państwo nieprawidłowego wydat-
ku we wniosku o płatność przedkładane-
go komisji i nieskorygowania go. 

Jeżeli chodzi o pierwszą ze wskazanych 
przesłanek, to zgodnie z art. 144 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia nr 1303/2013, komisja 
może dokonać korekt finansowych jeśli 
stwierdzi, że w skutecznym funkcjonowa-
niu systemu zarządzania i kontroli progra-
mu operacyjnego istnieje poważny defekt 
stanowiący zagrożenie dla wkładu UE wy-
płaconego na rzecz programu operacyjne-
go. przepisy UE nie definiują pojęcia sys-
temu zarządzania i kontroli, ustanawiają 
jednak wymogi, które system ten ma speł-
niać, a także cel, który ma osiągnąć oraz 
skutki wynikające z jego nieskutecznego 
funkcjonowania. wynika z nich, że sys-
tem zarządzania i kontroli tworzą instytu-
cje ustanowione przez państwa członkow-
skie w celu wykonywania zadań ustalonych 

w przepisach UE związanych z wydatko-
waniem funduszy unijnych (np. instytucja 
płatnicza) oraz ich obowiązki (np. doko-
nywanie płatności na rzecz beneficjentów 
i otrzymywanie ich refundacji z komisji). 
skuteczność tego systemu jest odnoszona 
do możliwości zapewnienia przez niego, 
że zrealizowane przy jego zastosowaniu 
wydatki, sfinansowane z budżetu UE, są 
zgodne z prawem (legalne). 

w przepisach unijnych po raz pierwszy 
zdefiniowano pojęcie poważnego defektu 
w skutecznym funkcjonowaniu systemu 
zarządzania i kontroli (art. 2 ust. 39 rozpo-
rządzenia nr 1303/2013 i art. 30 ust. 2 roz-
porządzenia delegowanego nr 480/2014). 
na szczególną uwagę zasługuje definicja za-
warta w art. 30 ust. 2 rozporządzenia de-
legowanego nr 480/2014, która ma charak-
ter szczegółowy i doprecyzowujący wobec 
definicji z art. 2 ust. 39 rozporządzenia 
nr 1303/2013. Jej przedstawienie wyma-
ga wyjaśnienia, że rozporządzenie dele-
gowane nr 480/2014 ustanowiło 18 wy-
mogów, które ma spełniać system zarzą-
dzania i kontroli (załącznik nr IV do tego 
rozporządzenia). siedem spośród owych 
18 wymogów uznano za szczególnie istot-
ne43, pozostałe są wymogami zwykłymi44. 
to, czy system zarządzania i kontroli speł-
nia ustanowione wymogi, ocenia komisja 
przy zastosowaniu skali obejmującej czte-
ry kategorie. kategoria 1 jest stosowana, 
gdy system ten funkcjonuje prawidłowo 
i nie są potrzebne żadne usprawnienia lub 

43	 Wymogi	te	określają	pkt	2,	4,	5,	13,	15,	16	i	18	tabeli	nr	1	załącznika	IV	do	rozporządzenia	delegowane-
go	nr	480/2014.

44	 Wymogi	te	określają	pkt	1,	3,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	14,	17	tabeli	nr	1	załącznika	IV	rozporządzenia	dele-
gowanego	nr	480/2014.
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potrzebne usprawnienia są niewielkie; ka-
tegoria 2 oznacza, że system ten funkcjo-
nuje, choć są potrzebne pewne uspraw-
nienia w jego funkcjonowaniu; kategoria 
3 wskazuje, że system funkcjonuje czę-
ściowo i potrzebne są znaczne uspraw-
nienia, natomiast kategoria 4 informuje, 
że system ten nie funkcjonuje. poważny 
defekt w skutecznym funkcjonowaniu 
systemu zarządzania i kontroli, zgodnie 
z art. 30 ust. 2 rozporządzenia delegowa-
nego nr 480/2014 oznacza, że: a) dowolne 
spośród ośmiu szczególnie istotnych wy-
mogów tego systemu albo b) co najmniej 
dwa z pozostałych jego wymogów powo-
dują, że system ten funkcjonuje częściowo 
i potrzebne są znaczne usprawnienia (ka-
tegoria 3 w skali oceny) lub też system ten 
nie funkcjonuje (kategoria 4 w skali oceny).

kolejną przesłankę nakładania korekt fi-
nansowych ustanawia art. 144 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia nr 1303/2013. Upoważnia 
on komisję do nałożenia korekty finanso-
wej, jeżeli państwo członkowskie naruszy 
obowiązek dokonywania korekt finanso-
wych, nałożony na nie w art. 143 rozpo-
rządzenia nr 1303/2013. w kontekście tej 
przesłanki warto wyjaśnić, że nakładanie 
korekt finansowych jest zadaniem wykony-
wanym przez państwa członkowskie oraz 
przez komisję. Istota obu rodzajów korekt 
finansowych jest podobna i sprowadza się 
do wycofania z finansowania UE wydat-
ków poniesionych z naruszeniem prawa. 
oba rodzaje korekt finansowych różnią się 
jednak pod kilkoma względami. w szcze-
gólności, o ile nałożenie korekty finansowej 

przez komisję na państwo członkowskie 
może oznaczać konieczność zwrotu przez 
to państwo kwoty objętej korektą do bu-
dżetu Unii (korekta finansowa netto), o tyle 
kwota korekty finansowej nałożona przez 
państwo członkowskie może być przez 
nie ponownie wykorzystana na dany pro-
gram operacyjny (art. 143 rozporządzenia 
nr 1303/2013). ponadto, nakładanie korekt 
finansowych przez państwo członkowskie 
jest jego obowiązkiem, którego naruszenie 
zostało obwarowane zagrożeniem nałożenia 
na nie korekty finansowej przez komisję45.

ostatnią przesłankę nakładania korekt 
finansowych reguluje art. 144 ust. 1 w lit. c 
rozporządzenia nr 1303/2013. komisja 
może na jego podstawie zastosować korek-
tę finansową, jeżeli państwo członkowskie 
uwzględniło nieprawidłowy wydatek we 
wniosku o płatność przekazanym jej w celu 
uzyskania płatności i nie skorygowało tego 
wydatku do dnia, w którym komisja go 
wykryła i wszczęła procedurę zmierzającą 
do nałożenia na to państwo korekty finan-
sowej. pojęcie nieprawidłowego wydatku 
można odnosić do pojęcia nieprawidłowo-
ści, zdefiniowanej na potrzeby rozporzą-
dzenia nr 1303/2013 w art. 2 ust. 36 (de-
finicję nieprawidłowości uwzględniono 
w przypisie 34). nieprawidłowy wydatek 
oznacza zatem wydatek, który został doko-
nany z naruszeniem prawa UE lub prawa 
krajowego i mimo to został uwzględniony 
przez państwo członkowskie we wniosku 
o płatność złożonym do komisji w celu 
uzyskania refundacji wydatków poniesio-
nych w ramach programów operacyjnych.

45	 Na	ten	temat	zob.	przypis	10.	
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korekty finansowe nakładane na podsta-
wie art. 144 rozporządzenia nr 1303/2013 
mogą dotyczyć funduszy polityki spójno-
ści (EFrr, EFs i Fs) oraz EFMr. 

Określanie wysokości  
korekt finansowych
Kryteria wpływające  
na wysokość korekt finansowych

Z przepisów horyzontalnego rozporządze-
nia finansowego nr 966/201246 oraz z przepi-
sów sektorowych przyjętych dla wpr i po-
lityki spójności47 wynika, że w celu określe-
nia wysokości korekt finansowych komisja 
uwzględnia charakter, wagę i skutki finan-
sowe dla budżetu UE wywołane narusze-
niem prawa. ponadto przepisy UE wyraź-
nie wymagają, by w toku nakładania korekt 
finansowych komisja przestrzegała zasady 
proporcjonalności. wymóg ten prawodawca 
unijny przytoczył wielokrotnie48, co może 
świadczyć, że jest on szczególnie istotny. 

Rodzaje korekt finansowych

w przepisach UE zawarto też wska-
zówki dotyczące metod określania wy-
sokości korekt finansowych. Zgodnie 
z art. 80 ust. 4 i 5 rozporządzenia finan-
sowego nr 966/2012, komisja opiera ko-
rekty finansowe na wskazaniu kwot wy-
płaconych nienależnie i na ich skutkach 

finansowych dla budżetu Unii. Jeżeli kwot 
tych nie można dokładnie określić, komisja 
może zastosować ekstrapolację lub korekty  
ryczałtowe zgodnie z przepisami sek-
torowymi. podobne wskazówki zawar-
to w przepisach sektorowych z zakresu 
wpr i polityki spójności49. Z przytoczo-
nych przepisów wynika, że wysokość ko-
rekt finansowych jest ustalana w dwóch 
następujących po sobie etapach: najpierw 
jest określana podstawa wysokości korek-
ty finansowej, a następnie jest obliczana 
jej wysokość. na każdym etapie komisja 
powinna uwzględniać kryteria wpływają-
ce na wysokość korekt finansowych (cha-
rakter naruszenia prawa, jego wagę i wy-
wołane skutki finansowe dla budżetu UE) 
i dążyć, by nakładana korekta była propor-
cjonalna do naruszenia prawa, ze wzglę-
du na które jest nakładana. 

przytoczone przepisy umożliwiają też 
wyodrębnienie trzech rodzajów korekt fi-
nansowych: dokładnych, ekstrapolowa-
nych i ryczałtowych. przepisy te określają  
również kolejność wyboru ich stosowa-
nia. najpierw, jeżeli możliwe jest precy-
zyjne ustalenie kwoty wydatku dokona-
nego z naruszeniem prawa, to ta kwota po-
winna stanowić korektę finansową (do-
kładna korekta finansowa). Jeżeli dokładna 
kwota wydatku dokonanego z naruszeniem 

46	 Zgodnie	z	art.	80	ust.	4	i	5	rozporządzenia	finansowego	nr	966/2012,	podejmując	decyzję	w	sprawie	kwo-
ty	korekty	finansowej,	Komisja	uwzględnia	charakter	i	wagę	naruszenia	mających	zastosowanie	przepi-
sów	oraz	skutki	finansowe	dla	budżetu,	także	w	przypadku	uchybień	w	systemach	zarządzania	i	kontroli.

47	 Zob.	art.	52	ust.	2	rozporządzenia	nr	1306/2013	dotyczący	WPR,	a	także	art.	22,	art.	85,	art.	144	ust.	1	
i	załącznik	X	pkt	3	do	rozporządzenia	nr	1303/2013	dotyczący	polityki	spójności.

48	 Zob.	motywy	72	i	121	preambuły	i	art.	22	ust.	7,	art.	85	ust.	3,	art.	144	ust.	2	i	art.	145	rozporządzenia	
nr	1303/2013	dotyczącego	polityki	spójności,	a	także	motywy	22	i	120	preambuły	i	art.	52	ust.	2	rozpo-
rządzenia	nr	1306/2013	dotyczącego	WPR.

49	 Zob.	 art.	 52	 ust.	 2	 rozporządzenia	 nr	 1306/2013	 dotyczący	 WPR	 i	 art.	 144	 ust.	 1	 rozporządzenia	
nr	1303/2013	odnoszący	się	do	polityki	spójności.
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prawa nie może być określona lub jej usta-
lenie wykluczają względy ekonomiki kon-
troli, gdyż wymagałoby to znacznych na-
kładów finansowych, wysokość korekty  
finansowej jest określana na podstawie eks-
trapolacji (ekstrapolowana korekta finan-
sowa). w końcu, jeżeli nie jest możliwe  
nałożenie dokładnej ani ekstrapolowanej 
korekty finansowej, kwota korekty jest 
ustalana przy zastosowaniu stawek ry-
czałtowych (ryczałtowa korekta finanso-
wa). nakładanie korekt finansowych na 
podstawie ekstrapolacji lub stawek ryczał-
towych wynika z dążenia do wyważenia 
właściwych relacji między koniecznością  
wyłączania wydatków UE poniesionych z na-
ruszeniem prawa a trudnością oszacowania  
faktycznej szkody wyrządzonej w fundu-
szach wskutek tego naruszenia.

przepisy unijne określające przesłanki, 
kryteria i metody obliczania wysokości ko-
rekt finansowych zostały sformułowane 
ogólnie i pozostawiają znaczną swobodę 
interpretacyjną. o tym, że intencją prawo-
dawcy unijnego jest, aby swobodę tę ogra-
niczyć, świadczy art. 80 ust. 4 i 5 rozpo-
rządzenia finansowego nr 966/2012, który  
stanowi, że przepisy sektorowe określą 
kryteria ustalania korekt finansowych, od-
powiednią procedurę, metodę ekstrapola-
cji korekt finansowych i stosowanie stawek 

ryczałtowych. podobne normy kompe-
tencyjne zostały zawarte w przepisach 
sektorowych z zakresu wpr i polityki 
spójności, a przyjmowane przez komisję  
regulacje mają mieć postać aktów dele-
gowanych (art. 53 ust. 3 rozporządze-
nia nr 1306/2013 z zakresu wpr oraz 
art. 85 w ust. 3 i 4 i art. 144 ust. 6 rozpo-
rządzenia nr 1303/2013 dotyczący polity-
ki spójności). stosując się do tego zalece-
nia, komisja przyjęła rozporządzenie de-
legowane nr 480/2014 określające kryteria  
ustalania korekt finansowych w dziedzi-
nie polityki spójności oraz rozporządze-
nie delegowane nr 907/2014 regulujące te 
kwestie w ramach wpr. 

przyjęcie w  okresie programowa-
nia 2014–2020 norm kompetencyjnych 
upoważniających komisję do określania,  
w formie prawnie wiążących aktów de-
legowanych, metod stosowanych w celu 
określania wysokości korekt finansowych 
stanowi nowość zasługującą na aprobatę. 
Do tego czasu normy kompetencyjne nie 
były przyjmowane, a komisja określała re-
guły stosowane w celu nakładania korekt 
finansowych w formie prawnie niewiążą-
cych wytycznych. tego rodzaju wytycz-
ne komisja przyjęła najpierw w ramach 
wpr50, a następnie w polityce spójności51, 
a praktyka ta nie została zakwestionowana 

50	 W	ramach	WPR	przyjęto	wytyczne	nr	VI/216/93	określane	mianem	raportu	grupy	 roboczej	Bella,	od	
nazwiska	 przewodniczącego	 komitetu	 opracowującego	 je.	 Grupa	 ta	 została	 powołana	 przez	 Komisję	
w	1991	r.	w	celu	oceny	skuteczności	procedury	rozliczania	rachunków.	Wytyczne	te	zostały	zmienione	
wytycznymi	nr	VI/5330/97	z	23.12.1997	r.	dotyczącymi	obliczania	skutków	finansowych	podczas	przygo-
towywania	decyzji	o	rozliczaniu	rachunków	Sekcji	Gwarancji	EFOGR.

51	 Zob.	Commission guidelines on the principles, criteria and indicative scales to be applied by Commis-
sion departments in determining financial corrections under Article H (2) of Annex II of Regulation (EC)  
No 1164 establishing a Cohesion fund,	Brussels	29.07.2002,	C(2002)2871);	Commission guidelines on 
the principles, criteria and indicative scales to be applied by Commission departments in determining finan-
cial corrections under Article 39 (3) of Regulation (EC) No 1260/1999,	Brussels	2.03.2001,	C(2001)476);	
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przez tsUE, mimo skarg państw człon-
kowskich. Można przyjąć, że praktyka re-
gulowania metod określania wysokości ko-
rekt finansowych w formie wytycznych 
została podyktowana względami pragma-
tycznymi, wymagającymi określenia spo-
sobu ich nakładania w sytuacji, w której 
przepisy UE nie przewidywały uregulo-
wania tego w formie prawnie wiążącej. 
określanie czynników wpływających na 
wysokość korekt finansowych w postaci 
wytycznych zaspokajało zarówno interesy 
komisji, jak i państw członkowskich, gdyż 
mimo apeli parlamentu Europejskiego52, 
żaden z tych podmiotów przez wiele lat nie 
dążył do uregulowania tej materii w for-
mie wiążących aktów prawnych. postulat 
ten został zrealizowany w przepisach obec-
nego okresu programowania 2014–2020. 

Dokładne korekty finansowe
pomimo że przepisy UE nakazują w pierw-
szej kolejności rozważyć możliwość zasto-
sowania dokładnej korekty finansowej, 
tego rodzaju korekty dotyczy stosunko-
wo najmniej postanowień. 

w ramach wpr reguły dotyczące na-
kładania dokładnych korekt finansowych 
uwzględniono w art. 12 rozporządzenia 
delegowanego nr 907/2014. stanowi on, 
że komisja podejmuje decyzję o wyłą-
czeniu wydatków z finansowania UE na 

podstawie zidentyfikowanych kwot niena-
leżnie wypłaconych, jeżeli kwoty te można 
ustalić przy zastosowaniu proporcjonal-
nych nakładów. Jeśli nie jest to możliwe, 
państwo członkowskie, na które ma być 
nałożona korekta finansowa może przed-
stawić, w terminie przewidzianym przez 
komisję w ramach procedury rozliczania 
zgodności, dane dotyczące tych kwot, na 
podstawie kontroli wszystkich indywidu-
alnych przypadków, których dana niepra-
widłowość mogła potencjalnie dotyczyć. 
weryfikacja obejmuje wszystkie wydat-
ki poniesione z naruszeniem przepisów 
i obciążające budżet Unii. przedstawione 
przez państwa członkowskie dane muszą 
obejmować wszystkie kwoty, które są nie-
kwalifikowane z powodu danej nieprawi-
dłowości. w celu uwzględnienia wyników 
obliczeń przedłożonych przez państwo 
członkowskie, komisja ma prawo ocenić 
metody wykorzystane do tych obliczeń 
(państwo jest zobowiązane wyraźnie je 
opisać), sprawdzić przedłożone przez to 
państwo dane i wyniki obliczeń oraz uzy-
skać wystarczające dowody kontroli po-
twierdzające te dane. 

przepisy dotyczące polityki spójności 
są jeszcze bardziej lapidarne jeżeli cho-
dzi o regulowanie dokładnych korekt fi-
nansowych. w art. 144 ust. 1 in fine roz-
porządzenia nr 1303/2013 wskazano, że 

 Commission guidelines for determining financial corrections to be made to expenditures co-financed 
by the structural funds or the Cohesion Fund for non-compliance with the rules on public procurement 
(COCOF/07/0037/00-EN);	Guidelines on closure of assistance (2000-2006) from structural funds; Com-
mission guidelines on the principles, criteria and indicative scales to be applied by Commission depart-
ments in determining financial corrections under Article 39 (3) of Regulation (EC) No 1260/1999,	Brussels	
2.03.2001,	(C(2001)476).

52	 Rezolucja	Parlamentu	Europejskiego	w	sprawie	dokumentu	Komisji	dotyczącego	kontroli	finansowej	fun-
duszy	strukturalnych	–	korekty	finansowe	netto	(DzUrz	1997	C	286	z	22.09.1997,	s.	341).
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komisja dokonuje korekt finansowych na 
podstawie indywidualnych przypadków 
stwierdzonych nieprawidłowości oraz bie-
rze pod uwagę, czy nieprawidłowość jest 
systemowa53. przepisy te wymagają, by 
wysokość dokładnych korekt finansowych 
opierać na podstawie wysokości wydat-
ków dokonanych z naruszeniem prawa, 
przy uwzględnieniu charakteru niepra-
widłowości (indywidualnego lub systemo-
wego). Jeśli nie jest możliwe precyzyjne 
określenie kwoty nieprawidłowych wydat-
ków poniesionych przez fundusze polityki  
spójności, komisja przyjmuje za podsta-
wę korekty finansowej stawkę ekstrapo-
lowaną lub zryczałtowaną.

Ekstrapolowane korekty finansowe
Jeżeli przy zastosowaniu proporcjonalnych 
nakładów komisja nie jest stanie zidenty-
fikować kwot nienależnie wypłaconych, co 
umożliwiałoby jej nałożenie dokładnej ko-
rekty finansowej, to zgodnie z art. 12 ust. 2 
rozporządzenia delegowanego nr 907/2014 
dotyczącego wpr, może określić kwoty 
wyłączane z finansowania UE przy za-
stosowaniu ekstrapolacji. w leksykal-
nym rozumieniu ekstrapolacja oznacza  
przewidywanie przebiegu jakiegoś zjawi-
ska w okolicznościach nieznanych, któ-
rych nie można przewidzieć ani stworzyć 
na podstawie znajomości analogicznego 
zjawiska w warunkach znanych. w sta-
tystyce natomiast ekstrapolacja oznacza 

wnioskowanie o właściwościach pewnej 
zbiorowości na podstawie badań odpo-
wiednio dobranej części tej zbiorowości, 
zwanej próbą54.

państwo członkowskie, na które ma być 
nałożona ekstrapolowana korekta finanso-
wa może przedłożyć, w terminie przewi-
dzianym przez komisję, obliczenie kwoty 
podlegającej wyłączeniu z finansowania UE 
dokonane przy zastosowaniu ekstrapola-
cji. obliczeń tych państwo dokonuje na 
podstawie wyników kontroli przeprowa-
dzonych na reprezentatywnej próbie wy-
datków. próba wydatków musi pochodzić 
z populacji, w której można spodziewać się 
wystąpienia tej samej nieprawidłowości 
(art. 12 ust. 3 rozporządzenia delegowa-
nego nr 907/2014). wówczas, w celu usta-
lenia korekty finansowej, wyniki badania 
reprezentatywnej próby są ekstrapolowa-
ne na resztę populacji, z której wybrano 
próbę. podobnie jak w przypadku dokład-
nej korekty finansowej, w celu uwzględ-
nienia wyników obliczeń przedłożonych 
przez państwo członkowskie wskazują-
cych wysokość ekstrapolowanej korekty 
finansowej, komisja może ocenić metody 
wykorzystane przez to państwo do ekstra-
polacji (metody te państwo zobowiązane 
jest opisać), sprawdzić reprezentatywność 
próby, przedłożone jej dane i wyniki ekstra - 
polacji oraz uzyskać dowody dotyczące 
tych danych (art. 12 ust. 4 rozporządze-
nia delegowanego nr 907/2014).

53	 Nieprawidłowość	systemową	stanowi	każda	nieprawidłowość,	która	może	mieć	charakter	powtarzalny,	
o	wysokim	prawdopodobieństwie	wystąpienia	w	podobnych	 rodzajach	operacji,	 będąca	konsekwencją	
istnienia	poważnych	defektów	w	skutecznym	funkcjonowaniu	systemu	zarządzania	i	kontroli	(art.	2	pkt	38	
rozporządzenia	nr	1305/2013).

54	 H.	Zgółkowa	(red.):	Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny,	t.	10,	Poznań	1997,	s.	337.
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Ryczałtowe korekty finansowe
Jeżeli nieznana jest precyzyjna kwota wy-
datków dokonanych z naruszeniem prawa, 
co umożliwiłoby zastosowanie dokładnej 
korekty finansowej, ani też nie można 
jej oszacować przy użyciu ekstrapolacji, 
wysokość korekty finansowej jest usta-
lana na podstawie stawek ryczałtowych. 
wówczas nakładana jest ryczałtowa ko-
rekta finansowa. takie podejście do na-
kładania ryczałtowych korekt finanso-
wych, jako środka stosowanego w osta-
teczności, jako ultima ratio, jest stosowane 
od dawna. przykładowo, w przyjętych 
w 2001 r. wytycznych C(2001)476 do-
tyczących nakładania korekt finansowych 
w polityce spójności komisja zadeklaro-
wała, że będzie nakładać korekty ryczał-
towe, jeżeli ze względu na zbyt dużą licz-
bę zmiennych lub ich rozproszone skut-
ki nie można z wystarczającą pewnością 
oszacować finansowych skutków niepra-
widłowości systemowych lub innych na-
ruszeń prawa, natomiast anulowanie całe-
go wkładu Unii byłoby nieproporcjonalne.  
Czynnikiem decydującym o nałożeniu ry-
czałtowej korekty finansowej jest niemoż-
liwość określenia z wystarczającą pewno-
ścią skutków finansowych wywołanych 
przez nieprawidłowości systemowe lub 
inne naruszenia prawa. odmienności po-
między korektami finansowymi stosowa-
nymi w ramach wpr i w dziedzinie poli-
tyki spójności uzasadniają ich oddzielne 
przedstawienie. 

Ryczałtowe korekty finansowe  
stosowane w WPR
przepisy dotyczące wpr przewidują, że 
nakładając ryczałtowe korekty finanso-
we, komisja uwzględnia charakter i wagę 

naruszenia prawa oraz własną ocenę ryzy-
ka poniesienia straty finansowej przez UE 
(art. 12 ust. 6 rozporządzenia delegowane-
go nr 907/2014). na wysokość ryczałtowej 
korekty wpływają zatem kryteria związa-
ne z naruszeniem prawa (jego charakte-
rem i wagą) oraz wywołanymi przez nie 
skutkami finansowymi. rozporządzenie 
zawiera wskazówki odnoszące się do obu 
tych kryteriów. 

Jeżeli chodzi o kryterium naruszenia 
prawa, to art. 12 ust. 6 rozporządzenia 
delegowanego nr 907/2014 stanowi, że 
poziom korekty ryczałtowej wyznacza 
się w szczególności z uwzględnieniem 
rodzaju zidentyfikowanej niezgodno-
ści. oznaczałoby to, że rodzaj naruszenia 
prawa (zidentyfikowanej niezgodności) jest 
podstawową okolicznością uwzględnianą 
w toku określania wysokości ryczałtowej 
korekty finansowej. ponadto, dla celów 
nakładania ryczałtowych korekt finanso-
wych, niedociągnięcia ujawniane w pań-
stwach członkowskich są dzielone na od-
noszące się do zasadniczych lub pomocni-
czych mechanizmów kontroli. kluczowe 
mechanizmy kontroli to, jak stanowi oma-
wiany art. 12 ust. 6 rozporządzenia dele-
gowanego nr 907/2014, kontrole bezpo-
średnie (kontrole na miejscu) i kontrole 
administracyjne (kontrole dokumentów),  
niezbędne do sprawdzenia kwalifikowal-
ności pomocy i zasadniczych elemen-
tów wniosków o płatność. Dotyczą one 
zwłaszcza przedmiotu finansowania ob-
jętego wnioskiem i związanych z nim da-
nych jakościowych i ilościowych (np. po-
wierzchni gruntów, liczby zwierząt, jakości 
produktów rolnych). natomiast pomoc-
nicze mechanizmy kontroli to wszystkie 
inne czynności administracyjne niezbędne 
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do prawidłowego rozpatrywania wniosków 
o płatność, na przykład: sprawdzanie ter-
minów ich składania, identyfikację wnio-
sków obejmujących przedmiot podwójne-
go dofinansowania z UE czy zapewnienie 
odpowiedniego nadzoru nad procedurami. 

rekonstrukcję kryterium skutków fi-
nansowych wywołanych przez narusze-
nie prawa, jako okoliczności wpływających 
na wysokość ryczałtowej korekty finanso-
wej, umożliwia art. 12 ust. 7 rozporządze-
nia delegowanego nr 907/2014. określił 
on okoliczności, które wskazują na więk-
sze ryzyko strat dla budżetu UE wywoła-
nych przez nieprawidłowości. Zachodzą 
one wówczas, gdy: 1) co najmniej jeden 
z zasadniczych mechanizmów kontroli nie 
jest stosowany lub jest stosowany na tyle 
nieprawidłowo lub nieregularnie, że jest 
nieefektywny w zakresie określania kwa-
lifikowalności wniosku lub zapobiegania 
nieprawidłowościom; 2) wykryto trzy 
lub większą liczbę niedociągnięć w od-
niesieniu do tego samego systemu kontroli;  
3) państwo członkowskie nie stosuje sys-
temu kontroli lub stosowanie go ma po-
ważne wady oraz istnieją dowody wska-
zujące na poważne nieprawidłowości  
i zaniedbania w przeciwdziałaniu niepra-
widłowościom lub oszustwom; 4) wobec 
państwa członkowskiego została już za-
stosowana korekta finansowa za podob-
ne niedociągnięcia w tym samym sekto-
rze, przy czym komisja zbadała wszystkie 
środki naprawcze i kompensacyjne pod-
jęte przez to państwo. 

przepisy określają też czynniki zwięk-
szające i zmniejszające stawki ryczałto-
wych korekt finansowych. Jeżeli w ramach 
jednej procedury kontroli zgodności roz-
liczeń zostaną różne niezgodności, które 

pojedynczo powodowałyby różne ryczałto-
we korekty finansowe, wówczas stosuje się 
wyłącznie najwyższą korektę ryczałtową 
(art. 12 ust. 6 in fine rozporządzenia dele-
gowanego nr 907/2014). Jeżeli natomiast 
państwo członkowskie przedstawi obiek-
tywne dane wskazujące, że maksymalna 
strata funduszy UE jest niższa od kwoty 
wynikającej z zastosowania stawki ryczał-
towej zaproponowanej przez komisję, to 
komisja nakłada korektę finansową z za-
stosowaniem niższej stawki ryczałtowej 
(art. 12 ust. 8 rozporządzenia delegowa-
nego nr 907/2014).

Ryczałtowe korekty finansowe stosowane  
w polityce spójności
kryteria stosowane do określania wyso-
kości ryczałtowych korekt finansowych 
nakładanych w polityce spójności ustalił 
art. 31 ust. 2 rozporządzenia delegowane-
go nr 480/2014. Jak wyjaśniono w moty-
wie 34 preambuły do tego rozporządze-
nia, kryteria te mają zapewnić pewność  
prawa i równe traktowanie wszystkich 
państw członkowskich przy dokonywa-
niu korekt finansowych spójnych z zasa-
dą proporcjonalności. 

Zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia 
delegowanego nr 480/2014, poziom stawki 
ryczałtowej ustala się przy uwzględnieniu: 
1) znaczenia poważnego defektu w sys-
temie zarządzania i kontroli; 2) częstości 
występowania i zasięgu tego rodzaju de-
fektu oraz 3) stopnia ryzyka strat dla bu-
dżetu Unii (na temat pojęcia poważnego 
defektu w skutecznym funkcjonowaniu 
systemu zarządzania i kontroli czytaj na 
s. 77). Z przytoczonego przepisu wynika, 
że poziom stawki ryczałtowej stosowanej 
do nakładania korekty finansowej zależy od 
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defektu w systemie zarządzania i kon troli 
– jego powagi, znaczenia, częstotliwości 
występowania, zasięgu i stopnia ryzyka, 
na który naraził on budżet UE. od niego 
zatem zależy wysokość stawki ryczałto-
wej stosowanej w celu nałożenia ryczał-
towej korekty finansowej. Jeżeli poważny 
defekt w systemie zarządzania i kontroli 
jest na tyle zasadniczy, częsty lub rozpo-
wszechniony, że oznacza całkowitą nie-
wydolność tego systemu, która naraża na 
ryzyko legalność i prawidłowość wszyst-
kich wydatków, stosowana jest stawka ry-
czałtowa w wysokości 100%. w przypad-
ku zaś gdy ten defekt jest na tyle częsty 
i rozpowszechniony, że oznacza niezwy-
kle poważną niewydolność tego systemu, 
która naraża na ryzyko legalność i prawi-
dłowość bardzo dużej części wydatków, 
stosuje się stawkę ryczałtową w wysoko-
ści 25%. Jeżeli natomiast ów defekt jest 
spowodowany niepełnym, słabym lub 
nieciągłym funkcjonowaniem tego sys-
temu, co naraża na ryzyko legalność i pra-
widłowość dużej części wydatków, sto-
suje się stawkę ryczałtową w wysokości 
10%. w przypadku zaś, gdy poważny de-
fekt w systemie zarządzania i kontroli jest 
spowodowany niespójnym funkcjonowa-
niem tego systemu, co naraża na ryzyko 
legalność i prawidłowość znacznej części  
wydatków, stosuje się stawkę ryczałtową 
w wysokości 5% (art. 31 ust. 3 rozporzą-
dzenia delegowanego nr 480/2014). 

wysokość ustalonych stawek ryczałto-
wych może być zmieniona. Jeżeli w następ-
stwie zastosowania w danym roku obra-
chunkowym korekty finansowej ze względu  
na niepodjęcie przez państwo członkow-
skie właściwych działań naprawczych do-
tyczących systemu zarządzania i kontroli 

ten sam poważny defekt systemu zosta-
nie wykryty w kolejnym roku obrachun-
kowym, stawka korekty finansowej może 
być zwiększona do poziomu nieprzekra-
czającego następnej w kolejności wyższej 
kategorii. Jeżeli natomiast zastosowanie 
ustalonych stawek ryczałtowych byłoby 
nieproporcjonalne, dokonuje się obniże-
nia poziomu korekty finansowej (art. 31 
ust. 4 i 5 rozporządzenia delegowanego 
nr 480/2014). sformułowanie czynników 
wpływających na zmianę wysokości sta-
wek ryczałtowych prowadzi do wniosku, 
że są one związane z przesłankami nakła-
dania korekt finansowych: na zwiększe-
nie stawki ryczałtowej wpływa utrzymy-
wanie się defektu w systemie zarządzania 
i kontroli, na jej zmniejszenie – ich niepro-
porcjonalna wysokość, która, jak można 
przyjąć, może być odnoszona do narusze-
nia prawa uzasadniającego nałożenie ko-
rekty finansowej. 

trybunał obrachunkowy krytycznie 
odnosi się do stosowanej przez komisję 
praktyki nakładania na państwa człon-
kowskie ryczałtowych korekt finanso-
wych. po zbadaniu korekt finansowych 
nałożonych przez nią w ramach wpr w la-
tach 2007–2009 stwierdził, że zdecydowa-
ną większość z nich stanowiły ryczałtowe 
korekty finansowe (komisja zastosowa-
ła je wobec 92% wydatków wyłączanych 
z finansowania UE). w ocenie trybunału 
obrachunkowego, wskazuje to na tendencję 
komisji do nadużywania ryczałtowych ko-
rekt finansowych. Zbyt częste stosowanie 
przez nią tego rodzaju korekt jest, w oce-
nie trybunału obrachunkowego, skutkiem 
jej ograniczonych zasobów i odzwiercie-
dla dostosowane do tej sytuacji podejście 
kon trolne. polega ono na tym, że w toku 



86 kontrola państwowa – 86 –

kontrola i audyt   Justyna Łacny

kontroli prowadzonych w państwach człon-
kowskich komisja bazuje na ocenie sku-
teczności funkcjonujących w nich syste-
mów zarządzania i kontroli, a jeżeli wykry-
wa ich defekty, to nie szacuje z wystarcza-
jącą dokładnością wywoływanych przez nie 
skutków finansowych, lecz stosuje ustalone 
przez siebie stawki ryczałtowe. Zdaniem 
trybunału obrachunkowego, jeżeli defek-
ty te są na tyle poważne, że nakładane ze 
względu na nie korekty finansowe są wy-
sokie, należałoby przeprowadzić bezpo-
średnie kontrole w państwach członkow-
skich, aby szczegółowo określić niepra-
widłowe płatności. w ocenie trybunału 
obrachunkowego, komisja powinna roz-
ważyć też szersze wykorzystywanie staty-
stycznie reprezentatywnych prób, umoż-
liwiających stosowanie ekstrapolowanych 
korekt ryczałtowych. 

trybunał obrachunkowy identyfikuje 
też inne problemy związane ze stosowa-
niem ryczałtowych korekt finansowych. 
wynikają one między innymi z metody 
ich obliczania, powodującej, że objęte nimi 
kwoty niekoniecznie obejmują wydatki po-
niesione z naruszeniem prawa. Choć de-
fekty w systemach zarządzania i kontroli 
państw członkowskich rzeczywiście mogą 
świadczyć o występowaniu ryzyka niepra-
widłowych wydatków, to jednak nie do-
wodzą one, że wydatki takie zostały rze-
czywiście dokonane z naruszeniem prawa, 
a tym bardziej, że ich wysokość odpowia-
da zastosowanej stawce ryczałtowej ko-
rekty finansowej. w ramach nakładania 

tego rodzaju korekt finansowych nie jest 
bowiem określana dokładna kwota wy-
datków dokonanych z naruszeniem prawa, 
a zatem stosowana stawka procentowa nie 
musi odpowiadać kwocie wydatków nie-
zgodnych z prawem. ryczałtowe korekty 
finansowe uniemożliwiają ustalenie wy-
raźnego związku między kwotami odzyski-
wanymi od państw członkowskich a kwo-
tami nieprawidłowych płatności, których 
rekompensatę mają stanowić korekty. 

kolejny problem związany ze stosowa-
niem ryczałtowych korekt finansowych 
dotyczy sposobu ich finansowania. Fakt, 
że kwoty korekt finansowych są odejmo-
wane od kolejnych płatności przekazywa-
nych państwom członkowskim, powodu-
je iż początkowo ich koszt ponosi państwo 
członkowskie (budżet krajowy), a nie be-
neficjenci (rolnicy, przedsiębiorcy), któ-
rzy dokonali nieprawidłowych wydatków. 
Dopiero skuteczne przeprowadzenie przez 
państwa członkowskie procedur odzyski-
wania od beneficjentów kwot nieprawidło-
wo wydatkowanych umożliwia im pokrycie 
kosztów korekt finansowych z odzyskanych 
środków. pod warunkiem, że odzyskanie 
to będzie miało miejsce. Z tego względu, 
jak odnotowuje trybunał obrachunkowy, 
państwa członkowskie często postrzegają 
korekty finansowe jako nakładane na nie 
sankcje finansowe55. 

odpierając krytykę trybunału obra-
chunkowego, komisja wskazała56, że do-
konywanie korekt finansowych na oczeki-
wanych przez niego zasadach wymagałoby 

55	 Sprawozdanie	specjalne	TO	nr	7/2010	pt.	Kontrola procedury…,	pkt	64-65,	90-91,	102-103	i	107.
56	 Sprawozdanie	specjalne	TO	nr	7/2010	pt.	Kontrola procedury…,	odpowiedzi	Komisji,	pkt	IV,	63.
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dwukrotnego zwiększenia jej zasobów kon-
trolnych, co byłoby sprzeczne z oceną kosz-
tów i korzyści. komisja stoi na stanowisku, 
że stosowanie korekt ryczałtowych jest 
najbardziej skutecznym i wydajnym spo-
sobem zapewniającym legalność wydat-
ków ponoszonych z budżetu UE, zwłasz-
cza jeżeli stwierdzone uchybienia dotyczą  
systemów zarządzania i kontroli pań-
stwa członkowskiego. ponieważ korekty 
ryczałtowe odzwierciedlają stopień ry-
zyka finansowego dla budżetu UE, wy-
nikający z defektów w krajowych syste-
mach zarządzania i kontroli, w jej ocenie,  
istnieje zależność między zastosowaną 
stawką ryczałtową a poziomem niepra-
widłowych płatności. komisja wskazała  
też, że bardziej precyzyjne obliczanie strat 
finansowych dla UE wymagałoby bardziej 
aktywnej współpracy ze strony państw 
członkowskich, ponieważ tylko one posia-
dają wszystkie informacje niezbędne do 
wykonania obliczeń. Mimo jej wezwań, 
państwa członkowskie często nie wyko-
rzystują tej możliwości. 

Procedura nakładania  
korekt finansowych
w ramach wpr i polityki spójności ko-
rekty finansowe są nakładane na państwa 
członkowskie przez komisję w formie de-
cyzji, po przeprowadzeniu postępo wa nia 
wyjaśniającego. Decyzja ko misji podlega 
zaskarżeniu do sądu (dawniej: sądu pierw-
szej Instancji) w trybie skargi o stwier-
dzenie nieważności aktu UE (art. 263 
tFUE). w procedurze nakładania ko-
rekt finansowych można zatem wyróż-
nić dwa etapy: postępowanie administra-
cyjne, w którym komisja wydaje decyzję 
nakładającą korektę finansową na państwo 

członkowskie, oraz postępowanie sądowe, 
inicjowane skargą państwa członkowskie-
go do sądu, w którym decyzja komisji  
nakładająca na nie korektę finansową pod-
lega kontroli sądowej. niniejsze opraco-
wanie przedstawia wyłącznie etap postę-
powania administracyjnego, finalizowany 
wydaniem decyzji komisji. 

Postępowanie w ramach WPR

w dziedzinie wpr komisja nakłada na pań-
stwa członkowskie korekty finansowe w toku 
procedury rozliczania zgodności. procedura 
ta, wraz z procedurą rozliczania rachun-
ków, służy komisji dla rozliczenia fundu-
szy rolnych (EFrG i EFrow) przekazanych 
państwom członkowskim na cele wdraża-
nia wpr. obie procedury łączy przedmiot 
i cel: ich przedmiotem są unijne fundusze 
rolne finansowane z budżetu UE, a celem 
– umożliwienie komisji przejęcia odpowie-
dzialności za ich wydatkowanie przez pań-
stwa członkowskie, która spoczywa na niej 
na mocy art. 317 tFUE. procedury te umoż-
liwiają komisji ustalenie, czy przedkładane 
jej co roku sprawozdania krajowych agencji 
płatniczych, przedstawiające zrealizowa-
ne przez nie płatności sfinansowane z unij-
nych funduszy rolnych, zawierają kompletne,  
dokładne i prawdziwe dane (rozliczenie fi-
nansowe dokonywane w toku procedury 
rozliczenia rachunków), a także czy wydat-
ki dokonane przez te agencje były zgodne 
z przepisami prawa (rozliczenie zgodności  
w toku procedury rozliczenia zgodności). 
procedury rozliczania funduszy rolnych róż-
nią się natomiast pod względem stosowa-
nych kryteriów ocen, częstotliwości ich prze-
prowadzania, przebiegu i skutków. poniżej 
pokrótce przedstawione zostaną obydwie 
procedury. 
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Rozliczanie rachunków
przebieg procedury rozliczania rachun-
ków reguluje art. 51 rozporządzenia 
nr 1306/2013. w jej toku oceniana jest 
kompletność, dokładność i prawdziwość 
rocznych sprawozdań finansowych (ra-
chunków) agencji płatniczych, które to 
trzy kryteria są określane łącznie jako wia-
rygodność. w sprawozdaniach finanso-
wych agencje płatnicze przedstawia-
ją komisji płatności dokonane na rzecz 
beneficjentów wpr oraz kwoty uzyska-
ne z budżetu UE na poczet ich pokrycia. 
procedura ta jest przeprowadzana co roku 
i ma zapewnić finansowe powiązanie mię-
dzy agencjami płatniczymi a budżetem 
Unii (motyw 35 preambuły rozporządze-
nia nr 1306/2013). wydawana w jej wy-
niku decyzja komisji rozlicza pod wzglę-
dem finansowym roczną działalność agen-
cji płatniczych. 

w toku procedury rozliczania rachun ków 
komisja ocenia wiarygodność rozliczeń 
przedłożonych przez państwa członkow-
skie, nie bada natomiast zgodności ponie-
sionych wydatków z prawem (legalności).  
kryterium legalności wydatków jest spraw-
dzane w toku procedury rozliczania zgod-
ności (motyw 35 preambuły i art. 51 roz-
porządzenia nr 1306/2013).

komisja rozlicza rachunki agencji płat-
niczej na podstawie dokumentów57 do-
starczonych jej przez państwo człon-
kowskie w terminie do 15 lutego roku 
następującego po danym rolniczym roku 

budżetowym (rok ten zaczyna się 16 paź-
dziernika danego roku i kończy 15 paź-
dziernika roku następnego; art. 39 roz-
porządzenia nr 1306/2013). w wyjątko-
wych wypadkach, na wniosek państwa 
członkowskiego komisja może przedłu-
żyć ten termin, nie później jednak niż 
do 1 marca (art. 7 ust. 3 rozporządzenia 
nr 1306/2013). w toku procedury rozli-
czania rachunków komisja opiera się na 
badaniach przeprowadzonych przez or-
gany krajowe (głównie jednostki certyfi-
kujące). po przeprowadzeniu tej procedu-
ry komisja, w terminie do 31 maja roku 
następującego po zakończeniu rolnicze-
go roku budżetowego, przyjmuje decyzję 
w sprawie rozliczenia rachunków agencji 
płatniczych, określaną mianem decyzji 
finansowej. komisja przyjmuje ją w for-
mie aktu wykonawczego, który uchwa-
la zgodnie z procedurą doradczą regu-
lowaną w art. 116 ust. 2 rozporządzenia 
nr 1306/2013. w decyzji tej komisja albo 
akceptuje rozliczenia finansowe przedło-
żone jej przez agencje płatnicze i rozlicza 
je, albo – jeżeli nie jest to możliwe – od-
kłada ich akceptację do momentu uzyska-
nia koniecznych danych, przez co wyłą-
cza rachunki z rozliczenia. 

Decyzje w sprawie rozliczenia rachun-
ków są skonstruowane schematycznie i za-
wierają kilka artykułów. wskazują kra-
jowe agencje płatnicze, których rachun-
ki podlegają rozliczeniu, rok budżetowy, 
którego dotyczą, a także kwoty, które na 

57	 Dokumenty	te	to:	roczne	sprawozdanie	agencji	płatniczych	i	deklaracja	zarządcza;	roczne	podsumowanie	
wyników	audytów	i	kontroli	(art.	102	ust.	1	lit.	e	rozporządzenia	nr	1306/2013);	oraz	przewidywane	za-
potrzebowanie	na	środki	finansowe	(w	przypadku	EFRG)	lub	aktualizacja	przewidywanych	deklaracji	wy-
datków	przedstawionych	w	roku	bieżącym	i	w	roku	kolejnym.
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ich podstawie podlegają zwrotowi od każ-
dego państwa członkowskiego lub które 
są płatne na jego rzecz. kwoty te określa 
załącznik do decyzji. najczęściej decyzje 
te są adresowane do wszystkich państw 
członkowskich i publikowane w Dzienniku 
Urzędowym UE. 

Rozliczanie zgodności
Inną dynamikę ma procedura rozliczenia 
zgodności. Zmierza ona do oceny, czy wy-
datki zrealizowane przez państwa człon-
kowskie, zrefundowane przez komisję 
w ramach płatności przekazanych agen-
cjom płatniczym, zostały poniesione z po-
szanowaniem prawa. kryterium oceny sto-
sowane przez komisję w ramach procedury 
rozliczenia zgodności stanowi zatem legal-
ność wydatków (ich zgodność z prawem). 

przebieg procedury rozliczenia zgod-
ności określa art. 52 ust. 3 rozporządze-
nia nr 1306/2013. Inaczej niż realizowana 
co roku procedura rozliczania rachunków, 
która dotyczy wydatków poniesionych  
w jednym rolniczym roku budżetowym 
i opiera się na pracach jednostek certyfi-
kujących, procedura rozliczania zgodności 
jest wszczynana ad hoc, dotyczy wydat-
ków poniesionych w ciągu kilku lat i ba-
zuje na wynikach kontroli przeprowadzo-
nych przez komisję58.

w przepisach dotyczących procedury 
rozliczenia zgodności, przyjętych dla okre-
su programowania 2014–2020, wprowa-
dzono nowe rozwiązanie, które umożliwia 
komisji niewszczynanie tej procedury ze 

względu na nieznaczny rozmiar spodzie-
wanej korekty finansowej. stosownie do 
art. 35 ust. 1 rozporządzenia wykonaw-
czego nr 908/2014, komisja może podjąć 
decyzję o nierozpoczynaniu dochodzenia 
lub zaniechaniu przeprowadzenia go, jeżeli 
spodziewa się, że ewentualna korekta fi-
nansowa, będąca skutkiem wykrytej nie-
zgodności, nie przekroczy 50 tys. euro lub 
2% wydatków lub kwot, które należy od-
zyskać. omawiany artykuł ustanawia re-
gułę de minimis, gdyż upoważnia komisję 
do nieprzeprowadzania czynności mają-
cych wykrywać naruszenia prawa, jeżeli 
można zakładać, że ich szacowany skutek 
finansowy nie przekroczy ustanowionych 
w tym artykule wysokości.

po przeprowadzeniu kontroli w państwie 
członkowskim komisja przekazuje pisem-
ne powiadomienie o wnioskach. Ze wzglę-
du na zasadę 24 miesięcy, przedmiotowy 
zakres tego powiadomienia i data jego do-
ręczenia państwu członkowskiemu rodzą 
istotne skutki prawne, gdyż określają pod 
względem przedmiotowym i czasowym 
wydatki, które mogą być objęte korek-
tą finansową nakładaną na to państwo. 
państwo może odpowiedzieć na powiado-
mienie o wnioskach i wykazać, że rzeczy-
wisty zakres niezgodności jest mniejszy  
niż w ocenie komisji. warto odnotować, 
że w omawianych przepisach przyjętych 
dla okresu programowania 2014–2020 
przewidziano nowe obostrzenie proce-
duralne, które ma zachęcać i dyscyplino-
wać państwa członkowskie do sprawnego 

58	 Z	danych	Komisji	wynika,	że	jej	służby	przeprowadzają	w	państwach	członkowskich	około	150	kontroli	
rocznie.	Sprawozdanie	specjalne	TO	nr	7/2010	pt.	Kontrola procedury…,	odpowiedzi	Komisji,	pkt	65.
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przekazywania komisji informacji nie-
zbędnych do przyjęcia decyzji kończącej 
procedurę rozliczania zgodności. Jeżeli 
bowiem państwo członkowskie przekaże 
komisji tego rodzaju informacje po otrzy-
maniu od niej powiadomienia o wnioskach, 
to zgodnie z art. 34 ust. 6 rozporządze-
nia wykonawczego nr 908/2014, komisja 
może je uwzględnić jedynie wtedy, gdy 
zachodzi potrzeba uniknięcia poważne-
go przeszacowania strat finansowych dla 
budżetu UE oraz jeśli późne przekaza-
nie informacji było należycie uzasadnio-
ne czynnikami zewnętrznymi i nie zagra-
ża terminowemu przyjęciu przez komisję 
decyzji zgodnie z art. 52 rozporządzenia 
nr 1303/2013. 

kolejny etap procedury zgodności to 
dwustronne spotkanie dotyczące zarzu-
canego państwu członkowskiemu naru-
szenia prawa, wynikającej z niego straty 
finansowej poniesionej przez budżet UE 
i zalecanych mu przez komisję środków 
naprawczych. Ze spotkania tego sporzą-
dzany jest protokół. po jego dostarczeniu 
państwo członkowskie może, w terminie 
dwóch miesięcy lub za zgodą komisji w ter-
minie dłuższym, przekazać jej informacje 
uzupełniające. Celem tego etapu procedu-
ry rozliczenia zgodności jest przedyskuto-
wanie wszystkich kwestii, które powinny 
być przez komisję uwzględnione przy po-
dejmowaniu decyzji nakładającej korek-
tę finansową na państwo, choć wyrażane 

przez nią poglądy nie są wiążące na dal-
szych etapach procedury59. strony mogę 
też podjąć próbę osiągnięcia porozumie-
nia. Jeżeli im się to nie uda, państwo człon-
kowskie może zwrócić się do organu po-
jednawczego60 o rozpoczęcie procedury 
pojednawczej. 

organ pojednawczy przyjmuje spra-
wę do rozpatrzenia, gdy kwota korekty 
finansowej, którą komisja zamierza nało-
żyć na państwo członkowskie przekracza 
milion euro lub stanowi więcej niż 25% 
rocznych wydatków przyznanych w ra-
mach alokacji z budżetu UE temu państwu 
w jednej pozycji budżetowej, albo – jeżeli 
kwota korekty finansowej jest mniejsza, 
a sprawa dotyczy stosowania prawa UE 
(organ pojednawczy nie rozpatruje jed-
nak spraw, które dotyczą wyłącznie in-
terpretacji prawa UE). procedura pojed-
nawcza może trwać do czterech miesięcy 
od dnia skierowania sprawy do organu po-
jednawczego. Jej finałem jest sprawozda-
nie przedstawiające wyniki postępowania 
i zalecenia, które jest przekazywane za-
interesowanemu państwu członkowskie-
mu, komisji oraz innym państwom człon-
kowskim. Jeżeli w terminie czterech mie-
sięcy organowi pojednawczemu nie uda 
się doprowadzić do porozumienia stron, 
uznaje się, że procedura pojednawcza nie 
powiodła się. komisja uwzględnia zalece-
nia ze sprawozdania organu pojednawcze-
go przed wydaniem decyzji o zgodności, 

59	 Wyrok	TS	z	18.09.2003	r.	w	sprawie	C-346/00	Zjednoczone Królestwo p. Komisji,	pkt	69-72	(ECLI:EU:
C:2003:474).

60	 W	skład	organu	pojednawczego	wchodzi	pięciu	przedstawicieli	różnych	państw	członkowskich,	wyznaczo-
nych	przez	Komisję	w	porozumieniu	z	Komitetem	ds.	Funduszy	Rolnych,	którzy	dają	gwarancję	niezależ-
ności	i	mają	wysokie	kwalifikacje	w	dziedzinie	finansowania	WPR	lub	praktykę	w	zakresie	audytu	finan-
sowego.
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a jeżeli zadecyduje, że nie zastosuje ich, 
przedstawia uzasadnienie (art. 52 ust. 3 
rozporządzenia nr 1306/2013). 

procedura pojednawcza została usta-
nowiona w 1994 r., aby zmniejszyć licz-
bę skarg wnoszonych do sądów unijnych 
przez państwa członkowskie. osiągnięcie 
tego celu jest kwestionowane, gdyż licz-
ba postępowań, w których organowi po-
jednawczemu udało się doprowadzić do 
porozumienia stron jest relatywnie niska, 
natomiast liczba skarg sądowych kierowa-
nych przez państwa członkowskie zasad-
niczo nie zmniejszyła się. odnotowuje się, 
że dla państw członkowskich procedura 
pojednawcza ma charakter win-win, gdyż 
w każdym przypadku wychodzą z niej zwy-
cięsko. Ma to miejsce zarówno wtedy, gdy 
organowi pojednawczemu uda się dopro-
wadzić do pojednania stron, jak i wówczas, 
gdy do tego nie dojdzie, gdyż w takiej sy-
tuacji państwa członkowskie ciągle mogą 
zaskarżyć niezadowalającą je decyzję do 
sądu. Z tego względu procedura pojed-
nawcza bywa uznawana za niepotrzebne 
przedłużenie procedury odzyskiwania od 
państw członkowskich funduszy wydat-
kowanych z naruszeniem prawa61. 

procedurę zgodności kończy przyję-
cie przez komisję decyzji, zwanej decy-
zją o zgodności. komisja określa w niej 
kwoty EFrG i EFrrow, które ze wzglę-
du na przypisane państwu członkowskie-
mu naruszenia prawa unijnego (w przypad-
ku EFrG i EFrrow) i prawa krajowego 
(w przypadku EFrrow) podlegają zwro-
towi do budżetu UE. kwoty te stanowią 

korekty finansowe. Decyzje o zgodności 
przyjmowane są w formie aktów wyko-
nawczych uchwalanych zgodnie z proce-
durą doradczą, o której stanowi art. 116 
ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013. 

Decyzje o zgodności są skonstruowane 
podobnie. wskazują państwa członkow-
skie, do których są adresowane oraz wy-
datki akredytowanych agencji płatniczych 
wyłączane z finansowania UE. Ich najob-
szerniejszą częścią są wielostronicowe za-
łączniki wskazujące lata budżetowe, któ-
rych dotyczą nakładane korekty finanso-
we, ich rodzaj, krótkie uzasadnienie ich 
przyjęcia, a także ich walutę, kwotę i skut-
ki finansowe. Decyzje te są publikowane 
w Dzienniku Urzędowym UE. 

kwoty, które na podstawie decyzji 
o zgodności są wyłączane z finansowania 
UE, są potrącane z płatności przekazywa-
nych przez komisję państwu członkow-
skiemu lub, jeżeli potrącenie nie jest możli-
we, są odzyskiwane na podstawie zlecenia  
windykacji. w przypadku ich ponowne-
go wykorzystania mogą finansować wy-
łącznie wydatki EFrG i EFrrow (art. 43 
ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1306/2013). 

procedura rozliczania zgodności trwa za-
zwyczaj 2-5 lat. Z badań wykonanych przez 
trybunał obrachunkowy wynika, że od 
przeprowadzenia przez komisję kontro-
li w państwie członkowskim do wydania 
przez nią decyzji o odmowie finansowa-
nia mija średnio 31 miesięcy. Jeżeli sprawa 
jest rozpatrywana przez organ pojednaw-
czy, okres ten wydłuża się do 48 miesię-
cy. Długotrwałość procedury rozliczenia 

61	 Rezolucja	Parlamentu	Europejskiego	z	30.01.2003	r.	w	sprawie	reformy	procedury	rozliczania	rachunków,	
pkt	10-12.	
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zgodności miała być zmniejszona przez 
wyodrębnienie w 1996 r. procedury roz-
liczenia rachunków oraz procedury rozli-
czenia zgodności. Cel ten, jak widać, nie 
został w pełni osiągnięty. komisja dekla-
ruje, że będzie dążyć, aby procedura rozli-
czenia zgodności była realizowana w ciągu 
15 miesięcy lub 21 miesięcy – jeżeli spra-
wa będzie rozpatrywana przez organ po-
jednawczy62. Chce, by decyzje w sprawach 
korekt finansowych zapadały już w dwa 
lata od przeprowadzenia przez nią pierw-
szej kontroli w państwach członkowskich63.

Postępowanie w polityce spójności

w dziedzinie polityki spójności, podob-
nie jak w wpr, zostały ustanowione dwie 
procedury służące komisji do rozliczania 
wydatków przekazanych państwom człon-
kowskim na cele jej wdrażania. stanowią 
je: coroczna procedura zatwierdzania ze-
stawienia wydatków (art. 139 rozporządze-
nia nr 1303/2013) oraz wdrażana ad hoc 
procedura nakładania korekt finanso-
wych (art. 144 i 145 rozporządzenia 
nr 1303/2013).

Zatwierdzanie zestawienia wydatków
procedura zatwierdzania zestawie-
nia wydatków jest nowym postępowa-
niem, została ustanowiona w przepisach 
przyjętych dla okresu programowania 
2014–2020. w jej toku komisja ocenia 
zestawienie wydatków przedłożone jej 

przez państwo członkowskie pod kątem 
kompletności, rzetelności i prawdziwo-
ści zawartych w nim danych. w jej ra-
mach nie są natomiast badane zgodność 
z prawem i prawidłowość wydatków,  
których dotyczy zestawienie wydat-
ków (art. 139 ust. 5 rozporządzenia 
nr 1303/2013). stosowane w toku pro-
cedury zatwierdzania zestawienia wydat-
ków kryteria oceny, a także jej przedmiot 
i przebieg upodabniają ją do procedury 
rozliczenia rachunków, od wielu lat pro-
wadzonej w dzie dzinie wpr.

procedurę zatwierdzania zestawienia 
wydatków rozpoczyna dostarczenie ko-
mi sji dokumentów dotyczących wydat-
ków poniesionych przez państwo człon-
kowskie w danym roku budżetowym64. 
Dokumenty te państwo członkowskie 
przekazuje komisji w terminie do 15 lu-
tego roku następującego po roku obrachun-
kowym, którego dotyczą (art. 59 ust. 5 roz-
porządzenia finansowego nr 966/2012). 
na wniosek komisji państwo członkow-
skie przedstawia także inne, niezbędne 
informacje. komisja bada dostarczone 
dokumenty i podejmuje decyzję w spra-
wie zatwierdzenia zestawienia wydat-
ków do 31 maja roku następującego po 
zakończeniu roku obrachunkowego, któ-
rego dotyczą dane (art. 84 rozporządze-
nia nr 1303/2013). komisja zatwierdza 
zestawienie wydatków, jeżeli uznaje, że 
jest ono kompletne, rzetelne i prawdziwe, 

62	 	Sprawozdanie	specjalne	TO	nr	7/2010	pt.	Kontrola procedury…,	pkt	69	i	70.	Badania	te	dotyczyły	decy-
zji	o	zgodności	przyjętych	przez	Komisję	w	latach	2007–2008.

63	 	COM(2013)	934	final,	s.	13.
64	 	Stanowią	je:	zestawienie	wydatków	(art.	137	ust.	1	rozporządzenia	nr	1303/2013);	deklaracja	zarządcza	

i	roczne	podsumowanie	(art.	124	ust.	4	lit.	e	rozporządzenia	nr	1303/2013)	oraz	opinia	audytowa	i	spra-
wozdanie	z	kontroli	(art.	127	ust.	5	i	art.	138	rozporządzenia	nr	1303/2013).
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co potwierdza niezawierająca zastrzeżeń 
opinia audytowa wydana przez instytucję 
audytową, chyba że z posiadanych przez 
komisję dowodów wynika, że opinia ta 
jest niewiarygodna (art. 139 ust. 2 rozpo-
rządzenia nr 1303/2013). następnie, na 
podstawie zatwierdzonego zestawienia 
wydatków komisja oblicza kwotę obciąża-
jącą fundusze polityki spójności w danym 
roku obrachunkowym: wypłaca kwoty na-
leżne państwu członkowskiemu, a jeżeli 
istnieje kwota podlegająca odzyskaniu od 
tego państwa – wydaje nakaz odzyskania 
w trybie art. 73 rozporządzenia finanso-
wego nr 966/2012. 

Jeżeli jednak, z przyczyn leżących po 
stronie państwa członkowskiego, komisja 
nie jest w stanie zatwierdzić zestawienia 
wydatków w wyznaczonym terminie, po-
wiadamia o tym to państwo, podając po-
wody odmowy zatwierdzenia oraz okre-
ślając wymagane w tym celu działania 
i termin ich wykonania (art. 139 ust. 4 
rozporządzenia nr 1303/2013). Jeśli po 
upływie tego terminu komisja nadal nie 
może zatwierdzić zestawienia wydatków, 
to na podstawie dostępnych informacji 
ustala kwotę obciążającą fundusze poli-
tyki spójności w danym roku obrachun-
kowym i informuje o niej państwo człon-
kowskie. w przypadku gdy państwo to, 
w terminie dwóch miesięcy od dnia prze-
kazania mu informacji wyrazi na to zgodę, 
należne mu kwoty są wypłacane, a kwoty 
podlegające odzyskaniu są przez niego 
zwracane (art. 139 ust. 7 rozporządze-
nia nr 1303/2013). w razie braku zgody 
państwa członkowskiego komisja przyj-
muje decyzję określającą kwotę obciąża-
jącą fundusze polityki spójności w danym 
roku obrachunkowym. 

przepisy wyraźnie wskazują, że kwoty 
odzyskiwane od państwa członkowskiego, 
określone w decyzji o zatwierdzeniu zesta-
wienia wydatków, jak i w decyzji odmawia-
jącej ich zatwierdzenia, nie stanowią ko-
rekt finansowych i pozostają bez uszczerb-
ku dla możliwości ich stosowania (art. 139 
ust. 8 i 9 rozporządzenia nr 1303/2013). 

Nakładanie korekt finansowych
korekty finansowe są najczęściej nakła-
dane w wyniku kontroli przeprowadzo-
nych przez służby komisji, czasem też są 
skutkiem ustaleń dokonanych w trakcie 
audytów trybunału obrachunkowego. 
w regulujących je obecnie przepisach 
wprowadzono istotną nowość związaną 
ze sposobem wykrycia nieprawidłowo-
ści i jej skutkami. Jeżeli nieprawidłowość 
wskazującą na poważne defekty w sku-
tecznym funkcjonowaniu systemów za-
rządzania i kontroli wykryją komisja lub 
trybunał obrachunkowy, to wynikają-
ce z nich korekty finansowe zmniejsza-
ją wsparcie z funduszy polityki spójności 
przysługujące państwu członkowskiemu. 
reguła ta nie ma zastosowania, jeśli de-
fekty te, przed datą ich wykrycia przez 
komisję lub trybunał obrachunkowy, 
przedstawią komisji państwa członkow-
skie w dokumentach przekazywanych 
na mocy art. 59 ust. 5 rozporządzenia fi-
nansowego nr 966/2012 lub w sprawoz-
daniach instytucji audytowej i podjęły 
wobec nich działania. w takim wypad-
ku państwa członkowskie mogą ponow-
nie wykorzystać fundusze objęte korektą  
finansową (art. 145 ust. 7 rozporządzenia 
nr 1303/2013).

po przeprowadzeniu czynności kon-
trolnych komisja przedstawia państwu 
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członkowskiemu wyniki kontroli zawie-
rające tymczasowe wnioski, a państwo 
jest wzywane do zgłoszenia uwag do tych 
wniosków. państwo ma na to dwa miesią-
ce, a w uzasadnionych przypadkach i za 
zgodą komisji może je zgłosić w terminie 
dłuższym, nieprzekraczającym kolejnych 
dwóch miesięcy. Jeżeli komisja zamierza 
nałożyć na państwo członkowskie ekstra-
polowaną lub ryczałtową korektę finan-
sową, może ono wykazać, przez analizę 
dokumentów, że rzeczywisty zakres nie-
prawidłowości jest mniejszy niż w ocenie 
komisji. w porozumieniu z komisją pań-
stwo członkowskie może ograniczyć zakres 
takiej analizy do części dokumentów lub 
ich próby. Z wyjątkiem należycie uzasad-
nionych przypadków, czas przeznaczony 
na te analizy nie może przekroczyć kolej-
nych dwóch miesięcy po dwumiesięcznym 
okresie, w którym państwo członkowskie 
mogło przedstawić swoje uwagi do tym-
czasowych wniosków komisji. 

Jeżeli państwo członkowskie nie akcep-
tuje tymczasowych wniosków komisji, 
jest wzywane do udziału w przesłucha-
niu, które jest organizowane, jeśli pań-
stwo wyrazi na to zgodę. przesłuchanie 
ma, z jednej strony, zapewnić komisji do-
stęp do wszystkich istotnych informacji 
koniecznych do nałożenia korekty finan-
sowej, a z drugiej – umożliwiać stronom 
wypracowanie porozumienia. Jeżeli do 
niego dojdzie, państwo członkowskie może 
ponownie wykorzystać sporne fundusze 
UE na zasadach stosowanych przez nie 
w przypadku samodzielnego nakładania 
korekty finansowej (w art. 143 ust. 3 roz-
porządzenia nr 1303/2013). Jeżeli nie uda 
się wypracować porozumienia, podlega-
jącą zwrotowi kwotę korekty finansowej, 

której państwo członkowskie nie będzie 
mogło ponownie wykorzystać, określa de-
cyzja komisji. 

komisja nakłada korektę finansową 
w decyzji przyjmowanej w formie aktu wy-
konawczego. komisja przyjmuje ją w ter-
minie sześciu miesięcy od daty przesłu-
chania lub od daty otrzymania dodatko-
wych informacji od państwa członkow-
skiego, przedłożonych przez państwo po 
przesłuchaniu. Jeśli przesłuchanie nie jest 
organizowane, sześciomiesięczny okres 
rozpoczyna się dwa miesiące po dacie wy-
słania przez komisję wezwania na prze-
słuchanie. 

podobnie jak w przypadku wpr, kwota 
korekty finansowej jest potrącana z następ-
nej płatności okresowej dokonywanej na 
rzecz państwa członkowskiego, a gdy po-
trącenie nie jest możliwe, co zazwyczaj 
ma miejsce na zakończenie okresu pro-
gramowania, kwota ta jest odzyskiwana 
na podstawie zlecenia windykacji. 

Inaczej niż w wpr, w dziedzinie po-
lityki spójności decyzje nakładające ko-
rekty finansowe na państwa członkow-
skie nie są publikowane w Dzienniku 
Urzędowym UE, lecz są doręczane ich 
adresatom. Utrudnia to poznanie kwot 
nakładanych korekt finansowych i ich 
rodzajów, przyczyn ich zastosowania, 
a także państw członkowskich, wobec 
których zostały orzeczone. Dane te 
można uzyskać z komunikatów i spra-
wozdań publikowanych przez komisję 
oraz z orzecznictwa tsUE formułowa-
nego w przypadku zaskarżania decyzji do 
sądów unijnych. analiza tego orzecznic-
twa prowadzi do wniosku, że w znacznej 
mierze korekty finansowe są nakładane 
ze względu na naruszenie przez państwa 
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członkowskie dyrektyw z zakresu zamó-
wień publicznych65. 

Podsumowanie
korekty finansowe nakładane przez 
komisję Europejską na państwa członkow-
skie UE w związku z wdrażaniem wpr 
i polityki spójności są obszarem regulacyj-
nym przechodzącym widoczne przeobra-
żenia prawne. przepisy przyjęte dla okre-
su programowania 2014–2020 zasługują 
na generalnie pozytywną ocenę. aprobatę 
budzi zwłaszcza odejście od stosowanej 
od wielu lat techniki legislacyjnej pole-
gającej na określaniu przez komisję me-
tody ustalania wysokości korekt finanso-
wych w formie prawnie niewiążących wy-
tycznych. określenie tej materii w spo-
sób ramowy w rozporządzeniach ustawo-
dawczych i dookreślenie jej w wydawa-
nych na ich podstawie rozporządzeniach 
delegowanych i rozporządzeniach wyko-
nawczych, podlegających sądowej kon-
troli sprawowanej przez tsUE, zasługu-
je na pozytywne przyjęcie. Z uznaniem 
można się też odnieść do wyraźnego za-
znaczenia, że przesłanką nakładania ko-
rekt finansowych jest naruszenie prawa 
UE (popełnienie nieprawidłowości lub 
powstanie defektu w skutecznym funk-
cjonowaniu systemu zarządzania i kon-
troli), a czynniki z nimi związane, takie 
jak jego waga, istota i skutki finansowe, 

wpływają na wysokość stosowanych ko-
rekt finansowych66. Zdecydowanie pozy-
tywnie należy ocenić uwypuklenie roli za-
sady proporcjonalności (art. 5 ust. 3 tUE) 
w toku określania wysokości korekt finan-
sowych, jako czynnika miarkującego ich 
wysokość oraz nakazującego poszukiwać 
optymalnej relacji pomiędzy naruszeniem 
prawa, ze względu na które są nakładane, 
a ich kwotą. określanie tej relacji wyda-
je się w praktyce być najtrudniejszym za-
daniem w procesie nakładania korekt fi-
nansowych. w obszarze tym aktywność 
państw członkowskich może je chronić 
przed stosowaniem korekt finansowych 
lub ich nadmierną wysokością, jeżeli tylko 
potrafią wykazać, że ustalenia komisji uza-
sadniające nałożenie korekty finansowej 
lub ich wysokość są bezpodstawne lub 
nieścisłe. na aprobatę również zasługu-
je określenie wyraźnych gwarancji pro-
ceduralnych przysługujących państwom 
członkowskim w toku nakładania na nie 
korekt finansowych, które umożliwiają 
im obronę i zapewniają prawo do przed-
kładania danych odnoszących się do usta-
leń komisji. nowością, którą można oce-
nić pozytywnie z punktu widzenia efek-
tywności wydatkowania funduszy UE, 
jest możliwość nałożenia korekty finanso-
wej na państwo członkowskie w przypad-
ku poważnego niepowodzenia w realizacji 
przez nie końcowych założeń programu 

65	 Zob.	wyrok	TS	z	26.09.2013	r.	w	sprawie	C-115/12	P.	Francja p. Komisji (ECLI:EU:C:2013:596);	wyro-
ki	Sądu:	z	15.01.2013	r.	w	sprawie	T-54/11	Hiszpania p. Komisji (ECLI:EU:T:2013:10);	z	29.05.2013	r.	
w	 sprawie	T-384/10	Hiszpania p. Komisji (ECLI:EU:T:2013:277);	 z	 11.07.2013	 r.	w	 sprawie	T-358/08	
Hiszpania p. Komisji	(ECLI:EU:T:2013:371).

66	 W	przypadku	niektórych	przepisów	(np.	kazuistycznych	kryteriów	nakładania	ryczałtowych	korekt	finan-
sowych)	można	zastanawiać	się,	czy	tendencja	regulacyjna	nie	była	nadmierna	 i	nie	będzie	przyczyną	
sporów	interpretacyjnych,	których	można	by	było	uniknąć	formułując	je	bardziej	ogólnie.
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operacyjnego, jeżeli komisja sygnalizo-
wała mu wcześniej słabości wdrożenio-
we, wobec których państwo to nie pod-
jęło działań naprawczych. w przypadku 
tego rodzaju korekty finansowej głów-
ny nacisk kładziony jest na skuteczność 
wydatkowania funduszy UE, rozumianą 
jako osiąganie, z pomocą funduszy unij-
nych, celów określonych przez państwo 
członkowskie w programie operacyjnym. 
korekta ta ma zapewniać, by fundusze UE 
były wydatkowane efektywnie i finanso-
wały określone cele. 

przepisy dotyczące korekt finanso-
wych przyjęte dla okresu programowa-
nia 2014–2020 ilustrują stopniową har-
monizację reguł ich nakładania w ramach 
wpr i polityki spójności. polega ona na 
adaptacji konstrukcji prawnych wypraco-
wanych w ramach jednej polityki do dru-
giej, a ruch ten jest dwukierunkowy: me-
chanizmy stosowane w wpr są mutatis 
mutandis przyjmowane w polityce spój-
ności, a rozwiązania polityki spójności są 
dostosowywane do potrzeb wpr. nowa 
procedura zatwierdzania zestawienia wy-
datków, ustanowiona w przedstawionych 
przepisach z zakresu polityki spójności, 
w której komisja ocenia wiarygodność roz-
liczeń finansowych przedkładanych jej 
przez państwa członkowskie, przypomi-
na pod względem przedmiotu, kryteriów 
oceny, przebiegu i celu, procedurę rozlicza-
nia rachunków, która od wielu lat jest pro-
wadzona w ramach wpr. podobne ujedno-
licenie można zaobserwować w odniesieniu 

do korekt finansowych netto, których sto-
sowanie prowadzi do utraty przez państwo 
członkowskie kwoty objętej korektą finan-
sową z przyznanej mu alokacji funduszy 
UE. Dotąd, korekty finansowe netto były 
stosowane głównie w ramach wpr, wyjąt-
kowo zaś w dziedzinie polityki spójności. 
komisja zapowiada, że nowe ramy praw-
ne sprawią, że korekty finansowe netto 
będą znacznie częściej stosowane w po-
lityce spójności67.

Mechanizmy wydatkowania funduszy 
unijnych uwidaczniają różnorodność i cza-
sami sprzeczność interesów realizowa-
nych w ramach Unii. Interesy te przed-
stawiają się odmiennie, w zależności od 
tego, czy osiągany jest wspólny, zbioro-
wy interes państw członkowskich, indy-
widualny cel danego państwa lub grupy 
państw (np. beneficjentów lub płatników 
funduszy UE), czy też interes instytucji 
UE (np. komisji). Jak zauważa paul Craig68, 
jako zbiorowość państwa członkowskie 
pragną zapewnić jak najbardziej celowe 
i zgodne z prawem wydatkowanie fundu-
szy unijnych. Z tego względu, przez swoich 
przedstawicieli w instytucjach UE, skłon-
ne są ustalać w przepisach UE rygorystycz-
ne wymogi warunkujące wydatkowanie 
funduszy UE, ich przestrzeganie poddać 
kontroli komisji, a gdy są one naruszane 
– upoważnić ją do podejmowania działań 
nadzorczych, w tym nakładania korekt fi-
nansowych zapewniających zwrot pienię-
dzy do budżetu UE. Jeżeli jednak zarzut 
nieprawidłowego wydatkowania funduszy 

67	 COM(2014)	618	final.
68	 P.	Craig:	EU administrative law,	“Oxford	University	Press”	2012,	s.	79	i	n.
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unijnych jest formułowany pod adresem 
danego państwa członkowskiego, a groź-
ba zwrotu funduszy staje się realna, pań-
stwa nie unikają bagatelizowania spoczy-
wającej na nich odpowiedzialności i moż-
liwości przerzucenia finansowego ciężaru 
wynikającego z uchybień na budżet UE. 
Zjawisko to ilustruje zasada 24 miesięcy, 
stanowiąca negatywną przesłankę unie-
możliwiającą komisji wykluczenie wy-
datków rolnych poniesionych z narusze-
niem prawa, ze względu na upływ czasu. Jej  
ratio legis, tłumaczone względami pew-
ności prawnej mającej chronić państwa 
członkowskie, nie jest w pełni przekonują-
ce. Można się zatem zastanowić, czy moż-
liwe byłoby zmniejszenie tej antynomii in-
teresów, powstającej przede wszystkim 

na linii państwa członkowskie-komisja, 
na przykład przez przyjęcie takich me-
chanizmów prawno-finansowych, dzię-
ki którym państwa członkowskie w więk-
szym stopniu utożsamiałyby swoje własne 
interesy finansowe z interesami finanso-
wymi Unii Europejskiej, a przez to byłyby  
skłonne zwiększyć dyscyplinę i efek-
tywność wydatkowania funduszy unij-
nych. Dyskusyjne jest, czy cel ten może 
być osiągnięty przez stosowanie korekt  
finansowych. 
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