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Wykaz agencji i innych organów UE, 
których dotyczy niniejsze sprawozdanie  

Akronim Pełna nazwa 
 

Akronim Pełna nazwa 

ACER 
Agencja Unii Europejskiej 
ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki 

 

EMA Europejska Agencja Leków 

Urząd BEREC 
Agencja Wsparcia Organu 
Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej 

 

EMCDDA 
Europejskie Centrum 
Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii 

CdT 
Centrum Tłumaczeń dla 
Organów Unii Europejskiej 

 

EMSA 
Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Morskiego 

Cedefop 
Europejskie Centrum 
Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego 

 

ENISA 
Agencja Unii Europejskiej 
ds. Cyberbezpieczeństwa 

CEPOL 
Agencja Unii Europejskiej 
ds. Szkolenia w Dziedzinie 
Ścigania 

 

EPPO Prokuratura Europejska 

Chafea 
Agencja Wykonawcza ds. 
Konsumentów, Zdrowia, 
Rolnictwa i Żywności 

 

ERA 
Agencja Kolejowa Unii 
Europejskiej 

CINEA 
Europejska Agencja 
Wykonawcza ds. Klimatu, 
Środowiska i Infrastruktury  

ERCEA 
Agencja Wykonawcza 
Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych 

CPVO 
Wspólnotowy Urząd 
Ochrony Odmian Roślin  

ESA Agencja Dostaw Euratomu 

EACEA 
Agencja Wykonawcza ds. 
Edukacji i Kultury 

 
ESMA 

Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów 
Wartościowych 
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Akronim Pełna nazwa 
 

Akronim Pełna nazwa 

EASA 
Agencja Unii Europejskiej 
ds. Bezpieczeństwa 
Lotniczego  

ETF 
Europejska Fundacja 
Kształcenia 

EASO 
Europejski Urząd Wsparcia 
w dziedzinie Azylu 

 

EUIPO 
Urząd Unii Europejskiej ds. 
Własności Intelektualnej 

EUNB 
Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego 

 

eu-LISA 

Agencja Unii Europejskiej 
ds. Zarządzania 
Operacyjnego 
Wielkoskalowymi 
Systemami 
Informatycznymi 
w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa 
i Sprawiedliwości 

ECDC 
Europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób 

 

EU-OSHA 
Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy 

ECHA 
Europejska Agencja 
Chemikaliów 

 
Eurofound 

Europejska Fundacja na 
rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy 

EEA 
Europejska Agencja 
Środowiska 

 

Eurojust 

Agencja Unii Europejskiej 
ds. Współpracy Wymiarów 
Sprawiedliwości 
w Sprawach Karnych 

EFCA 
Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa 

 
Europol 

Agencja Unii Europejskiej 
ds. Współpracy Organów 
Ścigania 

EFSA 
Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa 
Żywności  

EUSPA 
Agencja Unii Europejskiej 
ds. Programu Kosmicznego 
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Akronim Pełna nazwa 
 

Akronim Pełna nazwa 

EIGE 
Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet 
i Mężczyzn  

FRA 
Agencja Praw 
Podstawowych Unii 
Europejskiej 

EIOPA 

Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń 
i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych  

Frontex 
Europejska Agencja Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej 

EISMEA 
Agencja Wykonawcza 
Europejskiej Rady ds. 
Innowacji i ds. MŚP  

HaDEA 
Europejska Agencja 
Wykonawcza ds. Zdrowia 
i Cyfryzacji 

EIT 
Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii 

 
REA 

Europejska Agencja 
Wykonawcza ds. Badań 
Naukowych 

ELA Europejski Urząd ds. Pracy 

 

SRB 

Jednolita Rada ds. 
Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej 
Likwidacji 
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Rozdział 1  

Agencje UE w kontekście kontroli Trybunału 
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Wstęp 
1.1. Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym kontrolerem finansów UE1. 
Działając w tym charakterze, odgrywa on rolę niezależnego strażnika interesów finansowych 
obywateli Unii i przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE. Więcej informacji na 
temat pracy Trybunału można znaleźć w jego sprawozdaniach z działalności, przeglądach oraz 
opiniach w sprawie nowych lub zmienionych przepisów unijnych bądź w sprawie innych decyzji 
mających wpływ na zarządzanie finansami2. 

1.2. W ramach swoich uprawnień Trybunał przeprowadza coroczne badanie sprawozdań 
finansowych instytucji, agencji i innych organów UE oraz dochodów i płatności leżących 
u podstaw tych sprawozdań. W zakres uprawnień Trybunału nie wchodzi kontrola trzech 
agencji działających w obszarze obronności (Europejska Agencja Obrony, Instytut Unii 
Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem i Centrum Satelitarne Unii Europejskiej), które są 
finansowane z wkładów państw członkowskich i kontrolowane przez innych niezależnych 
audytorów zewnętrznych3. 

1.3. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez Trybunał 
kontroli agencji i innych organów UE (zwanych dalej zbiorczo „agencjami”) za rok budżetowy 
2021, a także dodatkowe wyniki kontroli dotyczących agencji uzyskane w toku realizowania 
innych zadań, takich jak kontrole specjalne czy opinie. Dla uproszczenia Trybunał odnosi się do 
konkretnych agencji, używając ich skróconych nazw, które zostały rozwinięte w wykazie 
zamieszczonym na początku dokumentu. Sprawozdanie ma następującą strukturę: 

o w rozdziale 1 opisano agencje i omówiono charakter kontroli przeprowadzonych przez 
Trybunał; 

o w rozdziale 2 przedstawiono ogólne wyniki dorocznych kontroli przeprowadzonych przez 
Trybunał oraz omówiono wyniki innych kontroli i opinie dotyczące agencji; 

o w rozdziale 3 zamieszczono poświadczenie wiarygodności dla każdej z 44 agencji wraz 
z opiniami i uwagami Trybunału odnoszącymi się do wiarygodności sprawozdań 
finansowych agencji oraz legalności i prawidłowości dochodów i płatności leżących u ich 
podstaw, z uwzględnieniem wszelkich kwestii i uwag niepodważających tych opinii. 

                                                             
1 Art. 285–287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

2 Publikacje te można znaleźć na stronie internetowej Trybunału: www.eca.europa.eu. 

3 Pkt 84 przeglądu 01/2014 pt. „Przegląd horyzontalny mechanizmów rozliczalności i kontroli 
publicznej UE: luki, nakładanie się funkcji i wyzwania”. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:pl:PDF
http://www.eca.europa.eu./
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776PLC.pdf
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1.4. Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzona przez Trybunał kontrola agencji obejmująca rok 
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazała pozytywne wyniki, zgłaszane także 
w poprzednich latach. Poświadczenia wiarygodności wydane przez Trybunał dla każdej agencji 
obejmują: 

o opinie bez zastrzeżeń co do wiarygodności sprawozdań finansowych wszystkich agencji; 

o opinie bez zastrzeżeń na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw 
sprawozdań finansowych wszystkich agencji; 

o opinie bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw 
rozliczeń wszystkich agencji z wyjątkiem eu-LISA, dla której wydano opinię 
z zastrzeżeniem. 

1.5. Niemniej jednak w przypadku większości agencji Trybunał wskazał obszary 
wymagające poprawy, o czym mowa w punktach zawierających objaśnienia uzupełniające 
i inne kwestie oraz w uwagach niepodważających opinii pokontrolnych Trybunału.   
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Agencje UE 

Dzięki różnego rodzaju agencjom Unii Europejskiej łatwiej jest 
kształtować i wdrażać politykę unijną 

1.6. Agencje UE są odrębnymi osobami prawnymi powołanymi do życia aktem prawa 
wtórnego w celu realizacji konkretnych zadań o charakterze technicznym, naukowym lub 
zarządczym, które wspomagają instytucje UE w kształtowaniu i wdrażaniu polityki. Ich siedziby 
zlokalizowane są w różnych państwach członkowskich. Agencje wywierają duży wpływ 
w obszarach o istotnym znaczeniu w codziennym życiu obywateli europejskich, np. 
w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości. 

1.7. Istnieją trzy rodzaje agencji UE: agencje zdecentralizowane, agencje wykonawcze 
Komisji i inne organy. Poniżej omówiono różnice, jakie między nimi występują (zob. pkt 1.8–
1.10). 

Agencje zdecentralizowane uwzględniają potrzeby w konkretnych 
obszarach polityki 

1.8. Agencje zdecentralizowane w liczbie 334 odgrywają ważną rolę w opracowywaniu 
i realizacji polityki UE w różnych obszarach, zwłaszcza przy realizacji zadań o charakterze 
technicznym, naukowym, operacyjnym lub regulacyjnym. Mają one za zadanie przyczyniać się 
do zaspokojenia potrzeb w konkretnych obszarach polityki oraz do zacieśniania współpracy na 
poziomie europejskim przez łączenie technicznej i specjalistycznej wiedzy dostępnej 
w strukturach UE i rządów krajowych. Są one powoływane na czas nieokreślony 
rozporządzeniem Rady lub Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Agencje wykonawcze Komisji wdrażają programy unijne 

1.9. Siedem agencji wykonawczych Komisji Europejskiej5 realizuje zadania wykonawcze 
i operacyjne dotyczące programów unijnych, takie jak wspieranie zaangażowanych stron 
w dążeniu do osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu (CINEA) i zarządzanie niektórymi 

                                                             
4 ACER, Urząd BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EUNB, ECDC, ECHA, EEA, 

EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-
LISA, EU-OSHA, EUSPA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex. 

5 CINEA, EACEA, EISMEA, ERCEA, HaDEA, REA i Chafea (która została zlikwidowana z dniem 
1 kwietnia 2021 r.). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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projektami realizowanymi w ramach programu „Horyzont Europa”. Zostały one ustanowione 
na czas określony (obecnie na czas do 31 grudnia 2028 r.). 

Inne organy mają ściśle określone mandaty 

1.10. Cztery inne organy to EIT, EPPO, ESA i SRB. EIT jest niezależnym, 
zdecentralizowanym organem UE, który łączy zasoby naukowe, biznesowe i edukacyjne w celu 
pobudzenia potencjału innowacyjnego Unii, zapewniając finansowanie w postaci dotacji. EPPO 
jest niezależnym organem UE, prowadzi postępowania przygotowawcze oraz wnosi i popiera 
oskarżenia w przypadku przestępstw przeciwko budżetowi UE. ESA powierzono zadanie 
zagwarantowania użytkownikom w UE regularnych i sprawiedliwych dostaw paliw jądrowych, 
zgodnie z Traktatem Euratom. SRB to najważniejszy organ jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach europejskiej unii bankowej. Jego 
zadaniem jest zapewnienie należytej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków 
znajdujących się na progu upadłości lub zagrożonych upadłością, tak aby wywarła ona jak 
najmniejszy wpływ na gospodarkę realną i finanse publiczne państw członkowskich UE. Oprócz 
niniejszego sprawozdania Trybunał publikuje corocznie sprawozdanie dotyczące zobowiązań 
warunkowych SRB6. 

Najnowsze zmiany 

1.11. Na przestrzeni lat liczba agencji zwiększała się. Niniejsze sprawozdanie dotyczy 44 
agencji, czyli o trzy więcej niż obejmowało sprawozdanie za 2020 r., co pokazano na rys. 1.1. Te 
trzy nowe agencje to: 

o Europejski Urząd ds. Pracy (ELA), który rozpoczął działalność operacyjną 17 października 
2019 r., a 26 maja 2021 r. stał się niezależny finansowo; 

o Prokuratura Europejska (EPPO), która rozpoczęła działalność operacyjną 1 czerwca 
2021 r., a 24 czerwca 2021 r. stała się niezależna finansowo; 

o Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA), ustanowiona 16 lutego 
2021 r.7  

                                                             
6 Zob. sprawozdanie Trybunału za rok budżetowy 2020. 

7 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 ustanawiająca Europejską Agencję 
Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejską Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Europejską 
Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP, Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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1.12. Niniejsze sprawozdanie obejmuje także Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, 
Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea). Chafea zakończyła działalność 31 marca 2021 r., a jej 
zadania przejęła nowo utworzona HaDEA, a także Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. 
Innowacji i ds. MŚP (EISMEA) i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA). 

1.13. W 2021 r. zmieniono ponadto uprawnienia trzech agencji, w tym w dwóch 
przypadkach zmodyfikowano ich nazwy. Zmiany dotyczyły następujących agencji: 

o Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), działający wcześniej pod tą samą nazwą; 

o Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA), wcześniej działająca jako 
Organ Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA); 

o Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), który w 2022 r. został zastąpiony 
przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA). 

1.14. Również w 2021 r. odnowiono mandat pięciu agencji wykonawczych, w tym 
w czterech przypadkach zmodyfikowano ich nazwy. Zmiany te dotyczyły następujących agencji: 

o Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA), 
wcześniej działająca jako Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA); 

o Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA), wcześniej działająca jako Agencja 
Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA); 

o Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (Eismea), wcześniej 
działająca jako Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME); 

o Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA), wcześniej 
działająca pod tą samą nazwą; 

o Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA), wcześniej działająca jako 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA). 
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Rys. 1.1 – Zmiana liczby agencji i ich ogólny przegląd na przestrzeni lat 

 
Uwaga: daty roczne na wykresie odnoszą się do roku, w którym wszedł w życie akt założycielski danej 
agencji lub agencji ją poprzedzającej. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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1.15. Od chwili, gdy Chafea zakończyła działalność, wszystkie agencje wykonawcze Komisji 
mają siedzibę w Brukseli. Agencje zdecentralizowane i inne organy mają swoje siedziby na 
terenie całej UE w różnych państwach członkowskich, jak pokazano na rys. 1.2. O lokalizacji ich 
siedziby decyduje Rada lub Rada wspólnie z Parlamentem Europejskim.  

Rys. 1.2 – Rozmieszczenie poszczególnych agencji w państwach 
członkowskich 

 
Uwaga: aby przejść bezpośrednio do poświadczenia wiarygodności dotyczącego danej agencji, proszę 
kliknąć na jej nazwę na rysunku. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

1.16. Jak widać na rys. 1.3, agencje UE działają w wielu różnych obszarach, współpracując 
z dyrekcjami generalnymi Komisji na zasadzie partnerstwa i uwzględniając ich wytyczne. 
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Rys. 1.3 – Agencje UE zajmują się różnorodnymi zagadnieniami 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 
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Agencje są finansowane z rozmaitych źródeł i w ramach różnych 
działów WRF 

1.17. W 2021 r. łączny budżet wszystkich agencji (z wyłączeniem SRB) wyniósł 4,1 mld 
euro (w 2020 r. – 3,7 mld euro), co stanowi 2,5% ogólnego budżetu UE na 2021 r. (w 2020 r. – 
2,3%), jak pokazano na rys. 1.4. 

1.18. Budżet SRB na 2021 r. obejmował środki w wysokości 9,7 mld euro (w 2020 r. – 
8,1 mld euro). Na budżet ten składają się składki banków wpłacane na rzecz jednolitego 
funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (9,6 mld euro) oraz na pokrycie 
wydatków administracyjnych SRB (119 mln euro). 

1.19. W przypadku agencji zdecentralizowanych i innych organów ich budżet obejmuje 
koszty osobowe oraz wydatki administracyjne i operacyjne. Agencje wykonawcze realizują 
programy finansowane z budżetu Komisji. Ich własne budżety w 2021 r. wyniosły 326 mln euro 
(w 2020 r. – 273 mln euro) i służyły jedynie do pokrycia wydatków osobowych 
i administracyjnych. Kwota wydatkowana przez agencje wykonawcze w 2021 r. na realizację 
programów w imieniu Komisji (środki na płatności) wyniosła 13,1 mld euro (w 2020 r. – 
14,9 mld euro). 
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Rys. 1.4 – Źródła finansowania agencji w 2021 r. 

 
Źródło: projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021; końcowe roczne 
sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za 2021 r. i roczne sprawozdania z działalności agencji 
wykonawczych za 2021 r.; dane zestawione przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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jest w całości lub po części z opłat i należności odprowadzanych przez przedsiębiorstwa z danej 
branży oraz ze składek przekazywanych bezpośrednio przez państwa uczestniczące w ich 
działalności. Na rys. 1.5 przedstawiono budżety agencji w podziale na źródła dochodów. 
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Rys. 1.5 – Budżety agencji na 2021 r. w podziale na źródła dochodów 

 
* W sprawozdaniu finansowym EUSPA za 2021 r. przedstawiono ostateczny budżet w wysokości 
44,1 mln euro, podczas gdy rzeczywiste dochody wyniosły 1,8 mld euro. Różnica ta wynika z działań 
operacyjnych finansowanych z dochodów przeznaczonych na określony cel; są one ujęte 
w zatwierdzonym budżecie jako zapis symboliczny. 

Uwaga: nie uwzględniono innych dochodów różnych ani rezerw budżetowych. 

Źródło: końcowe roczne sprawozdania finansowe agencji za 2021 r.; dane zestawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. 
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1.21. Na rys. 1.6 zaprezentowano dane na temat budżetów agencji na 2021 r. Zostały one 
przedstawione w rozbiciu na rodzaje wydatków (tytuł I – koszty osobowe; tytuł II – wydatki 
administracyjne; tytuł III – wydatki operacyjne oraz wydatki w ramach wszelkich pozostałych 
tytułów), a nie na rodzaje działalności. Większość agencji nie wdraża dużych operacyjnych 
programów wydatków, realizuje natomiast zadania o charakterze technicznym, naukowym lub 
regulacyjnym. W rezultacie w większości przypadków ich budżet obejmuje głównie koszty 
osobowe i wydatki administracyjne. Ogółem budżety agencji przeznaczone na koszty osobowe 
i wydatki administracyjne stanowią około 14% łącznej kwoty środków na płatności 
udostępnionej w dziale 7 wieloletnich ram finansowych (WRF) „Europejska administracja 
publiczna”. Dla porównania odsetek ten wynosi 47% w przypadku Komisji, 18% w przypadku 
Parlamentu, 9% w przypadku ESDZ i 5% w przypadku Rady. 
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Rys. 1.6 – Wydatki poniesione przez agencje w 2021 r. w podziale na 
poszczególne tytuły budżetu 

 
* W sprawozdaniu finansowym EUSPA za 2021 r. przedstawiono ostateczny budżet w wysokości 
44,1 mln euro, podczas gdy rzeczywiste dochody wyniosły 1,8 mld euro. Różnica ta wynika z działań 
operacyjnych finansowanych z dochodów przeznaczonych na określony cel; są one ujęte 
w zatwierdzonym budżecie jako zapis symboliczny. 

** Na kwotę podaną dla SRB składają się dwa elementy: część I w kwocie 119 mln euro przeznaczona na 
koszty administracyjne SRB i część II w kwocie 9 574 mln euro przeznaczona na potrzeby jednolitego 
funduszu. Podana kwota nie obejmuje rezerwy. 

Źródło: końcowe roczne sprawozdania finansowe agencji za 2021 r.; dane zestawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. 
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1.22. Na rys. 1.7 przedstawiono liczbę pracowników w poszczególnych agencjach według 
stanu na koniec 2021 r. Ogółem agencje zatrudniały 14 431 pracowników (w 2020 r. – 12 881). 
Liczba ta odpowiada faktycznej liczbie stanowisk zajmowanych przez urzędników, 
pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych oraz 
oddelegowanych ekspertów krajowych na dzień 31 grudnia 2021 r. Jeśli przyjąć za podstawę 
obliczeń plany zatrudnienia zatwierdzone w budżecie ogólnym UE, w agencjach zatrudnionych 
jest około 17% wszystkich pracowników UE. Dla porównania w Komisji zatrudnionych jest 50% 
pracowników UE, w Parlamencie – 14%, w Radzie – 6% i w ESDZ – 4%. 
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Rys. 1.7 – Liczba pracowników w poszczególnych agencjach według stanu 
na koniec 2021 r. 

 
Źródło: dane zestawione przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Rys. 1.8 – Finansowanie agencji z budżetu ogólnego UE w rozbiciu na 
poszczególne działy WRF 

 
* ECHA jest finansowana głównie z działu 1 WRF, ale także – w mniejszym stopniu – z działu 3 WRF. 

Źródło: końcowe roczne sprawozdania finansowe agencji za 2021 r.; dane zestawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. 
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(w mln EUR)

2 769,6

1 025,7 576,2 66,4 905,7 195,4 0,2

Dział 1 WRF
Jednolity rynek, 

innowacje 
i gospodarka cyfrowa

Dział 2 WRF
Spójność, 

odporność 
i wartości

Dział 3 WRF
Zasoby 

naturalne 
i środowisko

Dział 4 WRF
Migracja

i zarządzanie 
granicami

Dział 5 WRF
Bezpieczeństwo

i obrona

Dział 7 WRF
Europejska 

administracja 
publiczna

ACER
Urząd BEREC

EASA 
EUNB

ECHA*
EIOPA 

EIT
EMSA
ENISA

ERA
ESMA
EUSPA
Chafea
HaDEA
EISMEA
ERCEA
CINEA

REA

Cedefop
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
ETF

EU-OSHA
Eurofound

Eurojust
FRA

EPPO
ELA

EACEA

EEA
EFCA

EASO
eu-LISA
Frontex

CEPOL
EMCDDA
Europol

ESA



 27 

 

Rys. 1.9 – Procedura udzielania absolutorium obowiązująca w przypadku 
większości agencji 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

1.25. Dwie agencje zdecentralizowane finansujące się w pełni ze środków własnych (CPVO 
i EUIPO) podlegają procedurze budżetowej i procedurze udzielania absolutorium 
przeprowadzanym nie przez Parlament Europejski i Radę, ale odpowiednio przez Radę 
Administracyjną CPVO lub Komitet Budżetowy EUIPO8. Podobnie w przypadku SRB coroczna 
procedura budżetowa i procedura udzielenia absolutorium leżą w wyłącznej kompetencji 
Jednolitej Rady. 

Sieć agencji UE ułatwia współpracę między nimi i wspiera 
komunikację z zainteresowanymi stronami 

1.26. Sieć agencji UE (EUAN) została utworzona przez agencje jako platforma współpracy 
między nimi. Ma ona na celu zwiększanie widoczności działań agencji, wskazywanie możliwości 
zwiększenia efektywności i prowadzenia działań o wyraźnej unijnej wartości dodanej, a także 
ich promowanie. Przesłanką do utworzenia sieci było uznanie konieczności prowadzenia przez 
agencje komunikacji z zainteresowanymi stronami i ogółem społeczeństwa w bardziej 
skoordynowany sposób w odniesieniu do kwestii będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. Stanowi ona centralny punkt kontaktowy gromadzący i rozpowszechniający 
informacje między wszystkimi agencjami. W 2015 r. sieć zatwierdziła pierwszą strategię 

                                                             
8 Pkt 84 przeglądu 01/2014 pt. „Przegląd horyzontalny mechanizmów rozliczalności i kontroli 
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wieloletnią, w tym priorytety do realizacji w ramach rocznych programów prac, w których 
precyzowane są działania i cele EUAN. W 2020 r. sieć zatwierdziła drugą strategię wieloletnią 
(na lata 2021–2027)9, w której uwzględniono polityczne i strategiczne kierunki działania 
Komisji. Opiera się ona na dwóch filarach strategicznych:  

o sieć agencji UE jako wzór do naśladowania w dziedzinie administracji; 

o sieć agencji UE jako dobrze ugruntowany partner instytucjonalny. 

1.27. Każdego roku sieci przewodniczy – na zasadzie rotacyjnej – inna agencja, przy czym 
dwa razy do roku odbywają się posiedzenia plenarne koordynowane przez wspólne biuro 
wsparcia. W obrębie EUAN działa 10 podsieci tematycznych (zob. rys. 1.10). Mogą one 
kontaktować się również z instytucjami unijnymi, a instytucje mogą być członkami podsieci. 
Europejski Trybunał Obrachunkowy aktywnie uczestniczy w niektórych spośród tych posiedzeń 
plenarnych i spotkań podsieci, na których dzieli się dobrymi praktykami i udostępnia 
informacje na temat procedur kontrolnych i wyników kontroli. 

Rys. 1.10 – Wspólne biuro wsparcia i podsieci w ramach sieci agencji UE 

 
Źródło: EUAN. 

1.28. Kluczowym elementem prac EUAN i podstawą obu wspomnianych strategii 
wieloletnich jest zagadnienie wspólnych usług oraz dzielenia się informacjami i wiedzą 
specjalistyczną. Do przykładów takiej współpracy można zaliczyć wspólne usługi w zakresie 
przywracania gotowości po wystąpieniu sytuacji kryzysowej i w obszarze księgowości, a także 
wspólne postępowania o udzielenie zamówienia oraz współpracę w kwestiach związanych 
z pandemią COVID-19 i ochroną danych.  

                                                             
9 Dokument pt. „2021–2027 Strategy for the EU Agencies Network”, Bruksela, 

9 listopada 2020 r. 
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Kontrola przeprowadzona przez 
Trybunał 

Trybunał wydaje poświadczenie wiarygodności dla każdej 
agencji 

1.29. Zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał 
skontrolował: 

o sprawozdania finansowe wszystkich 44 agencji, obejmujące sprawozdanie finansowe (tj. 
bilans, sprawozdanie z finansowych wyników działalności, rachunek przepływów 
pieniężnych, zestawienie zmian w aktywach netto oraz opis znaczących zasad (polityki) 
rachunkowości i informację dodatkową) oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 
(w którym przedstawiono zbiorczo wszystkie operacje budżetowe i informację 
dodatkową) za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r.; 

o legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań. 

1.30. Na podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli Trybunał przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie bądź innym organom udzielającym absolutorium (zob. 
pkt 1.24) poświadczenie wiarygodności dotyczące wiarygodności sprawozdań finansowych 
poszczególnych agencji oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tych 
sprawozdań. W stosownych przypadkach poświadczenia wiarygodności są uzupełniane 
o istotne uwagi pokontrolne. 

1.31. Trybunał przeprowadza również kontrole, publikuje sprawozdania specjalne i wydaje 
opinie na temat konkretnych zagadnień. Niektóre z nich dotyczą agencji UE. Na rys. 2.12 
zamieszczono wykaz sprawozdań specjalnych Trybunału opublikowanych w okresie od 
1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., które odnoszą się do agencji. 

Podejście kontrolne Trybunału opiera się na ocenie 
najważniejszych czynników ryzyka 

1.32. Kontrola przeprowadzana przez Trybunał jest pomyślana w taki sposób, aby 
uwzględnić najważniejsze czynniki ryzyka zidentyfikowane na podstawie wyników kontroli 
z poprzednich lat. W przypadku roku budżetowego 2021 kontrolę przeprowadzono w oparciu 
o analizę ryzyka dokonaną przez Trybunał, która została w skrócie przedstawiona na rys. 1.11 
poniżej. 
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Rys. 1.11 – Ocena najważniejszych czynników ryzyka 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Inne rodzaje ryzyka 

1.33. Pandemia COVID-19 utrudniła prowadzenie prac przez Trybunał. W licznych 
przypadkach ograniczenia w podróżowaniu oraz przyjęte rozwiązania w zakresie pracy zdalnej 
uniemożliwiły kontrolerom przeprowadzenie kontroli na miejscu, uzyskanie oryginałów 
dokumentów i przeprowadzenie wywiadów bezpośrednio z pracownikami agencji. Większość 
prac kontrolnych została przeprowadzona w drodze przeglądu dokumentacji oraz wywiadów 
w formie zdalnej. Wprawdzie niemożność odbycia kontroli na miejscu może zwiększyć ryzyko 
niewykrycia, jednak dowody, które Trybunał uzyskał od agencji, pozwoliły mu sfinalizować 
prace kontrolne i sformułować istotne wnioski. 

Trybunał korzysta z wyników prac innych kontrolerów 

1.34. W stosownych przypadkach Trybunał formułuje wnioski dotyczące agencji w oparciu 
o wyniki prac innych kontrolerów, w szczególności w odniesieniu do prac kontrolnych 
dotyczących wiarygodności rozliczeń UE. Sprawozdania finansowe 34 agencji 
zdecentralizowanych i innych organów – wszystkich agencji zdecentralizowanych i innych 
organów oprócz CPVO, EUIPO i ESA – są kontrolowane przez zewnętrzne firmy audytorskie. 
Jeśli Trybunał chce skorzystać z wyników tych kontroli w swoich pracach, zgodnie ze 
standardami kontroli dokonuje oceny niezależności i obiektywizmu audytorów, ich 
kompetencji zawodowych oraz zakresu i jakości wykonanych przez nich prac. Niemniej jednak 
wszystkie opinie pokontrolne zawarte w niniejszym sprawozdaniu są opiniami Trybunału 
i bierze on za nie pełną odpowiedzialność. 

Trybunał zgłasza przypadki podejrzenia nadużycia finansowego 
stosownym organom UE – OLAF i EPPO 

1.35. W sprawach dotyczących przypadków podejrzenia nadużycia finansowego i innej 
nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe UE Trybunał współpracuje 
z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), natomiast zwraca się do 
Prokuratury Europejskiej w sprawach związanych z przypadkami podejrzenia popełnienia 
przestępstwa naruszającego interesy finansowe UE. Trybunał powiadamia OLAF i EPPO 
o wszelkich podejrzeniach, które powziął w toku prowadzonych prac kontrolnych, mimo że 
celem kontroli nie jest konkretnie poszukiwanie nadużyć finansowych. 

Postępuje cyfryzacja procedur kontroli w Trybunale 

1.36. Cyfryzacja może poprawić skuteczność i efektywność kontroli dzięki zastąpieniu 
kontroli opierających się na statystycznym doborze próby kontrolami całych populacji. Pozwoli 
to kontrolerom na skupienie uwagi na przypadkach potencjalnie problematycznych, które 
w wyniku zautomatyzowanych kontroli całych populacji zostaną wskazane jako wyjątki. 
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Ponadto kontrolerzy będą mogli zweryfikować, czy uzyskane informacje są realistyczne, za 
pomocą analizy danych, w tym poprzez badanie wzorców i trendów oraz identyfikowanie 
nietypowych transakcji. Na rys. 1.12 przedstawiono główne korzyści z cyfryzacji kontroli 
w kontekście unijnym. W perspektywie krótkoterminowej najważniejszą korzyścią jest 
zwiększona pewność kontroli, lecz w perspektywie długoterminowej pojawia się także 
możliwość zaoszczędzenia czasu po uzyskaniu korzyści skali. Początkowo jednak cyfryzacja 
procedur kontroli jest zazwyczaj bardzo czasochłonna. 

Rys. 1.12 – Główne korzyści z cyfryzacji procedur kontroli 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

1.37. Wprawdzie cyfrowe techniki kontroli zastosowane na dużą skalę mogą pozwolić na 
znaczące oszczędności, jednak nadal konieczne będzie uzupełnienie ich przez kontrolerów 
dodatkową analizą. W kontroli istotną rolę odgrywa osąd zawodowy. Technologia może służyć 
wsparciem, lecz podstawą osądu zawodowego zawsze są wiedza i doświadczenie kontrolera. 
Ponadto wielu procedur kontroli nie da się – a przynajmniej nie w pełni – zautomatyzować ze 
względu na ich charakter oraz sposób funkcjonowania systemów informacyjnych jednostek 
kontrolowanych. 

1.38. Jak wspomniano w poprzednich sprawozdaniach10, Trybunał uznał, że doroczna 
kontrola agencji UE stanowi dobrą okazję do zbadania możliwości, jakie niosą 
zautomatyzowane procedury kontroli. Na kontrolę agencji unijnych składa się około 200 
procedur kontroli w obszarach takich jak płatności, płace, zamówienia, budżet, nabór 
pracowników i roczne sprawozdania finansowe. Jak pokazano w tabeli 1.1, Trybunał 
zautomatyzował częściowo lub w pełni około dziesięciu z tych procedur. Zakres wykorzystania 

                                                             
10 Pkt 2.34–2.41 sprawozdania rocznego dotyczącego agencji UE za rok budżetowy 2019. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_PL.pdf
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procedur cyfrowych związanych z płacami i pozyskiwaniem danych został poszerzony na 
wszystkie agencje. Z kolei zautomatyzowanym badaniem legalności i prawidłowości 
zobowiązań i płatności oraz wiarygodności rocznych sprawozdań finansowych ponownie 
objęto wyłącznie agencje wykonawcze UE, gdyż ich środowisko informatyczne jest 
wystarczająco zbliżone. 

Tabela 1.1 – Przegląd zastosowanych przez Trybunał cyfrowych procedur 
kontroli 

Cyfrowe procedury 
kontroli Zmiany w 2021 r. Agencje objęte 

procedurami cyfrowymi 

Sześć cyfrowych procedur 
kontroli na potrzeby badania 
legalności i prawidłowości 
zobowiązań i płatności 
w oparciu o całą populację 

Taki sam zakres jak w roku 
poprzednim Tylko agencje wykonawcze 

Dziesięć procedur 
analitycznych związanych 
z płacami 

Rozszerzenie zakresu na 
agencje zdecentralizowane 
i inne organy 

Wszystkie agencje UE 

Pięć cyfrowych procedur 
kontroli na potrzeby badania 
wiarygodności rocznych 
sprawozdań finansowych 

Udoskonalony test kontrolny 
w celu zmniejszenia liczby 
wyjątków związanych 
głównie z uzgodnieniem 
bilansu obrotów i sald oraz 
odpowiednim 
przyporządkowaniem 

Tylko agencje wykonawcze 

Zautomatyzowane procesy 
pozyskiwania danych w celu 
pobrania informacji 
z systemów informacji 
finansowych jednostek 
kontrolowanych 

Rozszerzenie zakresu na 
agencje zdecentralizowane 
i inne organy 

Wszystkie agencje UE  

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

1.39. Za sprawą wdrożenia zautomatyzowanych procedur uzyskano następujące rezultaty: 

o Zastosowanie cyfrowych procedur kontroli w zakresie legalności i prawidłowości 
zobowiązań, płatności i wynagrodzeń oraz wiarygodności sprawozdań finansowych 
pozwoliło na zbadanie całej populacji w bardzo krótkim czasie. Automatyzacja procedur 
przyczyniła się do podwyższenia poziomu pewności, a także do poprawy jakości 
i efektywności kontroli przeprowadzonych przez Trybunał. 

o Dzięki zautomatyzowanym procedurom analitycznym kontrolerzy zyskali dostęp do 
interaktywnego narzędzia pozwalającego rozpoznać wzorce i trendy oraz przeprowadzić 
bardziej szczegółowe badania transakcji nietypowych. System automatycznie generuje 



 34 

 

raporty graficzne, dzięki którym kontrolerzy mogą przyjrzeć się takim wzorcom 
i zdecydować, czy konieczne jest bardziej szczegółowe badanie. 

o Zautomatyzowane procedury umożliwiły kontrolerom wykrycie błędów w prezentacji 
wstępnej wersji rocznego sprawozdania finansowego i zgłoszenie ich do poprawy przed 
przedłożeniem końcowego rocznego sprawozdania finansowego. 

o Duże ilości informacji pozyskane w zautomatyzowany sposób z dokumentów źródłowych 
zostały automatycznie zorganizowane na użytek kontrolerów, co przełożyło się na istotne 
oszczędności czasu i nakładów pracy. 

1.40. Trybunał zamierza zbadać możliwości wykorzystania cyfrowych technik kontroli 
także w innych obszarach i w odniesieniu do innych agencji. Napotyka jednak na poważne 
przeszkody w tym zakresie, gdyż nadal istnieją luki w wykorzystaniu przez agencje – zwłaszcza 
agencje zdecentralizowane – ujednoliconych narzędzi informatycznych, co pokazano na rys. 
1.13. Ponadto Trybunał zaobserwował, że nawet jeśli niektóre agencje stosują te same 
systemy informatyczne, w różny sposób posługują się konkretnymi funkcjami tych narzędzi. 
Brak spójności w tym obszarze jest kolejnym czynnikiem ograniczającym możliwości szerszego 
wykorzystania cyfrowych procedur kontroli. 

Rys. 1.13 – Nadal istnieją luki w wykorzystaniu przez agencje – zwłaszcza 
agencje zdecentralizowane – ujednoliconych narzędzi informatycznych 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez agencje. 
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1.41. Trybunał uruchomił pilotażowy projekt na 2022 r. zakładający cyfryzację niektórych 
aspektów kontroli zamówień publicznych udzielanych przez agencje UE. Projekt ten 
prowadzony jest w oparciu o program elektronicznych zamówień publicznych (e-zamówienia), 
wprowadzony przez Komisję w maju 2017 r. Jest on obecnie dopracowywany, lecz ostatecznie 
zostanie wdrożony we wszystkich departamentach Komisji oraz innych instytucjach i organach 
unijnych (w tym w agencjach UE). Elektroniczne zamówienia publiczne mają objąć cały proces 
udzielania zamówień na wszystkich jego etapach i stanowić docelowo w pełni zintegrowane, 
zautomatyzowane rozwiązanie niewymagające papierowej formy dokumentów. Trybunał 
przygląda się także z uwagą rozwojowi i wprowadzaniu nowego systemu w obszarze 
księgowości, finansów i budżetu o nazwie SUMMA, który do 2025 r. ma zastąpić 
dotychczasową platformę finansową ABAC. W 2022 r. trzy agencje – CINEA, ERA i Eurojust – 
wdrożyły SUMMA na zasadzie pilotażu.
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Rozdział 2  

Przegląd wyników kontroli 
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Wstęp 
2.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono przegląd wyników dorocznych kontroli agencji 
za rok budżetowy 2021 przeprowadzonych przez Trybunał, w tym analizę zagadnienia 
przekrojowego dotyczącego ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, a także wyniki innych prac 
kontrolnych dotyczących agencji przeprowadzonych przez Trybunał w odnośnym roku. Na 
podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał proponuje szereg działań, które 
powinny podjąć agencje. 
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Wyniki dorocznych kontroli agencji za 
rok budżetowy 2021 są ogólnie 
pozytywne 
2.2. Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzona przez Trybunał kontrola rocznych sprawozdań 
finansowych agencji za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r. przyniosła pozytywne 
wyniki (zob. rys. 2.1). Niemniej jednak Trybunał sformułował uwagi dotyczące 
nieprawidłowości i uchybień mających negatywny wpływ na płatności leżące u podstaw 
rozliczeń, w szczególności w odniesieniu do zamówień publicznych. 

Rys. 2.1 – Opinie z dorocznych kontroli dotyczących sprawozdań 
finansowych oraz dochodów i płatności agencji w latach 2019–2021 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Opinie bez zastrzeżeń co do wiarygodności sprawozdań 
finansowych wszystkich agencji 

2.3. W odniesieniu do roku budżetowego 2021 Trybunał wydał opinię bez zastrzeżeń 
w odniesieniu do sprawozdań finansowych wszystkich 44 agencji (zob. rys. 2.1). 

Objaśnienia uzupełniająca są ważne dla zrozumienia sprawozdań 
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2.4. Objaśnienia uzupełniające zwracają uwagę czytelników na kwestie przedstawione lub 
zadeklarowane w sprawozdaniu finansowym, które są na tyle istotne, że mają zasadnicze 
znaczenie dla zrozumienia sprawozdania lub dochodów bądź płatności leżących u podstaw 
rozliczeń. W roku budżetowym 2021 Trybunał zamieścił objaśnienia uzupełniające 
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2.5. W sprawozdaniu finansowym EMA podano znaczące informacje na temat najmu byłej 
siedziby tej agencji w Londynie. Umowa najmu obowiązuje do 2039 r. Nie zawiera ona klauzuli 
odstąpienia, lecz lokal może zostać podnajęty lub najem przeniesiony na inny podmiot pod 
warunkiem, że właściciel wyrazi na to zgodę. W lipcu 2019 r. EMA osiągnęła porozumienie 
z właścicielem i ze skutkiem od tej daty podnajęła swoją byłą siedzibę podnajemcy na 
warunkach odpowiadających warunkom głównego najmu. Okres podnajmu trwa do końca 
umownego okresu najmu tej powierzchni przez EMA, tj. do czerwca 2039 r. Ze względu na to, 
że EMA jest w dalszym ciągu stroną umowy najmu, może zostać wezwana do uregulowania 
pełnej kwoty należnej w ramach zobowiązań umownych, w przypadku gdy podnajemca nie 
wywiąże się ze swoich obowiązków. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. kwota pozostała 
do zapłaty przez EMA do końca umowy najmu wynosi 383 mln euro. Składają się na nią 
całkowita szacowana wartość nieuregulowanego dotychczas najmu, opłaty za powiązane usługi 
i ubezpieczenie wynajmowanej nieruchomości przez wynajmującego. 

2.6. Działalność Frontexu jest finansowana z budżetu UE i z wkładów państw strefy 
Schengen spoza UE. W sprawozdaniu finansowym Frontexu zadeklarowano, że wkłady te 
zostały nieprawidłowo obliczone. W rezultacie państwa strefy Schengen spoza UE wniosły 
wkład w wysokości niższej o 2,6 mln euro od należnej kwoty, co zostało zrównoważone przez 
wpłatę środków z budżetu UE. Jako że w 2021 r. wystąpiła nadwyżka, niedoszacowanie to nie 
miało wpływu na przychody operacyjne wykazane w sprawozdaniu z finansowych wyników 
działalności za rok 2021. 

2.7. SRB jest narażone na ryzyko sporów sądowych w związku z poborem składek na rzecz 
jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także w związku 
z zadaniami wykonywanymi przez Jednolitą Radę jako organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji. W sprawozdaniu finansowym SRB zamieszczono informację 
przedstawiającą administracyjne postępowania odwoławcze i postępowania sądowe dotyczące 
składek ex ante toczące się pomiędzy bankami i krajowymi organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji a SRB, jak również inne postępowania sądowe przeciw SRB 
wniesione przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym przed Sąd. Ich potencjalny 
wpływ na sprawozdanie finansowe Jednolitej Rady za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 
2021 r. (w szczególności na zobowiązania warunkowe, rezerwy i należności) jest przedmiotem 
osobnej kontroli rocznej, zgodnie z art. 92 ust. 4 rozporządzenia w sprawie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. 

2.8. EIGE wykazało w sprawozdaniu finansowym zobowiązanie warunkowe, które zostanie 
zrealizowane, jeżeli litewski Sąd Najwyższy podejmie niekorzystną dla Instytutu decyzję 
w toczącej się sprawie dotyczącej pracowników agencji pracy tymczasowej. Jej potencjalny 
wpływ finansowy szacuje się na 22 000 euro. 

2.9. Trybunał zwrócił uwagę na przedstawione przez trzy agencje (EASO, EUSPA i SRB) 
informacje dotyczące wpływu, jaki agresja Rosji na Ukrainę wywiera na działalność tych 
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agencji. W obliczu zwiększonego zapotrzebowania na wsparcie państw członkowskich 
przyjmujących uchodźców z Ukrainy EASO zawnioskowało o dodatkowe zasoby kadrowe 
i finansowe. Działalność EUSPA zakłócił fakt, że przestano wykorzystywać rosyjskie wyrzutnie 
Sojuz na potrzeby satelitów Galileo. SRB ocenił, że wojna zwiększyła zagrożenia dla stabilności 
finansowej, w szczególności spotęgowała ryzyko kredytowe związane z ekspozycją banków na 
kontrahentów w Rosji, Białorusi i Ukrainie, a także z pożyczkami udzielonymi 
przedsiębiorstwom krajowym najbardziej narażonym na skutki wojny. 

Opinie bez zastrzeżeń na temat legalności i prawidłowości 
dochodów leżących u podstaw sprawozdań finansowych 
wszystkich agencji 

2.10. W odniesieniu do roku budżetowego 2021 Trybunał wydał opinie bez zastrzeżeń na 
temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw sprawozdań finansowych 
wszystkich agencji (rys. 2.1). 

Objaśnienie uzupełniające pomaga lepiej zrozumieć zagadnienie 
dochodów w przypadku SRB 

2.11. Trybunał zamieścił również w swoim sprawozdaniu w części dotyczącej SRB 
objaśnienie uzupełniające. Odnosi się ono do kwestii opisanych w pkt 2.7 powyżej, tj. do faktu, 
że toczy się spór prawny w sprawie części dochodów SRB związanej ze składkami ex ante 
wnoszonymi na jego rzecz. Informacja ta jest istotna dla opinii Trybunału na temat dochodów 
SRB, gdyż w zależności od rozstrzygnięcia sporu Jednolita Rada może być zobowiązana na 
nowo obliczyć kwoty składek wnoszonych przez niektóre banki. 

W punkcie omawiającym inne kwestie poruszono zagadnienie 
o szczególnym znaczeniu dla dochodów w przypadku SRB 

2.12. W punktach omawiających inne kwestie poruszane są znaczące zagadnienia inne niż 
zagadnienia przedstawione lub zadeklarowane w sprawozdaniu finansowym, które są jednak 
istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego lub dochodów bądź płatności leżących 
u podstaw rozliczeń. 

2.13. W rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji nie przewidziano kompleksowych i spójnych ram kontroli, które 
zapewniałyby wiarygodność informacji przekazywanych SRB przez banki do celów obliczeń 
składek ex ante. SRB przeprowadza jednak kontrolę tych informacji pod kątem spójności oraz 
kontrolę analityczną, a także pewne kontrole ex post na poziomie banków. Co więcej, SRB nie 
może ujawnić szczegółowych danych dotyczących obliczeń składek skorygowanych o ryzyko dla 



 41 

 

poszczególnych banków, ponieważ obliczenia te są wzajemnie powiązane i zawierają poufne 
informacje na temat innych banków. Ten stan rzeczy może niekorzystnie wpływać na 
przejrzystość przeprowadzanych obliczeń. 

2.14. Trybunał odnotował, że przy obliczaniu składek za lata 2021 i 2022 SRB zwiększyło 
przejrzystość wobec banków, organizując etap konsultacji. W ramach konsultacji SRB 
przekazało bankom dane, które pozwoliły im przeprowadzić symulację obliczania składek 
ex ante za te dwa lata. 

Opinie bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości płatności 
leżących u podstaw sprawozdań finansowych agencji 
z wyjątkiem eu-LISA 

2.15. W odniesieniu do roku budżetowego 2021 Trybunał wydał opinie bez zastrzeżeń 
w odniesieniu do legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rocznych 
sprawozdań finansowych 43 spośród 44 agencji (zob. rys. 2.1). 

2.16. W przypadku eu-LISA Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem. Sześć spośród 28 
płatności objętych kontrolą zostało dokonane niezgodnie z przepisami (zob. ramka 2.2). Trzech 
z tych płatności dokonano w ramach konkretnego zamówienia realizowanego na podstawie 
umowy ramowej, w której nie określono szczegółowo potrzebnych usług (ilości i terminu ich 
świadczenia), a zatem umowa ta nie skutkowała powstaniem wyraźnego zobowiązania 
prawnego. Trybunał stwierdził również, że inne płatności, niewchodzące w skład pierwotnej 
próby kontrolnej, były związane z tym zamówieniem i dokonano ich z naruszeniem tych 
samych przepisów. Trzy pozostałe płatności z pierwotnej próby, które były niezgodne 
z przepisami, wiązały się z trzema różnymi konkretnymi zamówieniami zasadniczo 
odbiegającymi od odpowiadających im umów ramowych. Łączna kwota wydatków, których 
dotyczyły te płatności, wynosi 18,11 mln euro. Stanowi to 6,2% wszystkich środków na 
płatności dostępnych w 2021 r. 
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Ramka 2.1 

Trudności związane z planowaniem budżetu i zamówieniami 
publicznymi w eu-Lisa 

W odniesieniu do roku budżetowego 2019 Trybunał poinformował o ryzyku związanym 
z przekazaniem eu-LISA zasobów przed przyjęciem aktów legislacyjnych określających 
wymagania wobec systemów informatycznych, które miały zostać opracowane. Trybunał 
ustalił, że ryzyko to się zmaterializowało: na eu-LISA ciążyła presja czasowa, aby 
ukierunkować i wydać środki finansowe przed upływem określonego terminu, 
i poskutkowało to przypadkami niezgodności z przepisami w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia i wdrażaniu umów. Przypadki te obejmowały: brak informacji w umowie 
w sprawie konkretnego zamówienia o tym, jaka będzie zamawiana ilość usług i w jakim 
terminie; zmiany zakresu, czasu trwania i wartości umowy wykraczające poza elastyczne 
zmiany dopuszczalne na mocy rozporządzenia finansowego. W związku z powyższym 
Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości płatności 
dokonanych przez eu-LISA w 2021 r. Już w ubiegłym roku Trybunał wydał opinię 
z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości płatności eu-LISA w 2020 r., a jej 
podstawą były podobne przypadki niezgodności we wdrażaniu umów. 

 

Działania, jakie należy podjąć (1) 

eu-LISA powinna usprawnić prowadzone przez siebie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz poprawić zarządzanie umowami, w szczególności określać 
szczegółowo usługi i towary zamawiane w konkretnych zamówieniach, a także ograniczyć 
zmiany w zakresie, czasie trwania i wartości umów, tak aby nie wykraczać poza 
elastyczność dopuszczalną na mocy rozporządzenia finansowego. 

eu-LISA powinna również zawnioskować do Komisji o zaproponowanie zmian 
w wieloletnim planowaniu budżetu, tak aby otrzymywała środki finansowe na 
opracowanie systemów dopiero po przyjęciu aktów legislacyjnych (w tym rozporządzeń 
delegowanych bądź rozporządzeń wykonawczych) określających wymagania wobec tych 
systemów, w momencie gdy zakres projektu mógłby zostać wystarczająco szczegółowo 
określony. 

Punkt zawierający objaśnienie uzupełniające pomaga lepiej zrozumieć 
zagadnienie płatności w przypadku Frontexu  

2.17. W sprawozdaniu finansowym Frontexu ujęto informację o dokonanych w 2021 r. 
płatnościach na kwotę 18,1 mln euro. Zostały one zrealizowane w związku ze zobowiązaniem 
budżetowym przeniesionym z 2020 r. na 2021 r., mimo że przed końcem 2020 r. Frontex nie 
zaciągnął odnośnego zobowiązania prawnego, zgodnie z wymogami rozporządzenia 
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finansowego UE. Trybunał poinformował o tej kwestii w specjalnym sprawozdaniu rocznym za 
2020 r.11 Łączne płatności w 2021 r. wyniosły 18 375 458 euro. Frontex skorygował zaistniałą 
niezgodność z przepisami, zaciągając szereg zobowiązań prawnych w 2021 r. 

W punktach omawiających inne kwestie poruszono zagadnienie 
o szczególnym znaczeniu dla płatności dokonanych przez HaDEA 

2.18. Trybunał zwraca szczególną uwagę na fakt, że na mocy decyzji wykonawczej Komisji 
(UE) 2021/17312 dyrektorowi generalnemu DG SANTE powierzono funkcję dyrektora 
tymczasowego HaDEA, dopóki nie uzyska ona zdolności operacyjnej do wykonywania własnego 
budżetu. 19 lutego 2021 r. dyrektor generalny DG SANTE przekazał te uprawnienia innemu 
urzędnikowi DG SANTE, powołując go na dyrektora tymczasowego HaDEA. Art. 26 regulaminu 
finansowego HaDEA dopuszcza przekazanie uprawnień budżetowych. Niedopuszczalna jest 
jednak interpretacja, zgodnie z którą można delegować wszystkie uprawnienia dyrektora 
tymczasowego, gdyż takie rozwiązanie byłoby sprzeczne z decyzją wykonawczą Komisji. 

W swoich uwagach dotyczących 33 agencji Trybunał wskazał 
obszary wymagające usprawnień 

2.19. Ogółem Trybunał sformułował 77 uwag dotyczących 33 agencji, wskazując w nich 
obszary, w których konieczne jest wprowadzenie usprawnień. Dwie spośród tych uwag dały 
podstawę do wydania opinii z zastrzeżeniem w odniesieniu do eu-LISA, a jedna uwaga została 
zamieszczona w punkcie „Inne kwestie” dotyczącym HaDEA. Tytułem porównania – 
w odniesieniu do roku budżetowego 2020 Trybunał sformułował 60 uwag. Większość uwag 
dotyczy niedociągnięć w systemach zarządzania i kontroli oraz w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego, a także w zakresie zarządzania budżetem. Uchybienia dotyczące 
postępowań o udzielenie zamówienia pozostają główną przyczyną występowania 
nieprawidłowych płatności. 

2.20. Na rys. 2.2 i rys. 2.3 przedstawiono liczbę uwag z poszczególnych kategorii 
sformułowanych w całym sprawozdaniu pod adresem 33 agencji. 

                                                             
11 Pkt 3.30.15 sprawozdania rocznego dotyczącego agencji UE za rok budżetowy 2020. 

12 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 ustanawiająca Europejską Agencję 
Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejską Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Europejską 
Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP, Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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Rys. 2.2 – Liczba uwag dotyczących poszczególnych agencji 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w tym postępowania skutkujące 
nieprawidłowymi płatnościami 

Nabór pracowników

Systemy zarządzania i kontroli
(inne niż w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
i przy naborze pracowników)

Zarządzanie budżetem

Opinia z zastrzeżeniem / opinia negatywna



 45 

 

Rys. 2.3 – Liczba uwag w podziale na najczęściej występujące kategorie 
uchybień 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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niedociągnięciami z zakresu udzielania zamówień publicznych (zob. rys. 2.3), w tym w roku 
budżetowym 2021 dokonano płatności związanych z nieprawidłowymi postępowaniami 
o udzielenie zamówienia odnotowanymi w poprzednich latach. W ramce 2.2 przedstawiono 
przykłady typowych nieprawidłowości w realizacji zamówień. 

Ramka 2.2 

Przykłady nieprawidłowej realizacji zamówień 

CEPOL podpisał umowę ramową na świadczenie usług przez biuro podróży, obowiązującą 
do marca 2022 r. Niektóre państwa spoza UE nie były objęte zakresem tej umowy. Usługi 
w zakresie organizacji podróży do tych państw były objęte innymi umowami, 
obowiązującymi do końca 2020 r. Latem 2021 r., mimo nieprzewidywalnej sytuacji, jeśli 
chodzi o podróże, pojawiło się prawdopodobieństwo, że konieczne będzie 
przeprowadzenie przez CEPOL działań na miejscu w państwach spoza UE. Po dokonaniu 
oceny sytuacji i przeanalizowaniu różnych dostępnych wariantów CEPOL zdecydował się 
wykorzystać do organizacji wydarzeń w tych krajach obowiązującą umowę ramową, mimo 
że wydarzenia takie nie wchodziły w jej zakres. Rozwiązanie to stanowiło naruszenie 
przepisów rozporządzenia finansowego. CEPOL zarejestrował tę decyzję w rejestrze 
odstępstw. Powiązane płatności sięgające w 2021 r. kwoty 76 590 euro są nieprawidłowe. 

2.22. Trybunał zaobserwował, że w odniesieniu do trzech ostatnich lat budżetowych 
wzrosła liczba formułowanych przez niego uwag dotyczących zamówień publicznych (w 2019 r. 
było to 20, w 2020 r. – 18, a w 2021 – 34). Zwiększyła się także liczba agencji, pod adresem 
których uwagi te sformułowano (w 2019 r. – 11 agencji, w 2020 r. – 14, a w 2021 r. – 22). Jak 
widać na rys. 2.4, począwszy od roku budżetowego 2019 Trybunał corocznie zgłaszał nowe 
uwagi w obszarze zamówień publicznych w odniesieniu do dwóch agencji (CEPOL i EMA). 
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Rys. 2.4 – W ostatnich trzech latach uwagi Trybunału dotyczące uchybień 
i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych stawały się coraz 
częstsze 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Działania, jakie należy podjąć (2) 

Błędy w zamówieniach publicznych to w dalszym ciągu najczęstszy rodzaj błędów 
wykrywanych przez Trybunał podczas kontroli agencji. Agencje, których te błędy dotyczą, 
powinny jeszcze bardziej udoskonalić swoje procedury udzielania zamówień, tak aby 
zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i zagwarantować najlepszy 
stosunek wartości do ceny. 

W szczególności przy wdrażaniu umów ramowych agencje powinny udzielać konkretnych 
zamówień wyłącznie w celu uzyskania towarów lub usług objętych powiązaną umową 
ramową. Agencje powinny również dopilnować, by przestrzegać przewidzianych 
w rozporządzeniu finansowym warunków modyfikowania obowiązujących umów. 

W systemach zarządzania i kontroli występują uchybienia 

2.23. Agencje posiadają własną osobowość prawną i podlegają przepisom prawa 
europejskiego (zob. pkt 1.6 i 1.7). Systemy zarządzania i kontroli są kluczowe dla zapewnienia 
właściwego funkcjonowania agencji UE, a ich ustanowienie jest wymagane na mocy 
rozporządzenia finansowego i ma pomóc w przestrzeganiu zasady należytego zarządzania 
finansami. 

2.24. W przypadku 16 agencji (ACER, Cedefop, CEPOL, EASA, EUNB, EIOPA, EISMEA, EIT, 
ELA, ENISA, EPPO, ESMA, Europol, EUSPA, Frontex i HaDEA) Trybunał poinformował 
o uchybieniach w obszarze systemów zarządzania i kontroli innych niż systemy związane 
z udzielaniem zamówień publicznych (zob. pkt 2.20-2.21) i naborem pracowników (zob. 
pkt 2.26). Uwagi sformułowane pod adresem tych agencji dotyczą: potencjalnych przypadków 
wystąpienia konfliktu interesów, brakujących kontroli ex ante/ex post, niewłaściwego 
zarządzania zobowiązaniami budżetowymi i prawnymi oraz nieodnotowywania wyjątków 
w rejestrze odstępstw. Na rys. 2.3 przedstawiono najczęściej wykryte przez Trybunał kategorie 
uchybień dotyczących systemów kontroli wewnętrznej. W ramce 2.3. opisano przykłady takich 
uchybień odnoszących się do ryzyka wystąpienia konfliktu interesów. 

Ramka 2.3 

Trudności z zarządzaniem i konflikty interesów mogą osłabić 
skuteczność agencji UE 

Zadaniem trzech Europejskich Urzędów Nadzoru – EUNB, EIOPA i ESMA – jest 
wprowadzenie perspektywy unijnej i zagwarantowanie równych warunków działania 
w obszarze nadzoru usług finansowych. W rozporządzeniach ustanawiających te urzędy 
przewidziano szereg przepisów mających zapewnić, by członkowie Rady Organów 
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Nadzoru „działa[li] niezależnie i obiektywnie w wyłącznym interesie Unii jako całości” oraz 
aby „nie zwraca[li] się o instrukcje do […] rządu żadnego z państw członkowskich lub do 
innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjm[owali] takich instrukcji”13. 

Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Europejskich Organów Nadzoru członkowie Rady 
Organów Nadzoru, w przypadku których występuje konflikt interesów, nie uczestniczą 
w obradach Rady ani też nie mają prawa głosu w odnośnej kwestii. Mogą być jednak 
obecni na posiedzeniu, chyba że inny członek Rady sprzeciwi się ich obecności (EUNB 
i EIOPA) lub większość członków Rady zagłosuje za ich wykluczeniem z obrad (ESMA). 
Rozwiązanie to naraża Radę na ryzyko – co najmniej pozorne – utraty niezależności. 

W ubiegłych latach w szeregu sprawozdań specjalnych Trybunał informował o problemach 
zarządczych dotykających Europejskie Urzędy Nadzoru i o niekorzystnym wpływie tych 
trudności na realizację celów urzędów. 

W sprawozdaniu specjalnym na temat testów warunków skrajnych dotyczących 
banków14 Trybunał ustalił, że organy krajowe są w znacznym stopniu zaangażowane 
w strukturę zarządzania EUNB, jako że Rada Organów Nadzoru EUNB składa się 
z przedstawicieli krajowych, których powołanie nie wymaga zatwierdzenia ze strony 
organów UE. Sytuacja ta może rodzić napięcia, jako że członkowie Rady mogą działać 
w imieniu interesów czysto krajowych, a nie bardziej ogólnych interesów europejskich. 

Z kolei w sprawozdaniu specjalnym na temat nadzoru ubezpieczeniowego15 Trybunał 
zauważył, że wydajność i skuteczność prac EIOPA często zależała od jakości wkładu ze 
strony organów krajowych i ich gotowości do współpracy. Obecna struktura zarządzania 
EIOPA daje organom krajowym prawo do wpływania na to, w jakim zakresie ich prace 
będą poddawane przeglądowi, jak również na wnioski z takich przeglądów. Rada Organów 
Nadzoru zatwierdza wszystkie kluczowe dokumenty, takie jak strategia nadzoru EIOPA. 
Sytuacja ta może niekorzystnie wpłynąć na niezależność EIOPA i uniemożliwić realizację jej 
celów. 

W sprawozdaniu specjalnym na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy16 Trybunał 
odnotował, że pracownicy EUNB prowadzili wnikliwe postępowania wyjaśniające 
w sprawie potencjalnych naruszeń prawa Unii. Jednocześnie Trybunał znalazł jednak 
pisemne dowody na próby lobbowania wśród członków zespołu w okresie, gdy ten 

                                                             
13 Art. 42 rozporządzeń (UE) nr 1093/2010, 1094/2010 i 1095/2010. 

14 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 10/2019 pt. 
„Ogólnounijne testy warunków skrajnych – zapewniono wyjątkowo dużą ilość danych na 
temat banków, ale należy usprawnić koordynację i zwiększyć ukierunkowanie na ryzyko”. 

15 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 29/2018 pt. „EIOPA 
zapewniła ważny wkład w nadzór i stabilność w sektorze ubezpieczeń, nadal występują 
jednak istotne problemy”. 

16 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 13/2021 pt. „Działania 
UE na rzecz zwalczania prania pieniędzy w sektorze bankowym pozostają rozproszone i nie 
są wdrażane w wystarczającym stopniu”. 
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obradował nad potencjalnym zaleceniem dla Rady Organów Nadzoru. Ostatecznie Rada 
Organów Nadzoru odrzuciła projekt zalecenia. 

W sprawozdaniu specjalnym na temat funduszy inwestycyjnych17 Trybunał ustalił, że 
ESMA stoi przed wyzwaniami związanymi ze skutecznym wykorzystaniem swoich narzędzi. 
Wyzwania te obejmują problemy spowodowane strukturą zarządzania ESMA oraz jej 
uzależnieniem od dobrej woli organów krajowych i gotowości Rady Organów Nadzoru. 
Trybunał ustalił, że i organy krajowe, i Rada Organów Nadzoru preferowały nieinwazyjne 
narzędzia konwergencji, których skuteczność nie została jeszcze wykazana. W wielu 
przypadkach narzędzia te nie pozwoliły wprowadzić skutecznych i spójnych praktyk 
nadzorczych. Ograniczyło to skuteczność ESMA. 

We wszystkich powyższych przypadkach Trybunał zalecił Komisji, by wzięła pod uwagę 
zaproponowanie zmian w strukturze zarządzania Europejskich Organów Nadzoru, które 
pozwoliłyby na bardziej efektywne wykorzystanie ich uprawnień. W 2019 r. prawodawca 
nie opowiedział się jednak za zmienioną strukturą zarządzania zaproponowaną przez 
Komisję18. 

2.25. W pkt 2.30–2.42 przedstawiono szczegółowe informacje na temat tego, w jaki 
sposób agencje radzą sobie z potencjalnym konfliktem interesów, w sytuacji gdy pracownicy 
wyższego szczebla lub członkowie zarządu podejmują dodatkową działalność zarobkową, 
pozostając w służbie UE, lub odchodzą z agencji i podejmują nową pracę. 

Uchybienia w procesie naboru są często związane z procesem oceny 

2.26. W odniesieniu do dziewięciu agencji (Urząd BEREC, Cedefop, EUNB, EIGE, EMA, 
EPPO, EUSPA, Frontex i SRB) Trybunał stwierdził uchybienia związane z różnymi aspektami 
procedur naboru, w tym z procesami oceny i ogłoszeniami o naborze. Na rys. 2.3 
przedstawiono najczęściej wykrywane kategorie uchybień w zakresie procedur naboru. 

                                                             
17 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 04/2022 pt. „Fundusze 

inwestycyjne – działania UE dotychczas nie doprowadziły do stworzenia prawdziwie 
jednolitego rynku przynoszącego korzyści inwestorom”. 

18 Wniosek Komisji dotyczący zmian w rozporządzeniach (UE) nr 1093/2010, 1094/2010 
i 1095/2010, COM(2017) 536 final. 
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Uchybienia w zarządzaniu budżetem zazwyczaj skutkują wysokim 
poziomem przeniesień lub opóźnieniami w płatnościach 

2.27. W odniesieniu do 10 agencji (ACER, Cedefop, EACEA, EPPO, ERCEA, EUIPO, eu-LISA, 
FRA, Frontex, HaDEA) Trybunał odnotował uchybienia związane z różnymi aspektami 
zarządzania budżetem, na przykład nadmierny poziom przeniesień środków budżetowych 
i duży odsetek opóźnionych płatności. Na rys. 2.3 przedstawiono najczęściej wykrywane 
kategorie uchybień w zakresie zarządzania budżetem. 

2.28. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym UE środki budżetowe przyznane na dany 
rok budżetowy mogą zostać przeniesione na kolejny rok budżetowy pod pewnymi 
warunkami19. Na rys. 2.5 ukazano poziom przeniesień w poszczególnych agencjach w podziale 
na tytuły budżetu. W rozporządzeniu finansowym UE nie określono wprawdzie maksymalnej 
kwoty takich przeniesień, a występowanie szeregu z nich wynika z wieloletniego charakteru 
działań operacyjnych, jednak ich nadmierny poziom może świadczyć o opóźnieniach 
w realizacji programów prac lub w wykonaniu planów zamówień. Przeniesienia mogą też 
wskazywać na istnienie problemu o charakterze systemowym, być przesłanką 
nieodpowiedniego planowania budżetu lub potencjalnie stanowić naruszenie budżetowej 
zasady jednoroczności. Trybunał ustalił, że uchybienia te dotyczą czterech agencji (ACER, 
EACEA, eu-LISA i FRA). 

                                                             
19 Art. 12 i 13 rozporządzenia finansowego UE. 
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Rys. 2.5 – Poziom przeniesionych środków w podziale na poszczególne 
tytuły budżetu 

 
Źródło: końcowe roczne sprawozdania finansowe agencji za 2021 r., dane zestawione przez Trybunał. 
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Agencje podejmują działania następcze w odpowiedzi na uwagi 
pokontrolne z poprzednich lat 

2.29. Trybunał przedstawia informacje na temat stanu zaawansowania działań podjętych 
przez agencje w odpowiedzi na uwagi z poprzednich lat. Jak pokazano na rys. 2.6, jeśli chodzi 
o 139 uwag, w odniesieniu do których do końca 2020 r. nie podjęto żadnych kroków, w 2021 r. 
ukończono działania naprawcze w odniesieniu do 67 uwag, a w odniesieniu do 39 uwag były 
one w toku. W odniesieniu do 22 agencji (ACER, BEREC Office, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, 
EFSA, EISMEA, EIT, EMA, EMCDDA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurofound, Eurojust, 
Europol, FRA, Frontex i SRB) Trybunał stwierdza, że 48 uwag sformułowanych w poprzednich 
latach nie zostało jeszcze wdrożonych, a w odniesieniu do 9 z nich nie podjęto żadnych działań. 

Rys. 2.6 – Działania podjęte przez agencje w odpowiedzi na uwagi 
z poprzednich lat 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

2.30. W ramce 2.4 wyjaśniono, co oznaczają statusy działań następczych przyjęte na 
potrzeby niniejszego sprawozdania i przedstawiono przykłady typowych sytuacji, w jakich mają 
one zastosowanie. 
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Ramka 2.4 

Wyjaśnienie statusów działań następczych przyjętych w tym 
sprawozdaniu 

Zrealizowane: W celu uwzględnienia sformułowanej pod jej adresem uwagi agencja 
wprowadziła usprawnienia, poparte dowodami i zweryfikowane przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy. 

W trakcie realizacji: Istnieją dowody na podjęcie działań naprawczych, lecz proces nie 
został jeszcze w pełni wdrożony lub zakończony. 

Niepodjęte: Nie podjęto żadnych odnośnych działań lub agencja nie przyjęła uwagi. 

Nie dotyczy: Uwaga przestała być aktualna lub umowa, w odniesieniu do której 
sformułowano uwagę, wygasła. Status ten jest przyznawany także w sytuacji, gdy ze 
względu na zmianę okoliczności koszt zrealizowania działań naprawczych przewyższa 
korzyści. 
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Uchybienia i dobre praktyki 
w podejściu agencji do potencjalnego 
wystąpienia efektu drzwi obrotowych 
2.31. Aby uzupełnić regularnie prowadzone przez Trybunał prace kontrolne dotyczące 
wiarygodności sprawozdań finansowych agencji oraz legalności i prawidłowości dochodów 
i płatności leżących u ich podstaw, kontrolerzy przeanalizowali, w jaki sposób agencje radzą 
sobie z potencjalnym wystąpieniem efektu drzwi obrotowych. W ramce 2.5 wyjaśniono, na 
czym polega efekt drzwi obrotowych oraz jaki ma związek z ryzykiem wystąpienia konfliktu 
interesów i zawłaszczenia polityki. 

Ramka 2.5 

Na czym polega efekt drzwi obrotowych i dlaczego ma znaczenie? 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje efekt drzwi obrotowych 
w następujący sposób: „Gdy dana osoba obejmuje nowe stanowisko po przejściu z sektora 
publicznego do prywatnego lub odwrotnie, może zaistnieć konflikt interesów, który 
potencjalnie niesie za sobą ryzyko zawłaszczenia polityki. W przypadku, gdy osoba ta pełni 
obowiązki w obszarze ściśle powiązanym z jej dotychczasową funkcją urzędnika 
publicznego lub bezpośrednio wcześniej przez nią kontrolowanym, występuje zjawisko 
drzwi obrotowych, które może być postrzegane jako uzyskanie niesprawiedliwej przewagi 
polegającej na informacjach, kontaktach czy wszelkich innych kategoriach korzyści 
zawdzięczanych pełnionej poprzednio funkcji publicznej. W niektórych przypadkach 
urzędnicy publiczni mogą być skłonni do podejmowania decyzji nie w interesie publicznym, 
ale w interesie byłego lub przyszłego pracodawcy, bądź też mogą być postrzegani jako 
skłonni do podejmowania takich decyzji”.20 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśnia21, że w kontekście unijnym „w 
przypadku, gdy urzędnik publiczny podejmuje pracę w sektorze prywatnym, często 
określa się tę sytuację mianem „przejścia przez drzwi obrotowe”. Stanowi ona 
potencjalne zagrożenie dla integralności instytucji unijnych, gdyż cenna wiedza 
o wewnętrznym funkcjonowaniu instytucji może w rezultacie trafić do sektora 
prywatnego, byli urzędnicy mogą prowadzić działalność lobbingową wśród swoich byłych 
współpracowników bądź też ewentualne przyszłe miejsce zatrudnienia może mieć wpływ 
na decyzje obecnych urzędników.” 

                                                             
20 Rozdział 13.3.2 publikacji OECD pt. „Public Integrity Handbook”. 

21 Działania podejmowane przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w związku 
z efektem drzwi obrotowych. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
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Podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej przez osoby zatrudnione w instytucji lub 
organie UE, np. agencji, może skutkować podobnym ryzykiem co objęcie nowego 
stanowiska po odejściu ze służby publicznej w UE. 

2.32. Trybunał postanowił zbadać to zagadnienie, gdyż ma ono znaczenie nie tylko dla 
prawidłowego funkcjonowania agencji UE, ale także dla ich reputacji oraz – w szerszym ujęciu – 
dla reputacji całej Unii. Agencje są szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia efektu drzwi 
obrotowych ze względu na to, że polegają na pracownikach tymczasowych, co przekłada się na 
wysoki wskaźnik rotacji personelu. Ponadto ryzyko to niesie za sobą przyjęty przez nie model 
zarządzania, w którym członkowie zarządu22 zazwyczaj obejmują swoje funkcje na stosunkowo 
krótki okres. W niektórych agencjach ryzyko jest jeszcze wyższe z uwagi na przekazane im 
znaczące uprawnienia regulacyjne (np. w przypadku EUNB, EIOPA i ESMA) lub powiązania 
z określoną branżą (np. w przypadku EASA, ECHA czy EFSA). 

Trybunał przeanalizował przypadki mające miejsce w latach 2019–2021, w których obecni lub 
byli pracownicy wyższego szczebla agencji (dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy i urzędnicy 
w grupie zaszeregowania AD14–AD16) podjęli pracę po opuszczeniu agencji lub w okresie 
zatrudnienia w agencji podjęli dodatkową działalność zarobkową. Trybunał zbadał także 
podobne przypadki dotyczące członków i byłych członków zarządów agencji. Niektóre agencje 
dokonały oceny tych sytuacji wyłącznie w oparciu o własne przepisy wewnętrzne. W zakres 
analizy Trybunału weszło 40 agencji. Nie uwzględniono w niej jedynie Chafea, która zakończyła 
działalność w 2021 r., oraz trzech agencji, które w 2021 r. dopiero zaczęły działalność 
operacyjną lub stały się niezależne (ELA, EPPO i HaDEA). W ramce 2.6 przedstawiono normy 
prawne obowiązujące w tym obszarze.  

2.33. Na rys. 2.7 ukazano zakres analizy Trybunału. 

Ramka 2.6 

Unijne ramy prawne mające zastosowanie do zarządzania ryzykiem 
wystąpienia efektu drzwi obrotowych 

Przepisy mające zastosowanie do sytuacji, w których może wystąpić efekt drzwi 
obrotowych, oraz do powiązanego ryzyka wystąpienia konfliktu interesów są zawarte 

                                                             
22 Nazwa zarządu może być różna w poszczególnych agencjach. Przykładowo, niektóre agencje 

posiadają radę organów nadzoru, inne radę administracyjną, jeszcze inne – radę 
zarządzającą. Z kolei na czele agencji wykonawczych stoją komitety sterujące. 
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przede wszystkim w regulaminie pracowniczym23 UE. Obowiązują one byłych i obecnych 
pracowników instytucji i organów UE, w tym agencji UE, i są następujące: 

o Pracownicy zamierzający podjąć działalność zawodową w okresie dwóch lat od 
zakończenia służby informują o tym agencję. 

o Przed wydaniem lub odmową pozwolenia, aby były pracownik podjął dodatkową 
działalność lub nową działalność zawodową, agencja konsultuje się ze Wspólnym 
Komitetem. 

o Jeżeli agencja uzna, że istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, może 
zabronić pracownikowi podjęcia danej działalności zawodowej albo wydać 
pozwolenie na określonych warunkach. 

o Agencja zakazuje urzędnikom wyższego szczebla działalności lobbingowej lub 
reprezentacyjnej wobec swoich pracowników przez okres 12 miesięcy od 
zakończenia przez nich służby. 

o Agencja publikuje corocznie wykaz przypadków ocenionych w kontekście ryzyka 
działalności lobbingowej i reprezentacyjnej. 

Powyższe przepisy nie odnoszą się jednak do członków zarządów agencji, gdyż nie są oni 
uznawani za pracowników agencji. W dziewięciu agencjach ustanowiono przepisy 
wewnętrzne dotyczące tej kwestii. 

 

Rys. 2.7 – W swoich pracach na temat efektu drzwi obrotowych Trybunał 
uwzględnił pracowników wyższego szczebla i członków zarządów agencji 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

                                                             
23 Art. 12, 12b, 16 i 17 regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych 

pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej. 

Omówiono
w niniejszym 
rozdziale

PRACOWNICY OSOBY NIEBĘDĄCE PRACOWNIKAMI

Pracownicy wyższego szczebla
(dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy i pracownicy 
o grupach zaszeregowania AD14, AD15 i AD16)

Członkowie zarządu

Pozostali pracownicy Członkowie komitetów naukowych, 
grup ekspertów itp.

Ogólne przepisy dotyczące efektu drzwi 
obrotowych w regulaminie 
pracowniczym (w tym przepisy szczegółowe 
dot. pracowników wyższego szczebla)

Dziewięć agencji (EIT, EIOPA, EFSA, EMA, 
ESMA, EUIPO, EUROPOL, FRA i SRB) 
ustanowiło własne wewnętrzne przepisy 
dot. członków zarządu

OBOWIĄZUJĄCE 
PRZEPISY

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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W obecnych ramach prawnych brakuje przejrzystych wymogów 
dotyczących zgodności i monitorowania 

2.34. Jak wynika z ramki 2.6, regulamin pracowniczy (w tym przepisy dotyczące sytuacji, 
w których może wystąpić efekt drzwi obrotowych, i w szerszym ujęciu konfliktów interesów) 
z definicji nie obowiązuje członków zarządów agencji, którzy nie należą do personelu agencji. 
Nie odnosi się on także do członków komitetów naukowych, grup ekspertów i innych 
podobnych organów. W ten sposób tworzy się próżnia prawna, ponieważ nie ma wspólnej 
podstawy prawnej, która określałaby minimalne wymogi związane z ryzykiem wystąpienia 
konfliktu interesów i efektu drzwi obrotowych, które dotyczyłyby tych kategorii osób 
pracujących dla UE. Zadanie ustalenia obowiązujących przepisów pozostawiono poszczególnym 
agencjom. 

Działania, jakie należy podjąć (4) 

Sieć agencji UE powinna zwrócić się do Komisji i prawodawców, aby zaproponowali oni 
zmiany w ramach regulacyjnych i określili minimalny zestaw przepisów związanych 
z ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów i efektu drzwi obrotowych, które 
obowiązywałyby członków zarządów agencji UE. W stosownych przypadkach podobne 
przepisy powinny obowiązywać także członków komitetów naukowych, grup ekspertów 
i podobnych organów, których nie dotyczą przepisy regulaminu pracowniczego. 

2.35. W unijnych ramach prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem wystąpienia efektu 
drzwi obrotowych przewidziano bardzo ograniczone obowiązki instytucji i organów UE (w tym 
agencji UE) w zakresie monitorowania, czy obecni i byli pracownicy spełniają odnośne wymogi. 
Nie określono w nich, w jaki sposób takie monitorowanie miałoby być prowadzone, ani jakie 
narzędzia mogłyby być w tym celu wykorzystywane. W rezultacie większość agencji nie 
podejmuje żadnych działań w zakresie takiego monitorowania (zob. pkt 2.41). Gdyby wystąpił 
efekt drzwi obrotowych, który nie został zgłoszony, czy też doszło do naruszenia ograniczeń 
nałożonych na odchodzących pracowników w odniesieniu do ich nowego miejsca zatrudnienia, 
prawdopodobnie taki przypadek pozostałby niewykryty. 

2.36. W przepisach dotyczących monitorowania efektu drzwi obrotowych i sposobu 
radzenia sobie z tym efektem oraz powiązanym ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów nie 
zaznaczono wystarczająco przejrzyście, że stosowne instytucje i organy UE mają obowiązek 
opublikować corocznie wykaz przypadków ocenionych w kontekście ryzyka prowadzenia 
działalności lobbingowej i reprezentacyjnej. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 
poinformował o tej kwestii już w 2017 r. (zob. ramka 2.7). Odnośne przepisy regulaminu 
pracowniczego dotychczas się nie zmieniły. 
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Ramka 2.7 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wezwał do większej 
przejrzystości w ocenie przypadków związanych z ryzykiem 
działalności lobbingowej i reprezentacyjnej 

W opublikowanym w 2017 r. sprawozdaniu24 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 
stwierdził, że „należy publikować informacje dotyczące wszystkich ocenionych 
przypadków, niezależnie od tego, czy dana instytucja uznała, że zadeklarowana działalność 
zawodowa może lub będzie pociągać za sobą działalność lobbingową i reprezentacyjną. 
Podanie tych informacji jest konieczne w celu zapewnienia skutecznego i rzetelnego 
stosowania przepisów art. 16 ust. 3 i 16 ust. 4”. Według Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich należy publikować następujące informacje: 

— imię i nazwisko danego pracownika wyższego szczebla; 

— data zakończenia pracy przez danego pracownika wyższego szczebla; 

— rodzaj stanowiska zajmowanego przez danego pracownika wyższego szczebla oraz 
opis pełnionych przez niego obowiązków w ciągu ostatnich trzech lat służby cywilnej 
UE; 

— nazwa przyszłego pracodawcy oraz opis rodzaju obowiązków, które mają być 
wykonywane w ramach nowej pracy, bądź opis planowanej działalności na własny 
rachunek; 

— jeżeli przyszły pracodawca lub własne przedsiębiorstwo figurują w unijnym rejestrze 
służącym przejrzystości – link do odpowiedniego wpisu do rejestru; 

— szczegółowa ocena przypadku przeprowadzona przez daną instytucję, w tym decyzja 
co do pozwolenia na podjęcie działalności (oraz co do ewentualnych środków 
ograniczających ryzyko towarzyszących pozwoleniu) wraz z oświadczeniem na temat 
tego, czy planowana działalność może pociągać za sobą działalność lobbingową 
i reprezentacyjną, a tym samym wymaga nałożenia zakazu jej prowadzenia. 

W większości przypadków agencje wywiązują się ze zobowiązań 
prawnych  

2.37. W przypadku gdy obecny lub były pracownik powiadamia agencję o zamiarze 
podjęcia nowej pracy, agencja ma 30 dni roboczych na wydanie odnośnej decyzji. Nie 
przewidziano takiego ograniczenia czasowego, jeśli chodzi o podejmowanie działalności 

                                                             
24 Sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego w sprawie 

publikowania informacji o byłych pracownikach wyższego szczebla w celu egzekwowania 
jednorocznego zakazu działalności lobbingowej i reprezentacyjnej. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
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dodatkowej. Przed podjęciem decyzji agencja musi skonsultować się ze Wspólnym Komitetem. 
Standardowy przebieg oceny takiego przypadku przedstawiono na rys. 2.8. 

Rys. 2.8 – Standardowy przebieg oceny przez agencje przypadku 
potencjalnego wystąpienia efektu drzwi obrotowych 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Wniosek o pozwolenie 
na podjęcie nowej 
pracy / działalności 
dodatkowej
(co najmniej 30 dni 
roboczych przed 
przewidywaną datą 
rozpoczęcia) 

Wniosek skierowany do kadr 
lub kierownictwa agencji 
(w przypadku agencji 
wykonawczych – do DG HR)

Decyzja 
kierownictwa/kadr 
w sprawie oceny 
wniosku

Jeśli w agencji działa
komisja ds. etyki 
(wystąpienie o opinię)

Jeśli w agencji nie działa
komisja ds. etyki
(wystąpienie o opinię 
Wspólnego Komitetu – art.16 
regulaminu pracown.)

Opinia
komisji ds. etyki

Opinia
Wspólnego 
Komitetu

Ocena wniosku 
przez organ 
powołujący

Decyzja 
w sprawie 
wniosku
(w ciągu 30 dni od 
złożenia wniosku)

Poinformowanie 
zainteresowanych 
stron o decyzji

Działania następcze 
w związku z decyzją

Publikacja wykazu 
ocenionych przypadków,
Art. 16 ust. 4 regulaminu 
pracowniczego

Dokumentacja uzupełniająca

• Oświadczenie o braku konfliktu 
interesów i zachowaniu 
poufności

• Wyjaśnienie charakteru i rodzaju 
planowanych działań)

Rodzaje decyzji

• Brak konfliktu interesów, 
ocena pozytywna / 
zatwierdzenie wniosku

• Konflikt interesów może 
zostać osłabiony przez 
zastosowanie ograniczeń, 
zatem ocena pozytywna / 
zatwierdzenie wniosku

• Ocena negatywna / 
odrzucenie wniosku
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W przypadku agencji 
zdecentralizowanych
• decyzja zarządu

W przypadku agencji wykonawczych
• DG HR
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• Art. 16 regulaminu pracowniczego 
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administracyjna
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2.38. W ciągu ostatnich trzech lat (2019–2021) jedynie 20 z 40 skontrolowanych przez 
Trybunał agencji przeanalizowało przypadki potencjalnego wystąpienia efektu drzwi 
obrotowych dotyczące pracowników wyższego szczebla. Jedynie pięć agencji dokonało oceny 
przypadku związanego z podjęciem nowej pracy lub działalności dodatkowej przez członka 
zarządu. Jak wynika z rys. 2.9, łącznie ocenie poddano 71 przypadków, w tym 43 przypadki 
dotyczyły pracowników wyższego szczebla, a 28 – członków zarządu. Powyższe dane liczbowe 
opierają się na informacjach otrzymanych od agencji, które z kolei polegają zasadniczo na 
oświadczeniach składanych przez pracowników i członków zarządu. Trybunał nie przeprowadził 
badania w celu zidentyfikowania przypadków niezgłoszonych. 

Rys. 2.9 – Większość agencji objęła oceną tylko nieliczne przypadki lub 
wcale nie dokonała oceny 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez agencje. 

2.39. Trybunał przeanalizował próbę 17 z powyższych przypadków i ustalił, że agencje 
zasadniczo spełniały obowiązujące wymogi prawne. Wyjątki od tej zasady opisano w pkt 
3.2.10, 3.4.9, 3.7.11, 3.10.12, 3.13.11 i 3.33.9. Przypadki naruszeń przepisów wykryte przez 
Trybunał dotyczyły obowiązku opublikowania wykazu ocenionych spraw, konsultacji ze 
Wspólnym Komitetem i wydania oficjalnej decyzji w ciągu 30 dni roboczych. 

Pracownicy wyższego szczebla Członkowie zarządu

Przypadki dotyczące zatrudnienia po zakończeniu pracy w służbie UE

Przypadki dotyczące działalności dodatkowej

20 15 10 5
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Rys. 2.10 – Trybunał ustalił, że w sześciu agencjach doszło do naruszenia 
procedur 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

 

Działania, jakie należy podjąć (5) 

Agencje powinny usprawnić wewnętrzne procedury i mechanizmy kontrolne dotyczące 
efektu drzwi obrotowych, tak aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami. 
W szczególności powinny: 

— wydawać oficjalne decyzje w obowiązującym terminie; 

— we wszystkich przypadkach przed wydaniem decyzji zasięgać opinii Wspólnego 
Komitetu; 

— publikować wykaz wszystkich ocenionych przypadków dotyczących ryzyka 
działalności lobbingowej i reprezentacyjnej. 

Jedynie nieliczne agencje wykraczają poza minimalne wymogi 
prawne, jeśli chodzi o radzenie sobie z ewentualnym efektem 
drzwi obrotowych  

2.40. Dziewięć agencji wprowadziło własne przepisy wewnętrzne w związku z tym, że 
w prawodawstwie UE brak jest przepisów regulujących podejmowanie działalności przez 
członków zarządów agencji, o czym mowa w ramce 2.6. Zob. ramka 2.8. 
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Ramka 2.8 

Dziewięć agencji (EUNB, EIOPA, EIT, EMA, ESMA, EUIPO, Europol, 
FRA i SRB) ustanowiło szczegółowe przepisy dotyczące ryzyka 
wystąpienia efektu drzwi obrotowych w odniesieniu do członków 
zarządu 

W przepisach wewnętrznych EMA przewidziano wymóg, by członkowie Zarządu (i ich 
zastępcy) niezwłocznie informowali EMA o zamiarze podjęcia działalności zawodowej 
w przedsiębiorstwie farmaceutycznym. W momencie otrzymania takiego zgłoszenia EMA 
ma obowiązek ograniczyć dalszy udział danej osoby w pracach Zarządu. Podobne przepisy 
obowiązują w odniesieniu do członków komitetów naukowych i grup ekspertów EMA. 

EIT przyjął kodeks dobrego postępowania, który reguluje wystąpienie konfliktu interesów 
w przypadku członków zarządu. Zgodnie z przepisami kodeksu przez dwa lata po 
zakończeniu pełnienia swojej funkcji członkowie zarządu nie mogą objąć żadnego 
stanowiska, tak o charakterze zarobkowym, jak i niezarobkowym, w przedsiębiorstwie, 
ośrodku badawczym lub na uniwersytecie, jeżeli należą one do wspólnot wiedzy 
i innowacji lub otrzymują dotacje ze środków EIT. 

2.41. Pozostałe 31 agencji bierze pod uwagę wyłącznie przypadki potencjalnego 
wystąpienia efektu drzwi obrotowych dotyczące obecnych i byłych pracowników. W rezultacie 
ocenie poddawany jest jedynie niewielki odsetek przypadków potencjalnego wystąpienia 
efektu drzwi obrotowych wśród członków zarządu (rys. 2.11). Ten stan rzeczy może 
doprowadzić do domniemanych lub faktycznych konfliktów interesów, które mogą przełożyć 
się na: 

o podejmowanie decyzji nie w interesie publicznym, lecz w interesie przyszłego 
pracodawcy danego członka zarządu; 

o uzyskanie przez niektóre podmioty z sektora prywatnego nieuczciwych korzyści 
polegających na dostępie do informacji o wewnętrznym funkcjonowaniu agencji lub 
kontaktach/działalności lobbingowej. 
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Rys. 2.11 – Ocenie poddawane są nieliczne przypadki potencjalnego 
wystąpienia efektu drzwi obrotowych wśród członków zarządu 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez agencje. 

Działania, jakie należy podjąć (6) 

Agencje powinny ustanowić przepisy wewnętrzne obowiązujące członków ich zarządów, 
które dotyczyłyby w ogólnym ujęciu konfliktu interesów, a w szczególności efektu drzwi 
obrotowych. 

2.42. Ogólnie rzecz biorąc, Trybunał ustalił, że na potrzeby stwierdzenia, czy potencjalnie 
zaistnieje efekt drzwi obrotowych i powiązane ryzyko konfliktu interesów, agencje polegają 
niemal wyłącznie na oświadczeniach składanych przez pracowników. Większość agencji nie 
podejmuje żadnych kroków w celu ustalenia, czy obecni pracownicy prowadzą niezgłoszoną 
działalność dodatkową lub czy byli pracownicy podjęli pracę, nie poinformowawszy o tym 
agencji. Agencje nie monitorują też, czy byli pracownicy przestrzegają ograniczeń nałożonych 
na nich w związku z nową działalnością zawodową. Trybunał odnotował jednak także cztery 
przypadki dobrych praktyk polegające na ustanowieniu przez agencje procedur monitorowania 
powyższych kwestii (zob. ramka 2.9). 

Członkowie zarządu

Pracownicy wyższego 
szczebla

Średnia liczba 
stanowisk

Liczba przypadków 
odejścia ze 
stanowiska

Liczba ocenionych 
przypadków

1 435 659 25

121 45 38
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Ramka 2.9 

Tylko cztery agencje (Urząd BEREC, SRB, EUNB i ESMA) wprowadziły 
procedury monitorowania, czy przestrzegane są przepisy dotyczące 
efektu drzwi obrotowych 

W Urzędzie BEREC ustanowiono procedury służące wyrywkowej kontroli, czy byli 
pracownicy wywiązują się z obowiązków spoczywających na nich na mocy art. 16 
regulaminu pracowniczego. Kontrole te dotyczą pracowników, w tym pracowników 
wyższego szczebla, którym nie zezwolono na podjęcie określonej działalności zawodowej 
lub którzy otrzymali pozwolenie na podjęcie pracy z pewnymi ograniczeniami. 

W SRB przyjęto procedury zapewniające objęcie kontrolą zgodności byłych pracowników, 
którzy odeszli z SRB w ciągu dwóch ostatnich lat. Do celów tej kontroli wykorzystywane są 
m.in. publicznie dostępne bazy danych. 

 

Działania, jakie należy podjąć (7) 

Agencje powinny aktywnie monitorować działalność zawodową pracowników wyższego 
szczebla (w tym pracowników, którzy odeszli z agencji w ciągu dwóch ostatnich lat), tak 
aby być w stanie wykryć przypadek wystąpienia efektu drzwi obrotowych, który nie został 
zgłoszony, i dopilnować, by nałożone ograniczenia były przestrzegane. 
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Inne publikacje Trybunału dotyczące 
agencji 
2.43. Oprócz sprawozdań z kontroli dotyczących wyłącznie agencji w 2021 r. oraz 
pierwszej połowie 2022 r. Trybunał opublikował również szereg sprawozdań specjalnych 
dotyczących realizacji polityki UE, w których wspomniano o licznych agencjach. W tabeli 2.1 
przedstawiono tematykę pięciu wybranych sprawozdań, a pełny ich wykaz można znaleźć na 
rys. 2.12. 

Tabela 2.1 – Główne zagadnienia poruszone w wybranych 
opublikowanych niedawno sprawozdaniach specjalnych Trybunału, 
które dotyczą agencji UE 

Sprawozdanie 
specjalne i agencja, 

której sprawozdanie 
dotyczy 

Główne zagadnienia 

Sprawozdanie specjalne 
06/2022 

„Unijne prawa własności 
intelektualnej – nie 
zapewniono całkowicie 
niezawodnej ochrony” 

EUIPO 

W ramach tej kontroli oceniono, czy prawa własności 
intelektualnej dotyczące znaków towarowych UE, wzorów 
unijnych i oznaczeń geograficznych były dobrze chronione na 
jednolitym rynku. 

Trybunał ustalił, że prawom tym zapewniono zasadniczo solidną 
ochronę, choć w przepisach występują pewne niedociągnięcia. 
Brak jasnej metody ustalania opłat unijnych skutkuje poziomem 
opłat prowadzącym do gromadzenia nadwyżek. Kontrolerzy 
wykryli ponadto niedociągnięcia w przepisach dotyczących ram 
zarządzania i rozliczalności EUIPO. 

Trybunał zalecił Komisji, by uzupełniła i zaktualizowała ramy 
regulacyjne, oceniła mechanizmy zarządcze i metodę ustalania 
opłat w kontekście przeprowadzanej oceny oddziaływania, 
skuteczności i efektywności EUIPO oraz jego metod pracy. 
Zalecił także, aby EUIPO poprawiło systemy finansowania, 
kontroli i oceny, zapewniając solidną metodę obliczania kwot 
ryczałtowych, właściwe uzasadniając koszty eksploatacyjne 
ponoszone w związku z publicznymi unijnymi bazami danych 
dotyczącymi znaków towarowych i wzorów UE oraz 
poprawiając systemy oceny europejskich projektów 
współpracy. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_PL.pdf
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Sprawozdanie 
specjalne i agencja, 

której sprawozdanie 
dotyczy 

Główne zagadnienia 

Sprawozdanie specjalne 
05/2022 

„Cyberbezpieczeństwo 
instytucji, organów 
i agencji UE – poziom 
przygotowania ogólnie 
nieadekwatny do 
zagrożeń” 

ENISA 

Liczba cyberataków na instytucje, organy i agencje UE (EUIBA) 
gwałtownie rośnie. Ze względu na ścisłe powiązania między 
EUIBA luki w zabezpieczeniach w jednej z nich mogą zagrażać 
bezpieczeństwu pozostałych. W ramach kontroli 
zweryfikowano, czy posiadają one odpowiednie rozwiązania 
zapewniające im ochronę przed zagrożeniami 
cyberbezpieczeństwa.  

Z ustaleń kontrolerów wynika, że poziom przygotowania EUIBA 
jest, ogólnie rzecz biorąc, nieadekwatny do zagrożeń, a ponadto 
wykazują się one bardzo zróżnicowanym stopniem 
zaawansowania pod względem cyberbezpieczeństwa. Trybunał 
zaleca w związku z tym, by Komisja zwiększyła stopień 
przygotowania EUIBA poprzez przedłożenie wniosku w sprawie 
wprowadzenia wspólnych wiążących zasad w zakresie 
cyberbezpieczeństwa oraz zapewnienie większych zasobów na 
rzecz zespołu reagowania na incydenty komputerowe (CERT-
UE). Komisja powinna również promować dalszą synergię 
pomiędzy EUIBA, a CERT-UE i Agencja Unii Europejskiej ds. 
Cyberbezpieczeństwa powinny wspierać przede wszystkim te 
EUIBA, które są mniej zaawansowane pod względem 
cyberbezpieczeństwa. 

Sprawozdanie specjalne 
04/2022 

„Fundusze inwestycyjne 
– działania UE dotychczas 
nie doprowadziły do 
stworzenia prawdziwie 
jednolitego rynku 
przynoszącego korzyści 
inwestorom” 

ESMA 

Fundusze inwestycyjne odgrywają kluczową rolę w europejskiej 
unii rynków kapitałowych, pomagają one bowiem inwestorom 
w efektywnym lokowaniu kapitału. Trybunał ocenił 
adekwatność ram regulacyjnych, działania UE zmierzające do 
stworzenia skutecznych – i działających w podobny sposób – 
systemów nadzoru we wszystkich państwach członkowskich, 
a także unijne prace na rzecz ochrony inwestorów i stabilności 
finansowej. 

Z ustaleń kontrolerów wynika, że działania UE umożliwiły 
stworzenie jednolitego rynku dla funduszy inwestycyjnych, ale 
nie przyniosły dotychczas pożądanych rezultatów, ponieważ 
rzeczywista działalność transgraniczna i korzyści dla inwestorów 
pozostają ograniczone. ESMA dążyła do promowania 
konwergencji praktyk nadzorczych, co zaowocowało nieznaczną 
poprawą jakości nadzoru i mniejszą liczbą rozbieżności. ESMA 
nie mogła jednak zmierzyć tego postępu i miała ograniczoną 
wiedzę na temat tego, czy w państwach członkowskich 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_PL.pdf
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Sprawozdanie 
specjalne i agencja, 

której sprawozdanie 
dotyczy 

Główne zagadnienia 

prowadzony był nadzór na równoważnym poziomie. Niemniej 
prace Urzędu ujawniły uchybienia w nadzorze krajowym 
i pewne rozbieżne praktyki. W dążeniu do osiągnięcia spójności 
nadzoru, ESMA opierała się na dobrej woli krajowych organów 
nadzoru i gotowości własnej Rady Organów Nadzoru. 

Sprawozdanie specjalne 
19/2021 

„Europol – cenne 
wsparcie w zwalczaniu 
przemytu migrantów 
mimo 
niewystarczającego 
wykorzystywania źródeł 
danych i pomiaru 
rezultatów” 

Europol 

W ostatnich latach przemyt migrantów stanowił dla UE 
poważne wyzwanie pod względem sytuacji humanitarnej oraz 
bezpieczeństwa. W ramach przeprowadzonej kontroli Trybunał 
ocenił, czy Europol skutecznie wspierał państwa członkowskie 
UE w rozbijaniu sieci przestępczych zajmujących się 
zorganizowanym przemytem migrantów.  

Z ustaleń Trybunału wynika, że partnerzy Europolu docenili 
wsparcie z jego strony, lecz uchybienia w pomiarze rezultatów 
tego wsparcia nie pozwoliły kontrolerom na dokonanie 
wymiernej oceny jego oddziaływania. Trybunał stwierdził też, 
że niekiedy Agencja w niewystarczający sposób wykorzystywała 
dostępne europejskie źródła danych. Trybunał zalecił, aby 
Europol korzystał ze wszystkich dostępnych źródeł danych, 
usprawnił proces wymiany danych ze swoimi partnerami oraz 
poprawił monitorowanie wykonania zadań i sprawozdawczość 
w zakresie działań na rzecz zwalczania przemytu migrantów, 
a także zwiększył przejrzystość, jeżeli chodzi o ustalanie 
priorytetów spraw w przypadkach przemytu migrantów, 
biorących początek w państwach członkowskich. 

Sprawozdanie specjalne 
08/2021 

„Wsparcie Frontexu na 
rzecz zarządzania 
granicami zewnętrznymi 
– do tej pory nie 
zapewniono 
wystarczającej 
skuteczności” 

Frontex 

W ramach tej kontroli Trybunał ocenił cztery z sześciu 
podstawowych zadań powierzonych Frontexowi. Zbadał, czy 
Agencja realizowała je w sposób skuteczny, przyczyniając się do 
wdrożenia europejskiego zintegrowanego zarządzania 
granicami i wspierając tym samym państwa członkowskie 
w zapobieganiu nielegalnej imigracji i przestępczości 
transgranicznej, wykrywaniu tych zjawisk i reagowaniu na nie. 
Przeanalizował również, w jakim stopniu Frontex jest gotowy 
do wypełniania nowych rozszerzonych uprawnień 
powierzonych mu w 2019 r. 

Trybunał stwierdził, że wsparcie w zwalczaniu nielegalnej 
imigracji i przestępczości transgranicznej udzielane przez 
Frontex na rzecz państw członkowskich i państw 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_PL.pdf
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Sprawozdanie 
specjalne i agencja, 

której sprawozdanie 
dotyczy 

Główne zagadnienia 

stowarzyszonych w ramach Schengen jest niewystarczająco 
skuteczne. Zgodnie z ustaleniami kontrolerów Frontex nie 
zrealizował w pełni uprawnień przyznanych mu w 2016 r. 
Kontrolerzy Trybunału zwrócili ponadto uwagę na kilka 
zagrożeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Agencji 
w 2019 r. 
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Rys. 2.12 – Wykaz sprawozdań specjalnych Trybunału opublikowanych 
w 2021 r. oraz w pierwszej połowie 2022 r., które odnoszą się do agencji 

 

Izba I
Zrównoważone 
użytkowanie 
zasobów 
naturalnych

Dział 3 WRF Dział 4 WRF Dział 5 WRF Agencje finansowane ze 
środków własnych

Dział 2 WRFDział 1 WRF

Sprawozdanie specjalne 16/2021:
Wspólna polityka rolna i klimat –
przeznaczenie na WPR połowy 
wydatków UE na rzecz klimatu nie 
zmniejszyło emisji z gospodarstw 
rolnych

EEA

Sprawozdanie specjalne 12/2021:
„Zanieczyszczający płaci” – niespójne 
stosowanie zasady w polityce 
i działaniach UE w dziedzinie 
środowiska

EEA

Sprawozdanie specjalne 20/2021:
Zrównoważone wykorzystanie 
zasobów wodnych w sektorze 
rolnictwa – zamiast promować bardziej 
efektywne korzystanie z wód środki 
w ramach WPR najprawdopodobniej 
doprowadzą do wzrostu zużycia

EEA

Sprawozdanie specjalne 21/2021:
Finansowanie unijne na rzecz 
różnorodności biologicznej 
i zapobiegania zmianie klimatu 
w lasach w UE – pozytywne, lecz 
ograniczone rezultaty

EEA

Sprawozdanie specjalne 09/2022:
Wydatki na rzecz klimatu 
w budżecie UE na lata 2014–2020 
– nie są tak wysokie, jak podaje 
Komisja

EEA

Izba II
Inwestycje na 
rzecz spójności, 
wzrostu 
i włączenia 
społecznego

Sprawozdanie specjalne 05/2021:
Infrastruktura ładowania pojazdów 
elektrycznych – mimo rosnącej liczby 
stacji ładowania podróżowanie po UE 
jest skomplikowane ze względu na ich 
nierównomierne rozmieszczenie

CINEA

Sprawozdanie specjalne 25/2021:
Wsparcie z EFS na rzecz zwalczania 
bezrobocia długotrwałego – działania 
muszą być lepiej ukierunkowane 
i monitorowane oraz bardziej 
dostosowane do potrzeb

EUROFOUND

Sprawozdanie specjalne 03/2022:
Wprowadzenie sieci 5G w UE –
opóźnienia we wdrażaniu 
i nierozwiązane kwestie związane 
z bezpieczeństwem

Urząd BEREC, ENISA
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IZBA III
Działania 
zewnętrzne, 
bezpieczeństwo 
i wymiar 
sprawiedliwości

IZBA IV
Regulacja 
rynków 
i konkurencyjna 
gospodarka

Sprawozdanie specjalne 01/2021:
Planowanie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków 
w ramach jednolitego mechanizmu

Sprawozdanie specjalne 07/2021:
Unijne programy kosmiczne Galileo 
i Copernicus – usługi zostały 
uruchomione, lecz trzeba zapewnić 
ich powszechniejsze wykorzystanie

Sprawozdanie specjalne 19/2021:
Europol – cenne wsparcie w zwalczaniu 
przemytu migrantów mimo 
niewystarczającego wykorzystywania 
źródeł danych i pomiaru rezultatów

Sprawozdanie specjalne 04/2022:
Fundusze inwestycyjne – działania UE 
dotychczas nie doprowadziły do 
stworzenia prawdziwie jednolitego 
rynku przynoszącego korzyści 
inwestorom

EUROPOL

EUSPA

ESMA, EIOPA, EUNB

FRONTEX
Sprawozdanie specjalne 17/2021:
Współpraca UE z państwami trzecimi 
w zakresie readmisji – podjęte 
działania przyniosły ograniczone 
rezultaty

ECDC
Sprawozdanie specjalne 13/2022:
Swobodne przemieszczanie się w UE 
podczas pandemii COVID-19 –
ograniczony nadzór nad kontrolami 
na granicach wewnętrznych 
i nieskoordynowane działania państw 
członkowskich

SRB

FRONTEX
Sprawozdanie specjalne 08/2021:
Wsparcie Frontexu na rzecz 
zarządzania granicami zewnętrznymi 
– do tej pory nie zapewniono 
wystarczającej skuteczności

Sprawozdanie specjalne 13/2021:
Działania UE na rzecz zwalczania 
prania pieniędzy w sektorze 
bankowym pozostają rozproszone 
i nie są wdrażane w wystarczającym 
stopniu

EUNB

Sprawozdanie specjalne 06/2022:
Unijne prawa własności intelektualnej 
– nie zapewniono całkowicie 
niezawodnej ochrony

EUIPO

Sprawozdanie specjalne 07/2022:
Instrumenty służące 
umiędzynarodowieniu MŚP –
zapewniono dużo działań 
wspierających, lecz nie były one 
w pełni spójne ani skoordynowane

EISMEA

ENISA
Sprawozdanie specjalne 05/2022:
Cyberbezpieczeństwo instytucji, 
organów i agencji UE – poziom 
przygotowania ogólnie 
nieadekwatny do zagrożeń

EUSPA

Sprawozdanie specjalne 15/2022:
Działania mające zapewnić szersze 
uczestnictwo w programie »Horyzont 
2020« zostały dobrze opracowane, ale 
o trwałości zmian zadecydują głównie 
wysiłki władz krajowych

REA

Dział 3 WRF Dział 4 WRF Dział 5 WRF Agencje finansowane ze 
środków własnych

Dział 2 WRFDział 1 WRF
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

  

Sprawozdanie specjalne 10/2021:
Uwzględnianie aspektu płci 
w budżecie UE – czas, by za 
słowami poszły czyny

EIGEIZBA V
Finansowanie 
Unii 
i administracja 

Sprawozdanie specjalne 22/2021:
Zrównoważone finansowanie –
potrzeba bardziej spójnych 
działań UE, aby przekierować 
finansowanie na zrównoważone 
inwestycje

ESMA, EIOPA, EUNB

Sprawozdanie specjalne 11/2022:
Ochrona budżetu UE – należy 
usprawnić wykorzystanie 
czarnych list

REA

Dział 3 WRF Dział 4 WRF Dział 5 WRF Agencje finansowane ze 
środków własnych

Dział 2 WRFDział 1 WRF
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Odpowiedzi sieci agencji UE 
1.25 

EUIPO pragnie podkreślić decyzję prawodawców, która została potwierdzona podczas ostatniej 

reformy legislacyjnej. Zgodnie z art. 176 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej 

(RZTUE), „Komitet Budżetowy udziela dyrektorowi wykonawczemu absolutorium z wykonania 

budżetu”. Absolutorium jest w dużej mierze oparte na sprawozdaniach sporządzonych przez 

Trybunał. 

CPVO pragnie zwrócić uwagę na to, że Rada Administracyjna CVPO jest organem budżetowym 

Agencji. Przepis mający zastosowanie jest sformułowany w art. 109 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin. 

SRB pragnie zwrócić uwagę na to, że jest również w pełni samofinansującą się agencją. Budżet i 

plan zatrudnienia SRB są zatwierdzane podczas sesji plenarnej na wniosek przewodniczącego 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 806/2014. 

2.19, 2.21, 2.24, 2.26 

EUAN przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału, w szczególności w zakresie zarządzania 

zamówieniami publicznymi, procedur rekrutacji oraz zarządzania budżetem. Członkom EUAN 

zależy na ciągłej poprawie swoich strategii i procedur. Sieć pragnie podkreślić, że uwagi 

dotyczące poszczególnych przypadków różnią się w zależności od Agencji, w związku z czym Sieć 

chciałaby odnieść się do indywidualnych odpowiedzi Agencji na poświadczenie wiarygodności i 

związanych z tym uwag w rozdziale 3. 

2.34, 2.35 

EUAN w pełni popiera znaczenie, jakie przywiązuje się do kwestii konfliktu interesów i efektu 

„drzwi obrotowych”. Podstawa prawna jest jednak obecnie słaba, jeśli chodzi o członków 

zarządów. Członkowie są powoływani przez Radę i, dopóki nie będą istnieć jasne przepisy 

prawne dotyczące sposobów zapobiegania konfliktom interesów i efektowi „drzwi obrotowych” 

i zarządzania nimi, agencjom i ich zarządom będzie trudno wdrożyć skuteczne środki, na przykład 

w odniesieniu do działalności zawodowej po zakończeniu kadencji w zarządzie. Niemniej jednak 

członkowie EUAN będą nadal dokładać wszelkich starań w ramach istniejących ram prawnych. 
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Rozdział 3  

Poświadczenia wiarygodności 

i inne wyniki kontroli agencji 
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3.1. Informacje leżące u podstaw 
poświadczeń wiarygodności 

Podstawa wydania opinii 

3.1.1. Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie z wydanymi przez IFAC 
Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) i kodeksami etyki oraz 
Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) wydanymi przez 
INTOSAI. Obowiązki Trybunału wynikające z tych standardów opisano bardziej szczegółowo 
w części niniejszego sprawozdania dotyczącej zadań Trybunału. Trybunał spełnił wymogi 
dotyczące niezależności i wywiązał się z innych obowiązków etycznych określonych w Kodeksie 
etyki zawodowych księgowych wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Etycznych dla Księgowych. Trybunał uważa, że uzyskane przezeń dowody kontroli stanowią 
wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania niniejszej opinii. 

Zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie 

3.1.2. Na mocy art. 310–325 TFUE oraz regulaminów finansowych agencji kierownictwo 
każdej agencji odpowiada za sporządzenie i prezentację sprawozdania finansowego zgodnie 
z powszechnie przyjętymi międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego 
oraz za legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Zadania te 
obejmują zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej 
umożliwiającego sporządzenie i prezentację sprawozdania finansowego, które nie zawiera 
istotnych zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem. Kierownictwo agencji 
odpowiada również za dopilnowanie, by ujęte w sprawozdaniu finansowym działania, 
transakcje finansowe i informacje były zgodne z przepisami mającymi zastosowanie do tych 
sprawozdań. Kierownictwo każdej agencji ponosi ostateczną odpowiedzialność za legalność 
i prawidłowość transakcji leżących u podstaw sprawozdania danej agencji. 

3.1.3. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego kierownictwo odpowiada za ocenę 
zdolności agencji do kontynuacji działalności. Odpowiada też za ujawnienie, w stosownych 
przypadkach, problematycznych kwestii związanych z kontynuacją działalności oraz za 
prowadzenie rachunkowości przy założeniu kontynuacji działalności, chyba że zamierza 
zlikwidować jednostkę lub zaprzestać działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 
likwidacji lub zaprzestania działalności. 

3.1.4. Do zadań osób odpowiedzialnych za zarządzanie należy nadzór nad 
sprawozdawczością finansową agencji. 
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Zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdań finansowych 
i transakcji leżących u ich podstaw 

3.1.5. Przed Trybunał stoją dwa cele. Po pierwsze, zmierza on do uzyskania wystarczającej 
pewności, że sprawozdania finansowe agencji nie zawierają istotnych zniekształceń, a leżące 
u ich podstaw transakcje są legalne i prawidłowe Drugim celem Trybunału jest przedstawienie, 
na podstawie przeprowadzonych przez siebie prac kontrolnych, Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie bądź innym odpowiednim organom udzielającym absolutorium poświadczeń 
wiarygodności dotyczących wiarygodności sprawozdań finansowych agencji oraz legalności 
i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw. Wystarczająca pewność oznacza wysoki 
poziom pewności, lecz nie stanowi gwarancji, że kontrola zawsze wykaże wszystkie przypadki 
istotnych zniekształceń lub niezgodności, które mogą zaistnieć. Mogą one być spowodowane 
nadużyciem lub błędem i są uważane za istotne, jeżeli można zasadnie oczekiwać, że 
pojedynczo lub łącznie wpłyną one na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników 
na podstawie takiego sprawozdania. 

3.1.6. Jeżeli chodzi o dochody, Trybunał weryfikuje dotacje otrzymane od Komisji 
Europejskiej lub państw współpracujących i ocenia stosowane przez agencje procedury poboru 
opłat i ewentualnych innych dochodów. 

3.1.7. Jeżeli chodzi o wydatki, Trybunał bada transakcje płatnicze po tym, jak wydatki 
zostaną poniesione, zaksięgowane i zatwierdzone. Badanie to obejmuje wszystkie kategorie 
płatności (w tym płatności z tytułu nabycia aktywów) z wyjątkiem zaliczek w chwili ich wypłaty. 
Trybunał bada zaliczki po przedstawieniu przez odbiorcę środków uzasadnienia ich właściwego 
wykorzystania oraz po przyjęciu tego uzasadnienia przez agencję na drodze rozliczenia danej 
zaliczki, w tym samym roku lub w latach kolejnych. 

3.1.8. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) 
i Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) Trybunał stosuje 
profesjonalny osąd i zachowuje zawodowy sceptycyzm przez cały okres trwania kontroli. 
Trybunał przeprowadza ponadto wymienione poniżej działania. 

o Trybunał określa i ocenia ryzyko wystąpienia – w wyniku nadużyć lub błędów – istotnego 
zniekształcenia w sprawozdaniach finansowych lub istotnej niezgodności transakcji 
leżących u ich podstaw z wymogami ram prawnych Unii Europejskiej. Trybunał 
opracowuje i przeprowadza procedury kontroli w odpowiedzi na to ryzyko oraz uzyskuje 
dowody kontroli, które stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania 
opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia lub niezgodności jest wyższe, jeśli 
takie zniekształcenie lub niezgodność wynika z nadużycia, a nie z błędu, ponieważ 
nadużycie może wiązać się ze zmową, fałszerstwem, umyślnymi zaniechaniami, podaniem 
fałszywych informacji lub obejściem kontroli wewnętrznych. 
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o Trybunał dąży do zrozumienia systemu kontroli wewnętrznej istotnego w kontekście 
prowadzonej przez siebie kontroli, tak by wypracować procedury kontroli stosowne do 
okoliczności, nie zaś w celu wydania opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznych. 

o Trybunał ocenia stosowność przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 
szacunków księgowych i odnośnych informacji podanych przez kierownictwo. 

o Trybunał wydaje opinię na temat tego, czy kierownictwo właściwie prowadziło 
rachunkowość przy założeniu kontynuacji działalności, oraz, na podstawie uzyskanych 
dowodów kontroli, ocenia, czy występuje istotny poziom niepewności w odniesieniu do 
zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą podać w istotną wątpliwość zdolność agencji do 
kontynuowania działalności. Jeśli Trybunał stwierdzi, że taki poziom niepewności istnieje, 
ma obowiązek zwrócić uwagę w swoim sprawozdaniu na odpowiednie informacje 
w sprawozdaniu finansowym bądź – jeśli takie ujawnione informacje są niewystarczające 
– wydać opinię zmodyfikowaną. Wnioski Trybunału opierają się na dowodach kontroli 
uzyskanych do momentu sporządzenia sprawozdania. Przyszłe zdarzenia lub okoliczności 
mogą jednak zmusić jednostkę do zaprzestania kontynuowania działalności. 

o Trybunał ocenia ogólną prezentację, strukturę i treść sprawozdań finansowych, w tym 
przedstawione w nich informacje, a także orzeka, czy sprawozdania te rzetelnie 
odzwierciedlają transakcje i zdarzenia leżące u ich podstaw. 

o Trybunał uzyskuje wystarczające i odpowiednie dowody kontroli dotyczące sytuacji 
finansowej agencji, pozwalające wyrazić opinię na temat sprawozdań finansowych 
i transakcji leżących u ich podstaw. Trybunał odpowiada za kierowanie kontrolą, jej 
nadzór oraz wykonanie. Spoczywa na nim wyłączna odpowiedzialność za opinię 
pokontrolną. 

o Trybunał uwzględnia – w stosownych przypadkach – wyniki badań sprawozdań 
finansowych agencji przeprowadzonych przez niezależnych audytorów zewnętrznych 
zgodnie z przepisami art. 70 ust. 6 rozporządzenia finansowego UE. 

Trybunał informuje kierownictwo o takich kwestiach jak planowany zakres i termin 
przeprowadzenia kontroli, jak również o istotnych ustaleniach, w tym o wszelkich poważnych 
uchybieniach w mechanizmach kontroli wewnętrznej wykrytych w trakcie kontroli. Spośród 
zagadnień omawianych z agencjami Trybunał wskazuje te, które miały największe znaczenie 
w kontroli sprawozdań finansowych za bieżący okres. Zagadnienia te są określane mianem 
kluczowych obszarów badania. Trybunał opisuje te kwestie w swoim sprawozdaniu, chyba że 
zakazują tego przepisy prawa bądź jeśli, w niezmiernie rzadkich przypadkach, Trybunał 
stwierdzi, że dana kwestia nie powinna zostać poruszona w sprawozdaniu, ponieważ można 
racjonalnie założyć, że negatywne konsekwencje takiego kroku przewyższą korzyści dla 
interesu publicznego. 
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Agencje finansowane w ramach działu 
1 WRF – „Jednolity rynek, innowacje 

i gospodarka cyfrowa” 
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3.2. Agencja Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER) 

Wstęp 

3.2.1. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) 
z siedzibą w Lublanie została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 713/200925, zmienionym następnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/94226. Głównym zadaniem ACER jest wspieranie krajowych organów regulacyjnych 
w wykonywaniu na poziomie UE zadań regulacyjnych, które realizują one w państwach 
członkowskich, oraz koordynacja, w razie potrzeby, działań tych organów. Na mocy 
rozporządzenia w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii 
(rozporządzenie REMIT27) na Agencję nałożono dodatkowe obowiązki związane 
z monitorowaniem europejskiego hurtowego rynku energii. Na rys. 3.2.1 przedstawiono 
najważniejsze dane liczbowe dotyczące ACER28. 

                                                             
25 Rozporządzenie (WE) nr 713/2009 ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów 

Regulacji Energetyki. 

26 Rozporządzenie (UE) 2019/942 ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki. 

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. 

28 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności ACER można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.acer.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1656596216495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
http://www.acer.europa.eu/
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Rys. 3.2.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące ACER 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe ACER za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez ACER. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.2.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo ACER. 

3.2.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa ACER i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

20

27

Budżet (w mln euro)*

105

106

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 

3.2.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) obejmujące sprawozdanie finansowe29 oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu ACER30 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 
2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.2.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe ACER za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego ACER i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
29 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

30 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 

Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.2.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 

Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.2.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.2.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.2.9. W swoim sprawozdaniu z kontroli za rok budżetowy 201931 Trybunał stwierdził, że 
kilka konkretnych zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej na usługi 
informatyczne było częściowo nieprawidłowych. W rezultacie nieprawidłowe mogą się okazać 
także płatności dokonane w oparciu o tę umowę ramową. W 2021 r. powiązane płatności 
wyniosły 21 534 euro. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.2.10. W latach 2019–2021 ACER w trzech przypadkach dokonał oceny, czy istnieje 
ewentualny konflikt interesów w związku z tym, że pracownik wyższego szczebla podjął 
dodatkową działalność zarobkową poza Agencją lub zmienił miejsce pracy. Trybunał 
przeanalizował jeden z tych przypadków i ustalił, że ACER – wbrew przepisom zawartym 

                                                             
31 Pkt 7 sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego 

sprawozdania finansowego ACER za rok budżetowy 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_PL.pdf
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w art. 16 regulaminu pracowniczego – nie zwrócił się o opinię do Wspólnego Komitetu i wydał 
decyzję po upływie wyznaczonego terminu. W decyzji przewidziano ograniczenia mające 
zniwelować ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, jednak ponieważ została ona wydana po 
terminie, nie ma możliwości jej wyegzekwowania. Oznacza to, że osoba, której decyzja dotyczy, 
uzyskała w rzeczywistości pozwolenie na podjęcie nowej pracy bez żadnych ograniczeń. ACER 
zwrócił się następnie do tej osoby o respektowanie ograniczeń ujętych w decyzji, lecz prośba ta 
nie miała żadnej podstawy prawnej. 

Uwagi dotyczące zarządzania budżetem 

3.2.11. Trybunał ustalił, że ACER przeniósł na 2022 r. kwotę 6,6 mln euro środków na 
zobowiązania z 2021 r. (29,9%). 4,0 mln euro z tej kwoty, tj. 54% wydatków operacyjnych, było 
związane z główną działalnością operacyjną przewidzianą w rozporządzeniu REMIT. Wysoki 
poziom przeniesień środków stoi w sprzeczności z budżetową zasadą jednoroczności 
i sugeruje, że ACER ma trudności strukturalne z wykonaniem budżetu. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.2.12. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2016 
ACER może rozważyć wprowadzenie zróżnicowanych środków 
budżetowych w celu lepszego odzwierciedlenia wieloletniego charakteru 
operacji. 

zrealizowane 

2019 

ACER podpisał umowę ramową w systemie kaskadowym, podzieloną na 
dwie części, na maksymalną kwotę 25 mln euro w dziedzinie systemów 
informatycznych i usług doradczych. Jednak w cenniku dołączonym do 
umowy nie zostało ujętych 61,3% płatności dokonanych w 2019 r. 
w ramach części 1 umowy. ACER zawarł umowy bezpośrednie dotyczące 
poszczególnych pozycji bez zastosowania procedury konkurencyjnej. 
Powiązane konkretne zamówienia są w związku z tym nieprawidłowe. 

w trakcie realizacji 

(do czasu wygaśnięcia umowy ramowej w 2025 r.) 

2019 

ACER niepoprawnie obliczył punkty w procedurze naboru, w wyniku 
czego kandydat został niesłusznie wybrany. Pozostaje to w sprzeczności 
z zasadą równego traktowania i wskazuje na niezastosowanie 
skutecznych mechanizmów kontroli wewnętrznej. 

nie dotyczy 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2019 

Trybunał znalazł dowody potwierdzające, że ACER wykorzystywał 
pracowników tymczasowych do uzupełniania braku pracowników 
zatrudnionych przez nią bezpośrednio. Wszyscy poza jednym 
pracownikiem tymczasowym zatrudnionym w ACER wykonywali zadania 
długoterminowe. Agencja powinna powierzać stałe bieżące zadania 
pracownikom zatrudnionym w niej bezpośrednio, a nie pracownikom 
tymczasowym. 

niepodjęte 

2019 

W ACER odnotowano wysoki poziom przeniesień środków, które tylko 
częściowo były uzasadnione. Świadczy to o istnieniu problemu 
o charakterze strukturalnym. W celu rozwiązania tego problemu ACER 
powinien wprowadzić dalsze usprawnienia w planowaniu swojego 
budżetu i w cyklach wdrażania. 

w trakcie realizacji 

2019 

ACER nie zastosował się do zasady kontroli wewnętrznej nr 12 własnych 
ram kontroli wewnętrznej, zgodnie z którą musi on rejestrować 
odstępstwa od zasad i procedur w swoim rejestrze odstępstw. Podważa 
to przejrzystość i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w ACER. 

zrealizowane 

2020 

Niedociągnięcia w mechanizmach kontroli wewnętrznej w procedurach 
naboru wpłynęły negatywnie na proces oceny kandydatów, nie 
doprowadziły jednak do zakwestionowania legalności i prawidłowości 
skontrolowanych procedur. 

nie dotyczy 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

Inne kwestie: ACER nie przyjął przepisów wewnętrznych, które 
regulowałyby kwestię ciągłości upoważnień w przypadkach, gdy 
urzędnicy zatwierdzający delegujący zadania lub urzędnicy delegowani 
opuszczają piastowane stanowiska. 

zrealizowane 
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Odpowiedź ACER 
3.2.9. Agencja uznaje płatność dokonaną na podstawie przedmiotowej umowy ramowej. Jej 
wartość stanowi 0,1% wszystkich płatności dokonanych w 2021 r. Agencja ograniczyła do 
minimum korzystanie spoza cennika (zmniejszając do poniżej 10% wartości każdej umowy 
szczegółowej), z uwzględnieniem ciągłości jej działań operacyjnych. 

3.2.10. Agencja przyjmuje do wiadomości wszystkie fakty przedstawione przez Trybunał. 
Należy odnotować, że w obliczu tej sytuacji po raz pierwszy Agencja starała się zapewnić 
wdrożenie odpowiednich warunków. Agencja nie zdołała jednak dokonać tego w terminie 
i musiała odstąpić od tej decyzji. Agencja uznała wymianę korespondencji z byłym 
pracownikiem za dobre rozwiązanie pozwalające sformalizować zobowiązania umowne po 
wycofaniu decyzji, chroniąc tym samym przed ryzykiem operacyjnym, prawnym, a także 
ryzykiem utraty reputacji. Korzystając z doświadczenia nabytego podczas tego procesu Agencja 
zobowiązuje się do terminowego i prawidłowego jego stosowania. 

3.2.11. Agencja przyjmuje do wiadomości wzrost poziomu przeniesień. Rok 2021 był 
pierwszym rokiem, w którym Agencja pobierała opłaty. Bez wcześniejszego doświadczenia 
w tej dziedzinie Agencja zachowała ostrożność w zlecaniu swoich zasobów i opóźniła 
rozpoczęcie realizacji kilku projektów operacyjnych, które miały zostać pokryte z opłat, do 
czasu rozliczenia pierwszej raty opłat. Doprowadziło to do wysokiego poziomu przeniesień 
z otwartych sald zobowiązań na koniec roku. 
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3.3. Agencja Wsparcia Organu 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (Urząd BEREC) 

Wstęp 

3.3.1. Agencja Wsparcia Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(Urząd BEREC) z siedzibą w Rydze została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r.32 zastępującym wcześniejsze 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/200933. Głównym zadaniem 
Urzędu jest wspieranie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) 
w zakresie administracji i wiedzy fachowej. Zgodnie ze wskazaniami Rady Organów 
Regulacyjnych Urząd zbiera i analizuje informacje dotyczące łączności elektronicznej, a także 
upowszechnia wśród krajowych organów regulacyjnych najlepsze praktyki regulacyjne, takie 
jak wspólne podejścia, metodyki i wytyczne w sprawie wdrażania ram regulacyjnych UE. Na 
rys. 3.3.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące Urzędu BEREC34. 

Rys. 3.3.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Urzędu 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe Urzędu BEREC za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące 
stanu zatrudnienia przekazane przez Urząd BEREC. 

                                                             
32 Rozporządzenie (UE) 2018/1971 ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności 

Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC). 

33 Rozporządzenie (WE) 1211/2009 ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd. 

34 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Urzędu BEREC można znaleźć na jego 
stronie internetowej: www.berec.europa.eu. 

8

10

Budżet (w mln euro)*

43

45

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=celex%3A32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.3.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo Urzędu. 

3.3.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa Urzędu BEREC i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, 
a także zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego 
podstaw. Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.3.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Wsparcia Organu Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (Urzędu BEREC) obejmujące sprawozdanie 
finansowe35 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu BEREC36 za rok 
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.3.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe Urzędu BEREC za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację 
finansową na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego Urzędu BEREC i z zasadami rachunkowości 
przyjętymi przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
35 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

36 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.3.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.3.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.3.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.3.9. W swoim sprawozdaniu z kontroli za rok budżetowy 201937 Trybunał stwierdził, że 
postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi prawne było nieprawidłowe. W rezultacie 
nieprawidłowe były wszystkie późniejsze płatności dokonane w oparciu o umowę ramową. 
W 2021 r. powiązane płatności wyniosły 4 444 euro. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.3.10. W skontrolowanej przez Trybunał procedurze naboru komisja rekrutacyjna nie 
ustaliła przed przeanalizowaniem kandydatur, w jaki sposób będzie przyznawała punkty za 
poszczególne kryteria wyboru. Tym samym sposób obliczenia punktów zdobytych przez 
kandydatów był mało przejrzysty. 

                                                             
37 Pkt 17 sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego 

sprawozdania finansowego Urzędu BEREC za rok budżetowy 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_PL.pdf
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Przewodniczący komisji rekrutacyjnej zgłosił występowanie konfliktu interesów zawodowych 
w związku z tym, że nadzorował pracę dwóch kandydatów. W końcowym sprawozdaniu 
z oceny nie opisano jednak, w jaki sposób zaradzono temu konfliktowi interesów. 

Powyższe uchybienia podważają zasadę przejrzystości i zasadę równego traktowania 
kandydatów w procesie naboru, a także narażają Urząd BEREC na ryzyko uszczerbku na 
reputacji i ryzyko prawne. 

3.3.11. W jednym ze skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia na usługi 
informatyczne Urząd BEREC zwrócił się do zamawiającego o przedstawienie oferty, nie określił 
jednak wcześniej, jakie usługi są potrzebne. Takie podejście zmniejsza skuteczność, 
efektywność i oszczędność operacji. 

Urząd BEREC nie przeprowadził ponadto weryfikacji, aby upewnić się, czy ceny zastosowane 
w konkretnych zamówieniach odpowiadają cenom i rabatom przewidzianym w umowie 
ramowej. Brak weryfikacji ex ante cen stanowi niedociągnięcie systemu kontroli wewnętrznej 
Urzędu BEREC. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.3.12. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2018 

Urząd BEREC podpisał umowę ramową z jednym przedsiębiorstwem na 
świadczenie usług sekretarskich. Personel (pracowników tymczasowych) 
zatrudniono na mocy umów podpisanych z autoryzowanymi agencjami 
pracy tymczasowej. Wykorzystanie umów tego rodzaju w celu uzyskania 
świadczenia pracy jest niezgodne z unijnymi przepisami socjalnymi 
i przepisami w obszarze zatrudnienia i naraża Urząd BEREC na ryzyko 
prawne i ryzyko uszczerbku na reputacji. 

zrealizowane 

2019 

Urząd BEREC ukończył postępowanie o udzielenie zamówienia i podpisał 
umowę przed dokonaniem oceny wszystkich otrzymanych ofert. Jedną 
z nich zagubił i w związku z tym jej nie ocenił. W sprawozdaniu z oceny 
dotyczącym tego podstępowania o udzielenie zamówienia nie 
wyjaśniono, w jaki sposób Urząd BEREC rozstrzygnął, czy otrzymane 
oferty spełniają kryteria kwalifikowalności. Postępowanie o udzielenie 
zamówienia zostało przeprowadzone przez tylko jedną osobę. 
Zadeklarowała ona potencjalne wystąpienie konfliktu interesów, a mimo 
to samodzielnie przeprowadziła całe postępowanie. Ze względu na te 
okoliczności Trybunał uznaje całe zamówienie za nieprawidłowe. 

w trakcie realizacji 
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Odpowiedź Urzędu BEREC 
3.3.9. Urząd BEREC zdecydował się wprowadzić ulepszenia w zakresie zamówień, aby unikać 
powtarzania błędów z przeszłości. 

3.3.10. Urząd BEREC przyjmuje do wiadomości uwagę i przygotuje nowe wewnętrzne 
formularze dotyczące procedur naboru w celu usprawnienia tego procesu. 

Zauważa, że choć zastosowano środki łagodzące nałożone przez dyrektora w celu uniknięcia 
konfliktu interesów, nie zostały one odpowiednio udokumentowane. 

Urząd BEREC przyjął wewnętrzne przepisy dotyczące dokumentowania zgodności z decyzją 
organu upoważnionego do zawierania umów, aby w przyszłości uniknąć rozpoznanych ryzyk. 

3.3.11. Urząd BEREC przyjmuje do wiadomości uwagę i udoskonali dokumentację wszystkich 
etapów procesu prowadzących do zatwierdzenia oświadczenia o pracach. 

Zmieni swoją wewnętrzną procedurę i uwzględni odpowiednią dokumentację z kontroli 
wszystkich cen w postępowaniu zatwierdzającym szczegółowe zamówienia w przyszłości. 
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3.4. Agencja Unii Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 

Wstęp 

3.4.1. Funkcjonowanie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 
z siedzibą w Kolonii reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 
z 4 lipca 2018 r.38, uchylające rozporządzenie (WE) nr 216/200839. Agencji powierzono 
określone zadania regulacyjne i wykonawcze w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego. Na 
rys. 3.4.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące EASA40. 

Rys. 3.4.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EASA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EASA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EASA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.4.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
38 Rozporządzenie (UE) 2018/1139 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa 

cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. 

39 Rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa 
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. 

40 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EASA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.easa.europa.eu. 

257

258

Budżet (w mln euro)*

744

729

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=celex%3A32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0216&qid=1652738342329
http://www.easa.europa.eu/
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EASA. 

3.4.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EASA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.4.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa 
Lotniczego (EASA) obejmujące sprawozdanie finansowe41 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu EASA42 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.4.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EASA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EASA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
41 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

42 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.4.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.4.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.4.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.4.9. W latach 2019–2021 w dwóch przypadkach EASA dokonała oceny, czy wystąpił 
ewentualny konflikt interesów w związku z tym, że pracownik wyższego szczebla zmienił 
miejsce pracy. Wbrew przepisom art. 16 regulaminu pracowniczego, które wymagają 
opublikowania wykazu przypadków ocenionych w kontekście ryzyka działalności lobbingowej 
i reprezentacyjnej, EASA nie opublikowała informacji o przypadku objętym kontrolą Trybunału. 
W tym samym przypadku – wbrew przepisom zawartym w art. 16 regulaminu pracowniczego – 
nie zwróciła się o opinię do Wspólnego Komitetu. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.4.10. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2016 
Na przestrzeni lat EASA zgromadziła nadwyżkę w wysokości 52 mln euro 
pochodzącą z działań finansowanych przez branżę, co jednak nie zostało 

przewidziane w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję. 

w trakcie realizacji 

(poza kontrolą EASA) 

2018 

EASA przeznaczyła środki na realizację podpisanej z Komisją Europejską 
umowy w sprawie usług archiwizacji dopiero po przedłużeniu umowy. By 

zagwarantować dostępność funduszy, zobowiązanie do przeznaczenia 
środków na określony cel powinno zostać zarejestrowane przed 

zaciągnięciem zobowiązania prawnego. 

zrealizowane 
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Odpowiedź EASA 
3.4.9. W odniesieniu do poruszonego tu szczególnego przypadku EASA dokonała jego 
szczegółowej oceny, a także wszelkich kolejnych wniosków dotyczących działalności 
zawodowej/konsultacyjnej zgłoszonych przez byłych pracowników, ze względu na ryzyko 
faktycznego lub potencjalnego (w tym postrzeganego) konfliktu z interesem EASA. 
W przypadkach, w których było to potrzebne, wprowadzono odpowiednie środki ograniczające 
ryzyko i nałożono odpowiednie ograniczenia. 
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3.5. Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego (EUNB) 

Wstęp 

3.5.1. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) z siedzibą w Paryżu został 
ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/201043. Urząd 
przyczynia się do ustanowienia praktyk regulacyjnych i nadzorczych wysokiej jakości, 
monitoruje stosowanie przepisów unijnego prawa bankowego przez organy krajowe oraz 
podejmuje decyzje w sytuacjach nadzwyczajnych. Na rys. 3.5.1 przedstawiono najważniejsze 
dane liczbowe dotyczące EUNB44. 

Rys. 3.5.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EUNB 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EUNB za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EUNB. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.5.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EUNB. 

                                                             
43 Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego). 

44 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EUNB można znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu: www.eba.europa.eu. 

54

54

Budżet (w mln euro)*

217

222

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1093&qid=1651463883741
http://www.eba.europa.eu/
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3.5.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EUNB i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.5.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) 
obejmujące sprawozdanie finansowe45 oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu EUNB46 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.5.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EUNB za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Urzędu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EUNB i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
45 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

46 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.5.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.5.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.5.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.5.9. EUNB dążył do uzyskania dostępu do danych na temat zadłużenia banków i rynku 
kapitałowego. Doszedł do wniosku, że potrzebne mu usługi mogą zapewnić jedynie dwa 
konkretne podmioty gospodarcze. W związku z tym, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu i powołując się na pkt 11.1 lit. b) ppkt (ii) i (iii) załącznika I do rozporządzenia 
finansowego, Urząd rozpoczął dwie odrębne procedury negocjacyjne dotyczące umów 
opiewających na kwoty 100 000 euro i 43 800 euro. W obu przypadkach nie zrealizował 
wszystkich niezbędnych etapów procedury wymaganych w pkt 16 lit. b) ppkt ii) i iii) załącznika 
I do rozporządzenia finansowego, takich jak wysłanie zaproszenia do składania ofert 
i opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.5.10. Trybunał wykrył uchybienia w mechanizmach kontroli wewnętrznej, które miały 
negatywny wpływ na procedury naboru. W przypadku jednej z procedur naboru Trybunał nie 
uzyskał dowodów na potwierdzenie, że przed przeanalizowaniem kandydatur EUNB ustalił 
minimalną liczbę punktów, którą musieli zgromadzić kandydaci, aby znaleźć się na liście osób 
wstępnie zakwalifikowanych. Sytuacja ta podważa zasady przejrzystości i równego 
traktowania. 

W przypadku innej procedury naboru komisja rekrutacyjna została wyłoniona w wyniku 
wymiany korespondencji elektronicznej, a nie na podstawie decyzji o jej powołaniu, co 
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sprawiło, że nie dla wszystkich członków komisji ścieżka audytu jest kompletna. W następstwie 
kontroli Trybunału EUNB przekazał Trybunałowi dokumentację potwierdzającą, że zmienił 
stosowane procedury. 

3.5.11. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Rady Organów Nadzoru członkowie Rady, 
w przypadku których występuje konflikt interesów, nie uczestniczą w obradach Rady ani też nie 
mają prawa głosu w odnośnej kwestii. Mogą jednak być obecni na posiedzeniu, jeżeli żaden 
inny członek Rady nie wyrazi sprzeciwu. Rozwiązanie to naraża Radę na ryzyko – co najmniej 
pozorne – utraty niezależności. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.5.12. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2019 

EUNB nie skorygował wysokości składek emerytalnych obliczonych na 
podstawie danych szacunkowych tak, aby odpowiadały rzeczywistym 
wartościom, ani też nie zaplanował takiej korekty. Wysokości składek 
właściwych organów krajowych nie skorygowano tak, aby odpowiadały 
rzeczywistym wartościom. 

zrealizowane 

2019 

Budżet EUNB jest finansowany przez właściwe organy krajowe i przez 
samą UE. W rozporządzeniu ustanawiającym Urząd określono wysokość 
wkładów właściwych organów krajowych na poziomie 60%, a wkładów 
UE na poziomie 40%. Faktycznie stosowany wskaźnik różni się jednak 
nieznacznie w wyniku wkładów właściwych organów krajowych państw 
członkowskich EFTA. Jeśli w roku N-2 występuje nadwyżka budżetowa, 
w roku N EUNB dzieli tę nadwyżkę w stosunku 60% do 40%, a nie na 
podstawie faktycznego wskaźnika z roku N-2. 

zrealizowane 

2020 
W 2020 r. EUNB zawarł umowę o świadczenie usług bankowych 
z bankiem z wykorzystaniem nieodpowiedniego rodzaju postępowania 
o udzielenie zamówienia, co było spowodowane zaniżeniem wartości 

nie dotyczy 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

umowy. Wypłacone negatywne odsetki za okres od stycznia do sierpnia 
2020 r. wyniosły 38 430 euro. 

2020 

W przypadku jednego z postępowań o udzielenie zamówienia 
wyjaśnienie powodów przeprowadzenia przez EUNB procedury 
negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu było 
niepoprawne i nie było dla niego odpowiedniej ścieżki audytu. Wartość 
umowy wynosiła 31 000 euro. 

nie dotyczy 

2020 

W jednym z postępowań o udzielenia zamówienia jeden z pracowników 
zastępujący innego pracownika w komisji otwierającej nie został 
oficjalnie powołany przez urzędnika zatwierdzającego. Dodatkowo 
pracownik, który nie został powołany, dopiero po otwarciu ofert podpisał 
oświadczenie o braku konfliktu interesów. 

nie dotyczy 

2020 

EUNB nie stosował określonej w unijnym rozporządzeniu finansowym 
stawki odsetek w odniesieniu do opóźnionych płatności składek za 
2020 r. przez szereg właściwych organów krajowych państw 
członkowskich i państw będących członkami EFTA. Kwota naliczonych 
odsetek za 2020 r. wynosi 25 103 euro. W następstwie przeprowadzonej 
przez Trybunał kontroli i po konsultacjach z Komisją Europejską EUNB 
zdecydował o stosowaniu odsetek z tytułu opóźnionych płatności od 
2021 r. 

zrealizowane 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

EUNB oficjalnie nie zaktualizował swojego planu ciągłości działania od 
2017 r. Przed przeniesieniem Urzędu z Londynu do Paryża w czerwcu 
2019 r. opracowano projekt planu, który wykorzystano jako podstawę do 
odpowiedzi na pandemię COVID-19. Planu tego nie zatwierdziła jednak 
oficjalnie ani nie zaktualizowała wyższa kadra kierownicza EUNB. 

zrealizowane 
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Odpowiedź EUNB 
3.5.9 EUNB uznaje swój błąd, polegający na zaniechaniu podjęcia wszystkich kroków 
proceduralnych wymaganych na mocy pkt 16 rozporządzenia finansowego, w przypadku gdy 
usługi mogą być świadczone wyłącznie przez jeden podmiot gospodarczy. Od momentu 
otrzymania tej wstępnej uwagi od Europejskiego Trybunału Obrachunkowego EUNB uzupełnił 
swoje procedury wewnętrzne i podjął wszystkie niezbędne kroki proceduralne w odniesieniu 
do tego rodzaju procedur. 
 

3.5.10. EUNB jest zobowiązany do zapewnienia zasad przejrzystości i równego traktowania we 
wszystkich procedurach naboru, między innymi poprzez: systematyczne ustalanie wymaganej 
liczby punktów i progu wymaganego do uzyskania pozytywnego wyniku w odniesieniu do 
wstępnie zakwalifikowanych kandydatów, zanim ich kandydatury zostaną rozpatrzone; 
zapraszanie zewnętrznych członków do paneli, zwłaszcza na stanowiska kierownicze. 

Po przeprowadzeniu kontroli EUNB jeszcze bardziej wzmocnił swoje procedury wewnętrzne 
i obecnie systematycznie formalizuje decyzje w sprawie nominacji w jednym dokumencie 
(w przeszłości można było wykorzystywać wiadomości e-mail do przyspieszenia procesu), co 
powinno również ułatwić kontrolę. 
 
3.5.11. Podczas posiedzenia w dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Organów Nadzoru przyjęła zmianę 
swojego regulaminu wewnętrznego oraz regulaminu wewnętrznego zarządu, a także 
mandatów Stałego Komitetu ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (ResCo) oraz 
Komitetu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLSC), zgodnie 
z którą członek, który ogłosił konflikt interesów, musi być we wszystkich przypadkach 
wyłączony zarówno z samej dyskusji, jak i głosowania. 
 

 



 108 

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 

 

3.6. Europejska Agencja Chemikaliów 
(ECHA) 

Wstęp 

3.6.1. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) z siedzibą w Helsinkach została 
ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/200647. Do 
głównych zadań ECHA należy zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego 
i środowiska, jak również swobodnego przepływu substancji na rynku wewnętrznym, przy 
jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności. Agencja propaguje ponadto rozwój 
alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje. Na rys. 3.6.1 
przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące ECHA48. 

Rys. 3.6.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące ECHA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe ECHA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez ECHA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.6.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
47 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. 

48 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności ECHA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.echa.europa.eu. 

128

129

Budżet (w mln euro)*

572

575

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
http://www.echa.europa.eu/
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo ECHA. 

3.6.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa ECHA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.6.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) obejmujące 
sprawozdanie finansowe49 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu ECHA50 za 
rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.6.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe ECHA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego ECHA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
49 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

50 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.6.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.6.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.6.8. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał w ubiegłych 
latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2017 

Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów 
w państwach członkowskich odpowiadają za weryfikację ilości substancji 
zadeklarowanych przez przedsiębiorstwa, a ECHA nie ma uprawnień 
w tym zakresie. Zdolność Agencji do wykonywania mandatu zależy zatem 
od organów krajowych. Odbija się to na skutecznym wdrażaniu 
rozporządzenia REACH oraz wpływa negatywnie na poprawność 
obliczania opłat. 

zrealizowane 

2018 

ECHA przewiduje, że począwszy od 2019 r. kwota pobieranych przez nią 
opłat i należności znacznie się obniży. Istnieje zatem ryzyko, że sytuacja, 
w której poziom wydatków jest stosunkowo stały, a poziom przychodów 
wykazuje się dużo mniejszą przewidywalnością, będzie miała negatywny 
wpływ na działalność Agencji i wykonanie przez nią budżetu. ECHA, 
wspólnie z Komisją Europejską i władzami budżetowymi, powinna 
rozpocząć dyskusję na temat nowego, stabilnego modelu finansowania. 

zrealizowane 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
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Odpowiedź ECHA 
The Agency has taken note of the Court’s report. 
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3.7. Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych (EIOPA) 

Wstęp 

3.7.1. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
(EIOPA) z siedzibą we Frankfurcie został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/201051. Do zadań Urzędu należy przyczynianie się do 
ustanowienia wspólnych standardów oraz praktyk regulacyjnych i nadzorczych o wysokiej 
jakości, przyczynianie się do spójnego stosowania prawnie wiążących aktów UE, a także 
wspieranie i ułatwianie delegowania zadań i kompetencji pomiędzy właściwymi organami, 
monitorowanie i ocenianie zmian na rynku podlegającym jego kompetencjom oraz 
wzmacnianie ochrony właścicieli polis, członków programów emerytalnych i uposażonych. Na 
rys. 3.7.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące EIOPA52. 

Rys. 3.7.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EIOPA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EIOPA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EIOPA. 

                                                             
51 Rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia w sprawie ustanowienia 

Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych). 

52 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EIOPA można znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu: www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Budżet (w mln euro)*

166

187

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
http://www.eiopa.europa.eu/
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.7.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EIOPA. 

3.7.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EIOPA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.7.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) obejmujące sprawozdanie 
finansowe53 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu EIOPA54 za rok 
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.7.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EIOPA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Urzędu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EIOPA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
53 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

54 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.7.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.7.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.7.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.7.9. Zgodnie z umową najmu pomieszczeń zajmowanych przez EIOPA przed 
wprowadzeniem zmian w obiekcie i zainstalowaniem dodatkowego wyposażenia właściciel 
nieruchomości musi wyrazić na to zgodę. Ponadto umowa przewiduje, że powiązane prace 
mogą wykonać jedynie wykonawcy wskazani przez właściciela. W wyniku tych ograniczeń 
umownych EIOPA udzieliła zamówienia na prace remontowe bezpośrednio wykonawcom 
wskazanym przez właściciela nieruchomości, nie przeprowadziwszy odpowiedniego 
postępowania o udzielenie zamówienia. Takie działanie stanowi naruszenie art. 164, 167 i 170 
rozporządzenia finansowego. Kwoty płatności objętych tą klauzulą umowną (w 2021 r. 
wypłacono 288 125 euro, z czego 89 240 euro dotyczyło zobowiązań z 2020 r.) są zatem 
nieprawidłowe. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.7.10. Trybunał odnotował uchybienia w systemach zarządzania i kontroli EIOPA 
dotyczące konfliktu interesów. 

a) Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Rady Organów Nadzoru członkowie Rady, 
w przypadku których występuje konflikt interesów, nie uczestniczą w obradach Rady 
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ani też nie mają prawa głosu w odnośnej kwestii. Mogą jednak być obecni na 
posiedzeniu, jeżeli żaden inny członek Rady nie wyrazi sprzeciwu. Rozwiązanie to 
naraża Radę na ryzyko – co najmniej pozorne – utraty niezależności. 

b) W lipcu 2020 r. Zarząd EIOPA przyjął politykę dotyczącą niezależności 
i podejmowania decyzji mającą pozwolić na uniknięcie konfliktu interesów 
w przypadku członków Rady Organów Nadzoru, obserwatorów, członków zespołów 
i innych osób, które odgrywają rolę w kontekście EIOPA, lecz nie są bezpośrednio 
zatrudnione przez Urząd. Za przyjęcie rozwiązań praktycznych służących zarządzaniu 
konfliktami interesów odpowiada jednak Rada Organów Nadzoru, a nie Zarząd. 

c) Zarząd mianuje dwie osoby oceniające, które sporządzają roczne sprawozdania 
z wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego i Dyrektora Wykonawczego. 
Oceniający zachowują tę funkcję nawet w przypadku wystąpienia konfliktu 
interesów, przykładowo w sytuacji gdy oceniający jest pracownikiem właściwego 
organu krajowego, który został objęty przez Urząd działaniami na mocy art. 16–19 
rozporządzenia ustanawiającego EIOPA (np. w razie naruszenia prawa Unii). 
Sytuacja ta może mieć negatywny wpływ na niezależność oceniającego 
i zatwierdzającego ocenę, co jest sprzeczne z wymogiem zawartym w art. 42 ust. 1 
rozporządzenia ustanawiającego EIOPA. 

3.7.11. W latach 2019–2021 w jednym przypadku EIOPA dokonała oceny, czy istnieje 
ewentualny konflikt interesów w związku z tym, że pracownik wyższego szczebla zmienił 
miejsce pracy. Wbrew przepisom zawartym w art. 16 regulaminu pracowniczego EIOPA nie 
skonsultowała się ze Wspólnym Komitetem, powołując się na art. 2 załącznika II do regulaminu 
pracowniczego. Zamiast tego, aby zagwarantować niezależność oceny w przypadku 
wystąpienia konfliktów interesów z udziałem pracowników wyższego szczebla, zasięgnęła ona 
opinii organu utworzonego w jej wewnętrznych strukturach, a mianowicie komitetu 
doradczego ds. konfliktów interesów złożonego z urzędnika ds. etyki (funkcję tę sprawuje 
pracownik EIOPA wskazany przez organ powołujący), członka Rady Organów Nadzoru i członka 
Zarządu. Zgodnie z rozporządzeniem pracowniczym organ ten nie może jednakże zastąpić 
Wspólnego Komitetu. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.7.12. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2018 

Pracownicy tymczasowi powinni pracować na takich samych warunkach 
jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio. EIOPA powinna 
przeanalizować warunki pracy pracowników tymczasowych i dopilnować, 
by były one zgodne z przepisami europejskiego i krajowego prawa pracy. 

zrealizowane 

2019 

W dokumentach budżetowych za 2019 r. nie opisano szczegółowo, w jaki 
sposób obliczana jest wysokość wkładów wnoszonych przez UE 
i właściwe organy krajowe w państwach członkowskich EFTA. EIOPA nie 
skorygowała wysokości składek emerytalnych właściwych organów 
krajowych obliczonych na podstawie danych szacunkowych tak, aby 
odpowiadały rzeczywistym wartościom, ani też nie zaplanowała takiej 
korekty. 

zrealizowane 

2019 

Budżet EIOPA jest finansowany przez właściwe organy krajowe i przez 
samą UE. W rozporządzeniu ustanawiającym Urząd określono wysokość 
wkładów właściwych organów krajowych na poziomie 60%, a wkładów 
UE na poziomie 40%. Faktycznie stosowany wskaźnik różni się jednak 
nieznacznie w wyniku wkładów właściwych organów krajowych państw 
członkowskich EFTA. Jeśli w roku N-2 występuje nadwyżka budżetowa, 

zrealizowane 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

w roku N EIOPA dzieli tę nadwyżkę w stosunku 60% do 40%, a nie na 
podstawie faktycznego wskaźnika z roku N-2. 

2020 

W maju 2020 r. EIOPA podpisała umowę o prowadzenie szkoleń 
stacjonarnych. W sierpniu 2020 r. Urząd podpisał aneks do umowy 
w celu uwzględnienia szkoleń wirtualnych prowadzonych po wyższej 
cenie niż szkolenia stacjonarne (rozszerzenie zakresu umowy). Odnośne 
płatności na kwotę 3 850 euro dokonane w 2020 r. (oraz 11 700 euro 
w 2021 r.) są zatem nieprawidłowe. W wyniku kontroli przeprowadzonej 
przez Trybunał w 2021 r. EIOPA odstąpiła od aneksu nr 1 do umowy 
i wszczęła nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 

zrealizowane 

2020 

EIOPA nie stosowała określonej w unijnym rozporządzeniu finansowym 
stawki odsetek za zwłokę w odniesieniu do opóźnionych płatności 
składek za 2020 r. przez szereg właściwych organów krajowych państw 
członkowskich i państw będących członkami EFTA. Po konsultacjach 
z Komisją Europejską Urząd podjął decyzję o zastosowaniu odsetek 
z tytułu opóźnionych płatności i poinformował o tej decyzji właściwe 
organy krajowe. 

zrealizowane 

2020 

EIOPA nie posiada działającego systemu kontroli ex ante ani ex post, 
który pozwoliłby na sprawdzenie, czy kwota kosztów zwrócona z góry 
właściwym organom krajowym, o którą wnioskowały one na rzecz 
oddelegowanych ekspertów krajowych, odpowiada uzgodnieniom. 

zrealizowane 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

W rezultacie zwrot kosztów na rzecz oddelegowanych ekspertów 
krajowych może być obliczany na podstawie nieprawidłowych kosztów 
lub późniejsze zmiany w kosztach personelu mogą nie zostać 
wychwycone i uwzględnione. 
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Odpowiedź EIOPA 
3.7.9. 
Ze względów bezpieczeństwa i operacyjnych obecna umowa dzierżawy EIOPA zobowiązuje 
Agencję, aby przy wykonywaniu robót budowlanych korzystała z usług firm wybranych przez 
właściciela. Nieuwzględnienie tej klauzuli oznaczałoby naruszenie zobowiązań umownych 
EIOPA. Uwzględniając uwagę Trybunału, w przypadku wystąpienia podobnych okoliczności w 
przyszłości EIOPA będzie dążyć do tego, aby pogodzić zobowiązania Agencji wynikające z 
rozporządzenia finansowego ze zobowiązaniami i ograniczeniami prawnymi wynikającymi z 
umowy dzierżawy. Ponadto podczas uruchamiania procedury udzielenia zamówienia na nową 
umowę dzierżawy (obecna umowa wygasa w 2028 r.), Agencja będzie starała się uniknąć 
podobnego problemu sprzeczności zobowiązań wynikających z rozporządzenia finansowego ze 
zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z umowy wynajmu. 
 
3.7.10. 

a) EIOPA podkreśla, że regulamin wewnętrzny Rady Organów Nadzoru już teraz wdraża art. 
42 ust. 3 rozporządzenia 1094/2010 i całkowicie spełnia jego wymogi. EIOPA 
współpracuje jednak ściśle z ESMA i EBA, aby odpowiedzieć na obawy Trybunału 
dotyczące obecności członka będącego przedmiotem konfliktu na posiedzeniu, na 
którym omawia się przedmiotowy punkt lub głosuje nad nim. 

b) EIOPA uważa, że przepis art. 42 ust. 4 rozporządzenia EIOPA dotyczący praktycznych 
ustaleń zasadniczo został już wdrożony poprzez obecny regulamin wewnętrzny Rady 
Organów Nadzoru. Przyznaje jednak, że należy zapewnić pewność prawa wszystkich 
przepisów wewnętrznych i praktycznych ustaleń w każdym momencie. Dlatego też 
EIOPA, uwzględniając uwagę Trybunału Obrachunkowego, przedstawi przedmiotową 
politykę zarządu do przyjęcia przez Radę Organów Nadzoru. 

c) EIOPA podkreśla, że praktyczne wdrożenie odpowiedniej decyzji zarządu (EIOPA-MB-
12/018) w sprawie oceny Przewodniczącego i Dyrektora Wykonawczego jest zgodne z 
opinią Trybunału Obrachunkowego. Aby sformalizować swoją obecną praktykę, EIOPA 
zgadza się na wprowadzenie jednoznacznego przepisu dotyczącego tej kwestii. 

3.7.11. 
Jak wynika z zasad etyki EIOPA (EIOPA-MB-20-006-Rev1, art. 3 ust. 7), aby zapewnić niezależność 
zaangażowanych osób oceniających, powołano Komitet Doradczy ds. Konfliktów Interesów 
(ACCI). Składa się on z urzędnika EIOPA ds. etyki (pracownika mianowanego przez organ 
powołujący), członka Rady Organów Nadzoru EIOPA oraz członka zarządu EIOPA. Komitetowi 
powierzono ocenę kwestii etycznych dotyczących Przewodniczącego (działa on również jako 
wspólny komitet zgodnie z art. 16 regulaminu pracowniczego). W związku z tym skonsultowano 
się z ACCI i oceniono sprawę. Komitet ten uznał, że konflikt interesów nie ma miejsca, i zwrócił 
się do Rady Organów Nadzoru EIOPA o podjęcie decyzji w tej sprawie. Następnie Rada Organów 
Nadzoru EIOPA zatwierdziła przedmiotowe działania decyzją z dnia 11 listopada 2021 r., którą 
ACCI przekazała zainteresowanej osobie. W związku z uwagami Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego EIOPA zamierza w przyszłości konsultować się w takich sprawach zarówno z 
ACCI, jak i ze Wspólnym Komitetem. 
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3.8. Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) 

Wstęp 

3.8.1. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ma siedzibę w Budapeszcie. Został 
ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/200855, 
uchylonym i zastąpionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/81956. 
EIT przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE i zwiększenia 
konkurencyjności poprzez wspieranie innowacji na szczeblu Unii i państw członkowskich. 
W tym celu Instytut przyznaje dotacje wspólnotom wiedzy i innowacji (WWiI), które łączą ze 
sobą instytucje szkolnictwa wyższego, instytucje badawcze i sektor przedsiębiorstw z myślą 
o pobudzaniu innowacyjności i przedsiębiorczości. W 2021 r. dotacje na rzecz WWiI wyniosły 
350 mln euro (w 2020 r. – 568 mln euro), co stanowiło 98% łącznych wydatków EIT (w 2020 r. – 
99%). Na rys. 3.8.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące EIT57. 

Rys. 3.8.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EIT 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EIT za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EIT. 

Zmniejszenie budżetu wynikło ze znacznie mniejszej liczby dotacji przyznanych WWiI 
i zrealizowanych przez te wspólnoty w 2021 r., było spowodowane zakończeniem poprzednich 
wieloletnich ram finansowych i rozpoczęciem okresu objętego nowymi ramami. 

                                                             
55 Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji 

i Technologii. 

56 Rozporządzeniu (UE) 2021/819w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. 

57 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EIT można znaleźć na stronie 
internetowej Instytutu: www.eit.europa.eu. 

560

407

Budżet (w mln euro)*

66

64

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.8.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EIT. 

3.8.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EIT i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.8.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) 
obejmujące sprawozdanie finansowe58 oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu EIT59 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

                                                             
58 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

59 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.8.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EIT przedstawia rzetelnie we 
wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Instytutu na dzień 31 grudnia 2021 r. 
oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony 
w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego EIT i z zasadami 
rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na 
powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora 
publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.8.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.8.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.8.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.8.9. W przypadku dwóch płatności objętych kontrolą EIT zatwierdził odnośne 
zobowiązania budżetowe dopiero po podpisaniu umów. Takie działanie jest niezgodne z art. 73 
ust. 2 ramowego rozporządzenia finansowego. 
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Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.8.10. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2017 WWiI nie wykorzystały w pełni środków z dotacji przyznanych przez 
Instytut. nie dotyczy 

2017 

EIT publikuje ogłoszenia o naborze na swojej stronie internetowej i na 
stronie Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa, lecz 
zazwyczaj nie publikuje ich na stronie internetowej Europejskiego Urzędu 
Doboru Kadr (EPSO). 

zrealizowane 

2016/2019 
Pomimo znacznego zwiększenia budżetu Instytutu oraz rosnącej liczby 
WWiI do nadzorowania nie nastąpił proporcjonalny do nich wzrost liczby 
stanowisk. 

niezrealizowane 

poza kontrolą Urzędu 
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Odpowiedzi EIT 

3.8.9. 

EIT przyjął do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego. 

Z początkiem cyklu przyznawania dotacji w 2023 r. EIT zacznie korzystać ze standardowych 
narzędzi informatycznych programu „Horyzont Europa” Komisji Europejskiej do zarządzania 
dotacjami (eGrants), w których system wbudowano odpowiednie kontrole wewnętrzne 
zapobiegające podobnym błędom. 

Aby uwzględnić te zmiany, zostanie zaktualizowana stosowna standardowa procedura 
operacyjna EIT w zakresie obiegów finansowych. 
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3.9. Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) 

Wstęp 

3.9.1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) z siedzibą w Lizbonie 
została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1406/200260. 
Zadania EMSA obejmują zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa morskiego 
i zapobieganie zanieczyszczeniom powodowanym przez statki. Agencja zapewnia także pomoc 
techniczną Komisji Europejskiej i państwom członkowskim oraz monitoruje wdrażania 
prawodawstwa UE i ocenę jego skuteczności. Na rys. 3.9.1 przedstawiono najważniejsze dane 
liczbowe dotyczące EMSA61. 

Rys. 3.9.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EMSA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EMSA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EMSA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.9.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
60 Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 

na Morzu. 

61 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EMSA można znaleźć na jej stronie 
internetowej: www.emsa.europa.eu. 

119

125

Budżet (w mln euro)*

267

273

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32002R1406&qid=1649781576861
http://www.emsa.europa.eu/
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EMSA. 

3.9.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EMSA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.9.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego 
(EMSA) obejmujące sprawozdanie finansowe62 oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu EMSA63 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.9.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EMSA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EMSA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
62 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

63 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.9.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.9.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.9.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.9.9. W 2021 r. EMSA zmieniła 14 umów w sprawie konkretnego zamówienia na 
świadczenie usług w oparciu o art. 172 ust. 3 lit. d) rozporządzenia finansowego. Łączna 
pierwotna wartość tych umów wynosiła 8,9 mln euro, a łączna wartość po dokonaniu zmian – 
15,7 mln euro. Tym samym wartość dodana w wyniku zmian sięgnęła 6,8 mln euro, co 
stanowiło wzrost o 76% w stosunku do pierwotnej wartości umów. 

W art. 172 ust. 3 lit. d) rozporządzenia finansowego dopuszcza się wprowadzenie w umowie 
zmian, jeśli nie są zmieniane minimalne wymagania pierwotnego postępowania o udzielenie 
zamówienia, a wartość zmian jest niższa od 10% pierwotnej wartości zamówienia, chyba że 
taka modyfikacja wartości wynika ze ścisłego stosowania zapisów w dokumentach zamówienia 
lub postanowień umownych. EMSA zastosowała powyższy przepis jako podstawę prawną do 
zmiany 14 wspomnianych wyżej umów. 

W umowach tych (w tym w dokumentacji dotyczącej zamówień) nie zapisano wprost 
możliwości zwiększenia wartości zamówienia, a zatem zwiększenie wartości zamówienia nie 
mogło wynikać ze „ścisłego stosowania zapisów w dokumentach zamówienia lub postanowień 
umownych”. W 14 omawianych przypadkach wprowadzono zmiany zwiększające pierwotną 
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wartość umów o ponad 10%, a zatem zmiany te były niezgodne z art. 172 ust. 3 lit. d) 
rozporządzenia finansowego. 

Niemniej jednak kwoty wypłacone w 2021 r. (5,4 mln euro) były wynikiem zastosowania cen 
jednostkowych zapisanych w umowach ramowych i mieszczą się w pułapie określonym 
w pierwotnej umowie ramowej. Biorąc pod uwagę fakt, że każda umowa ramowa została 
podpisana z jednym podmiotem gospodarczym, zmiany, o których mowa, nie zmieniły 
równowagi ekonomicznej na korzyść wykonawcy i nie poskutkowały zakłóceniem konkurencji. 
W związku z powyższym płatności dokonane na podstawie umów nie zawierały błędu. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.9.10. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte / 
brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

Zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia finansowego płatności 
należy dokonywać w wyznaczonym terminie wynoszącym 30 dni. 
W 2020 r. EMSA wielokrotnie przekraczała ten termin – w 11% 
przypadków płatności były opóźnione. Kontrolerzy Trybunału 
odnotowali podobny lub wyższy odsetek opóźnionych płatności 
w 2019, 2018, 2017 i 2016 r. Podjęto pewne kroki w celu ograniczenia 
opóźnień, lecz to utrzymujące się uchybienie naraża Agencję na 
ryzyko finansowe oraz uszczerbek na reputacji. 

zrealizowane 

2020 

W 2020 r. EMSA wypłaciła dodatki na zagospodarowanie i diety 
dzienne wszystkim swoim pracownikom, którzy niezwłocznie po 
oddelegowaniu do Agencji zostali zatrudnieni na czas określony. 
EMSA nie podjęła wystarczających działań w celu zweryfikowania 
uprawnień do tych dodatków. Stanowi to uchybienie w zakresie 
kontroli wewnętrznej. 

zrealizowane 

2020 
Pięciorgu pracownikom EMSA zajmującym stanowiska kierownicze 
przekazano dokładnie takie same uprawnienia dotyczące wszystkich 
pozycji budżetu, jakie posiada dyrektor zarządzający. Dyrektor 

zrealizowane 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte / 
brak danych lub nie dotyczy) 

zarządzający Agencji podpisał też decyzję powołującą p.o. dyrektorów 
zarządzających i p.o. delegowane organy powołujące podczas swojego 
urlopu wypoczynkowego, całkowicie przekazując w tym czasie obie te 
funkcje. 
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Odpowiedź EMSA 
3.9.9. EMSA przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału i podjęła działania mające na celu 
odpowiednią zmianę przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorów umów. 
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3.10. Agencja Unii Europejskiej ds. 
Cyberbezpieczeństwa (ENISA) 

Wstęp 

3.10.1. Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) z siedzibą w Atenach 
została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/88164. 
Głównym zadaniem ENISA jest osiągnięcie wysokiego wspólnego poziomu 
cyberbezpieczeństwa w całej Unii, w tym poprzez aktywne wspieranie państw członkowskich 
oraz instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii w poprawie cyberbezpieczeństwa 
oraz działanie jako punkt odniesienia w zakresie doradztwa i wiedzy fachowej na potrzeby 
odpowiednich unijnych zainteresowanych stron. ENISA została początkowo ustanowiona jako 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji rozporządzeniem (WE) nr 460/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady65. Na rys. 3.10.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe 
dotyczące ENISA66. 

Rys. 3.10.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące ENISA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe ENISA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez ENISA. 

                                                             
64 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 w sprawie ENISA (Agencji 

Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

65 Rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji. 

66 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności ENISA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.enisa.europa.eu. 

26

29

Budżet (w mln euro)*

87

106

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460&qid=1652180477522
http://www.enisa.europa.eu/
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Wzrost stanu zatrudnienia w 2021 r. jest skutkiem udanego obsadzenia szeregu 
długoterminowych wakatów w ENISA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.10.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo ENISA. 

3.10.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa ENISA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.10.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa 
(ENISA) obejmujące sprawozdanie finansowe67 oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu ENISA68 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.10.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe ENISA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego ENISA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
67 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

68 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.10.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.10.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.10.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.10.9. ENISA systematycznie udziela zamówień o niskiej wartości bez odnośnej decyzji 
o udzieleniu zamówienia zatwierdzonej i podpisanej przez urzędnika zatwierdzającego, co jest 
niezgodne z pkt. 30.3–30.4 załącznika I do rozporządzenia finansowego. 

3.10.10. Do celów podejmowania decyzji o tym, czy dana usługa powinna zostać 
zlecona na zewnątrz, czy świadczona przez własnych pracowników ENISA, Agencja opracowała 
i stosuje metodykę analizy kosztów i korzyści. Metodyka ta zawiera jednak pewne błędy 
koncepcyjne, które mogą zaburzyć obiektywność procesu decyzyjnego i narazić ENISA na 
ryzyko finansowe. 

3.10.11. Art. 167 rozporządzenia finansowego stanowi, że w procedurze udzielania 
zamówienia należy wprowadzić przejrzyste rozróżnienie między kryteriami kwalifikacji 
i kryteriami udzielenia zamówienia. Kryteria kwalifikacji mają dotyczyć wyłącznie oceny 
oferentów, podczas gdy kryteria udzielenia zamówienia – oceny ofert. Trybunał ustalił, że 
w przypadku dwóch postępowań o udzielenie zamówienia ENISA przyjęła za kryterium 
udzielenia zamówienia zdolność techniczną przedsiębiorstwa, tymczasem kryterium to 
wyraźnie odnosi się do oceny oferenta, a nie oferty. Takie nakładanie się kryteriów kwalifikacji 
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i udzielenia zamówienia podważa pewność prawa i naraża ENISA na ryzyko uszczerbku na 
reputacji i ryzyko prawne. 

3.10.12. W latach 2019–2021 w dwóch przypadkach ENISA dokonała oceny, czy istnieje 
ewentualny konflikt interesów w związku z tym, że pracownik wyższego szczebla zmienił 
miejsce pracy. Trybunał przeanalizował jeden z tych przypadków i ustalił, że Agencja – wbrew 
przepisom zawartym w art. 16 regulaminu pracowniczego – nie zwróciła się o opinię do 
Wspólnego Komitetu. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.10.13. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2018 

ENISA nie dysponowała strategią dotyczącą newralgicznych stanowisk, 
w której wskazano by wrażliwe funkcje (z możliwością ich aktualizacji) oraz 
określono odpowiednie środki w celu zniwelowania ryzyka partykularnych 
interesów. Było to niezgodne z przyjętymi przez Agencję standardami 
kontroli wewnętrznej. ENISA powinna przyjąć i wdrożyć strategię 
dotyczącą stanowisk newralgicznych. 

zrealizowane 

2019 

W 2019 r. ENISA zaczęła znacznie intensywniej niż w poprzednich latach 
korzystać z usług pracowników tymczasowych (29% łącznej liczby 
zatrudnionych wówczas pracowników). Oznacza to, że zwiększyła się 
zależność Agencji od pracowników tymczasowych w wielu różnych 
obszarach jej działalności. 

zrealizowane 

2019 

Umowa zawarta przez ENISA i agencję pracy tymczasowej nie określa 
podstawowych warunków zatrudnienia, które wyjaśniałyby, do jakiej 
grupy pracowników pod względem warunków pracy zaliczyć należy 
pracownika tymczasowego. Pracownicy tymczasowi nie korzystają 

zrealizowane 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

ponadto z takich samych świadczeń społecznych jak pracownicy 
zatrudnieni w Agencji. 

2020 

W okresie od 1 stycznia do 12 lutego jeden z pracowników zatwierdził 
zobowiązanie budżetowe oraz płatności, mimo że przekazane mu 
uprawnienia wygasły. Kwota płatności nie przekracza wprawdzie progu 
istotności ustanowionego dla tej kontroli, ponieważ stanowi ona 1,6% 
środków na płatności dostępnych ogółem w 2020 r., kwestia ta jest jednak 
istotna ze względu na charakter sprawy. 

zrealizowane 

2020 

ENISA nie przyjęła przepisów wewnętrznych, które regulowałyby kwestię 
ciągłości upoważnień w przypadku, gdy urzędnicy zatwierdzający 
delegujący uprawnienia lub delegowani urzędnicy zatwierdzający opuszczą 
piastowane stanowiska. 

zrealizowane 

2020 

Trybunał stwierdził szereg uchybień w procedurach przekazywania 
uprawnień w ENISA. W jednym z przypadków przekazane uprawnienia 
wygasły od kilku miesięcy, a pracownik nadal zatwierdzał transakcje. 
W niektórych przypadkach z kolei pracownicy byli zobowiązani do 
potwierdzenia przyznanych im uprawnień własnoręcznym podpisem, co 
większość z nich uczyniła ponad 10 miesięcy po przyznaniu im uprawnień. 
Trybunał stwierdził także, że istnieje rozbieżność między przekazanymi 
uprawnieniami a odnośną adnotacją w systemie informatycznym. 

zrealizowane 
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Odpowiedź ENISA 
3.10.9. ENISA z zadowoleniem przyjmuje tę uwagę z kontroli i podjęła już niezbędne kroki 
w celu rozwiązania tego problemu. 

3.10.10. ENISA z zadowoleniem przyjmuje tę uwagę z kontroli i podjęła już niezbędne kroki 
w celu rozwiązania tego problemu. 

3.10.11. ENISA z zadowoleniem przyjmuje tę uwagę z kontroli i podjęła już niezbędne kroki 
w celu rozwiązania tego problemu. 

3.10.12 Chociaż Wspólny Komitet pełni jedynie rolę konsultacyjną i w związku z tym 
stwierdzone uchybienie nie miało wpływu na proces podejmowania decyzji, ENISA zgadza się 
i z zadowoleniem przyjmuje tę uwagę wynikającą z kontroli. ENISA zatem formalnie ustanowi 
wspólny komitet w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ramami prawnymi. 
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3.11. Agencja Kolejowa Unii 
Europejskiej (ERA) 

Wstęp 

3.11.1. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) z siedzibą w Lille i Valenciennes została 
ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 881/200469 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
uchylonym i zastąpionym w 2016 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/79670. Zadaniem Agencji jest zwiększanie poziomu interoperacyjności systemów 
kolejowych, a także odpowiada ona za wydawanie zezwoleń, certyfikatów i zatwierdzeń w tym 
obszarze. Na rys. 3.11.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące ERA71. 

Rys. 3.11.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące ERA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe ERA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez ERA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.11.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
69 Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową. 

70 Rozporządzenie (UE) 2016/796 w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. 

71 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności ERA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.era.europa.eu. 

37

40

Budżet (w mln euro)*

177

188

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0881&qid=1652738429148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/


 144 

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) 

 

podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo ERA. 

3.11.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa ERA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.11.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) obejmujące 
sprawozdanie finansowe72 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu ERA73 za 
rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.11.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe ERA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego ERA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
72 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

73 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.11.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.11.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.11.8. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2013 Siedziba ERA znajduje się w Lille i Valenciennes. Centralizacja całej 
działalności w jednej siedzibie mogłaby przynieść oszczędność kosztów. nie dotyczy 

2018 

W 2019 r. ERA zacznie pobierać opłaty i należności za wykonywanie 
zadań związanych z certyfikacją. W nowym rozporządzeniu dotyczącym 
Agencji przewidziano wymóg, by uwzględnić szczególne potrzeby małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w tym zakresie. ERA powinna ustanowić 
skuteczne mechanizmy kontroli umożliwiające weryfikację 
wnioskodawców pod kątem statusu MŚP. 

w trakcie realizacji 

2019 

Agencja nie sprawdziła, jakimi kwotami obciążyła ją Komisja Europejska 
w ramach umowy o gwarantowanym poziomie usług za świadczenie 
różnych usług informatycznych. Wskazuje to na uchybienia 
w mechanizmach kontroli wewnętrznej ERA. 

zrealizowane 
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Odpowiedź ERA 
Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
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3.12. Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA) 

Wstęp 

3.12.1. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z siedzibą 
w Paryżu został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1095/201074. Misja Urzędu polega na zwiększeniu ochrony inwestorów oraz promowaniu 
stabilności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych. ESMA realizuje swoją misję 
i osiąga cele w ramach czterech kierunków działania: oceny ryzyk dla inwestorów, rynków 
i stabilności finansowej, ukończenia jednolitego zbioru przepisów dotyczących rynków 
finansowych w UE, promowania konwergencji praktyk nadzorczych oraz bezpośredniego 
nadzoru nad określonymi podmiotami finansowymi. Na rys. 3.12.1 przedstawiono 
najważniejsze dane liczbowe dotyczące ESMA75. 

Rys. 3.12.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące ESMA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe ESMA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez ESMA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.12.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
74 Rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). 

75 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności ESMA można znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu: www.esma.europa.eu. 

60

69

Budżet (w mln euro)*

250

308

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1095&qid=1651460320912
http://www.esma.europa.eu/
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo ESMA. 

3.12.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa ESMA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.12.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA) obejmujące sprawozdanie finansowe76 oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu77 za rok budżetowy zakończony 
31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.12.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe ESMA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Urzędu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego ESMA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
76 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

77 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.12.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.12.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.12.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.12.9. Trybunał ustalił, że w przypadku zamówienia na usługi o szacowanej wartości 
45 000 euro ESMA wszczęła postępowanie negocjacyjne bez ogłoszenia ze względu na 
charakter usług, co stanowi naruszenie pkt 3.1 załącznika I do rozporządzenia finansowego. 
Zgodnie z przyjętymi przez ESMA standardami kontroli wewnętrznej każdy przypadek odejścia 
od ustalonych procesów i procedur powinien zostać – przed podjęciem danego działania – 
uzasadniony i zatwierdzony w scentralizowanych wykazach wyjątków. W przypadku 
omawianego zamówienia ESMA zgłosiła i zatwierdziła wyjątek dopiero po przeprowadzeniu 
kontroli przez Trybunał. 

3.12.10. Trybunał odnotował uchybienia w stosowanych przez ESMA systemach 
zarządzania i kontroli dotyczące konfliktu interesów. 

a) Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Rady Organów Nadzoru członkowie Rady, 
w przypadku których występuje konflikt interesów, nie uczestniczą w obradach ani 
też nie mają prawa głosu w odnośnej kwestii. Mogą jednak być obecni na 
posiedzeniu, chyba że większość członków Rady zagłosuje za ich wykluczeniem 
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z obrad. Rozwiązanie to naraża Radę na ryzyko – co najmniej pozorne – utraty 
niezależności. 

b) Przepisy ESMA dotyczące oceny Przewodniczącego i Dyrektora Wykonawczego nie 
stanowią wprost, że członek Rady Organów Nadzoru reprezentujący organ, który 
został objęty lub prawdopodobnie zostanie objęty procedurami przewidzianymi 
w art. 16–19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 (np. w razie domniemanego 
naruszenia prawa UE), nie może być osobą oceniającą Przewodniczącego lub 
Dyrektora Wykonawczego ani też osobą oceniającą ich w przypadku odwołania od 
oceny. Sytuacja ta może mieć negatywny wpływ na niezależność oceniającego 
i ocenianego. Trybunał ustalił, że w ubiegłych latach w toku takiej procedury oceny 
pojawiło się ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, a ESMA zwlekała z podjęciem 
działań łagodzących zaistniałą sytuację. Trybunał stwierdził ponadto, że ESMA nie 
monitorowała aktywnie sytuacji prowadzących potencjalnie do konfliktu interesów. 
Przykładowo nie analizowała podjętych w przeszłości decyzji dotyczących danego 
właściwego organu krajowego pod kątem ewentualnej możliwości wywołania 
konfliktu. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.12.11. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2018 

Nadwyżki i deficyty uzyskiwane z opłat pobieranych od agencji 
ratingowych i repozytoriów transakcji mogą prowadzić do finansowania 
skrośnego różnych działań w ciągu roku. ESMA powinna wypracować 
sposób pozwalający unikać tego typu finansowania skrośnego. 

niepodjęte 

(poza kontrolą ESMA) 

2019 

ESMA nie skorygowała wysokości składek emerytalnych właściwych 
organów krajowych obliczonych na podstawie danych szacunkowych dla 
roku N tak, aby odpowiadały rzeczywistym wartościom, ani też nie 
zaplanowała takiej korekty. 

zrealizowane 

2020 

Biegli rewidenci przeprowadzili tylko ograniczony przegląd informacji 
przedłożonych przez repozytoria transakcji na potrzeby obliczenia 
wysokości opłat. Opublikowano dokument konsultacyjny, w którym 
zaproponowano uproszczenie metody stosowanej do określenia obrotu 
repozytoriów transakcji. Zmiana aktów delegowanych dotyczących opłat 
wnoszonych na rzecz agencji ratingowych i repozytoriów transakcji leży 
w gestii Komisji. ESMA ponownie wyraziła przekonanie, że konieczna jest 
zmiana tych przepisów. 

niepodjęte 

(poza kontrolą ESMA) 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

W rozporządzeniu w sprawie agencji ratingowych przewidziano 
możliwość obejścia w pewnym zakresie ustanowionego mechanizmu 
pobierania opłat. Agencje ratingowe mogą ponadto uniknąć opłat, 
przenosząc przychody na obszar poza jurysdykcją UE. Prawo do 
zainicjowania zmian legislacyjnych dotyczących tego rozporządzenia 
przysługuje Komisji Europejskiej. ESMA opublikowała dokument 
konsultacyjny i przekazała Komisji Europejskiej techniczne wskazówki 
dotyczące zmiany rozporządzenia. 

niezrealizowane 

(poza kontrolą ESMA) 

2020 

Niewystarczające mechanizmy kontroli wewnętrznej w monitorowaniu 
czasu wykonania zadań opłaconego przez ESMA na podstawie umowy 
uwzględniającej przepracowany czas i wykorzystane środki w ramach 
umowy ramowej o świadczenie informatycznych usług doradczych (tj. 
niewystarczająca weryfikacja liczby dni przepracowanych poza siedzibą 
ESMA). 

zrealizowane 

2020 

ESMA podpisała „umowę ramową o świadczenie usług”. Nie określono 
jednak jasno maksymalnej kwoty umowy, gdyż do jej podpisania 
wykorzystano wzór umowy przygotowany przez dostawcę usług. 
Ponadto urzędnik zatwierdzający, który podpisał umowę, był uprawniony 
do podpisywania zobowiązań prawnych tylko na kwoty dwa razy niższe 
niż wartość umowy. W wyniku kontroli ESMA podjęła działania 
naprawcze, aby zaradzić tej sytuacji (tj. Dyrektor Wykonawczy 
kontrasygnował umowę). 

zrealizowane 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1060&qid=1652738625440
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

ESMA nie naliczył odsetek za zwłokę w stosunku do szeregu agencji 
ratingowych. Urzędnik zatwierdzający nie ustalił wysokości należnej 
Urzędowi kwoty i nie podjął oficjalnej decyzji o odstąpieniu od jej 
wymagania. 

zrealizowane 
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Odpowiedź ESMA 
3.12.9. Pominięcie ogłoszenia z wyprzedzeniem było uzasadnione specyficznym zakresem 
zamówienia. Wyjątek ten został należycie udokumentowany po fakcie (koniec 2021 r.) i 
zatwierdzony po kontroli Trybunału. Ponadto ESMA podjął już niezbędne środki, aby zapobiec 
podobnej sytuacji w przyszłości. 

3.12.10. ESMA jest w pełni zaangażowany w przestrzeganie najwyższych standardów etycznych 
w zakresie zapobiegania konfliktom interesów, zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym 
ESMA. 

a) Obecne obowiązujące w ESMA przepisy dotyczące konfliktu interesów są w pełni zgodne z art. 
42 ust. 3 rozporządzenia ESMA, który wymaga, aby członkowie, w przypadku których występuje 
konflikt interesów, „nie uczestniczyli w obradach ani też nie mieli prawa głosu” w kwestiach, w 
których w odniesieniu do członków Rady może istnieć konflikt interesów. 

W ESMA przestrzega się już praktyki, zgodnie z którą członkowie Rady (i towarzyszący im 
personel), Przewodniczący ESMA i Dyrektor Wykonawczy, w przypadku których istnieje konflikt 
interesów, opuszczają (wirtualną) salę konferencyjną. 

Rada Organów Nadzoru ESMA dokonała zmiany swojej polityki w dniu 7 lipca w celu 
wprowadzenia wyraźnego wymogu opuszczenia sali konferencyjnej przez członków, w 
przypadku których istnieje konflikt interesów, zgodnie z dotychczasową praktyką. 

b) ESMA przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału. Zdaniem ESMA ryzyko konfliktu interesów 
w tej konkretnej sytuacji zostało w pełni ograniczone, ponieważ osoba oceniająca nie 
uczestniczyła w ostatecznej ocenie. 

W przypadku wszystkich działań, jakie prowadzą członkowie Rady w ramach ESMA, również w 
charakterze osób oceniających, podlegają oni swojej deklaracji obowiązków w ramach 
stosowania polityki przeciwdziałania konfliktom interesów dla osób niebędących pracownikami, 
która obejmuje obowiązek zgłaszania doraźnych konfliktów interesów w miarę ich pojawiania 
się, oprócz rocznej deklaracji interesów i ewentualnych konfliktów interesów wynikających z 
kwestii będących przedmiotem dyskusji lub decyzji na danym posiedzeniu 
Rady/wezwaniu/procedurze pisemnej. 

ESMA nie ma zastrzeżeń do wprowadzenia w procesie oceny wyraźnego odniesienia do polityki 
przeciwdziałania konfliktom interesów. Ponadto ESMA wprowadził już dodatkowe 
zabezpieczenie w postaci gromadzenia doraźnych potwierdzeń braku konfliktu interesów przez 
członków Zarządu, którzy zostali wybrani przez współpracowników do przygotowania projektów 
sprawozdań oceniających dotyczących kadry kierowniczej wyższego szczebla ESMA na rok 2021. 
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3.13. Agencja Unii Europejskiej ds. 
Programu Kosmicznego (EUSPA) 

Wstęp 

3.13.1. Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) z siedzibą w Pradze 
została ustanowiona rozporządzeniem Rady (UE) 2021/69678. EUSPA zarządza unijnym 
programem kosmicznym, działając na rzecz dobrobytu i bezpieczeństwa UE. Zastąpiła ona 
Organ Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), który z kolei 
w 2010 r. przejął wszystkie zadania realizowane wcześniej przez Wspólne Przedsiębiorstwo 
Galileo. Na rys. 3.13.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące EUSPA79. 

Rys. 3.13.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EUSPA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EUSPA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EUSPA. 

Zwiększenie budżetu EUSPA w 2021 r. wynikało z poszerzenia mandatu Agencji ze względu na 
nowy program kosmiczny UE. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.13.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
78 Rozporządzenie (UE) 2021/696 ustanawiające Unijny program kosmiczny i Agencję Unii 

Europejskiej ds. Programu Kosmicznego. 

79 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EUSPA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Budżet (w mln euro)*

212

242

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj
http://www.euspa.europa.eu/
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EUSPA. 

3.13.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EUSPA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.13.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego 
(EUSPA) obejmujące sprawozdanie finansowe80 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu EUSPA81 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 
2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.13.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EUSPA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EUSPA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
80 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

81 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Objaśnienie uzupełniające 

3.13.6. Trybunał zwraca uwagę na pkt 6.1 informacji dodatkowej do sprawozdania 
finansowego, w którym opisano wpływ, jaki agresja Rosji na Ukrainę wywarła na 
sprawozdanie z finansowych wyników działalności i bilans EUSPA. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.13.7. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.13.8. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.13.9. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.13.10. W dwóch skontrolowanych postępowaniach rekrutacyjnych Trybunał odkrył 
szereg niedociągnięć, które podważają zasady przejrzystości i równego traktowania. 

a) W obu przypadkach w ogłoszeniu o naborze nie określono liczby punktów, które 
należy zdobyć, aby znaleźć się na liście wstępnie zakwalifikowanych kandydatów lub 
na liście rezerwowej. Nie podano też, jaką liczbę kandydatów obejmą te listy. 
Informacje te zostały oficjalnie podane dopiero w sprawozdaniach końcowych 
komisji rekrutacyjnej, opublikowanych po przeanalizowaniu złożonych kandydatur. 
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b) Opracowane przez komisję rekrutacyjną instrukcje dotyczące przyznawania 
punktów za poszczególne kryteria wyboru nie były na tyle szczegółowe, aby 
zagwarantować, że członkowie komisji zastosują spójne podejście do oceny. 

c) W przypadku jednego z tych dwóch naborów przed jednym z testów nie określono 
sposobu oceniania. 

3.13.11. W latach 2019–2021 w jednym przypadku EUSPA dokonała oceny, czy istnieje 
ewentualny konflikt interesów w związku z tym, że pracownik wyższego szczebla zmienił 
miejsce pracy. Zatwierdziła ona nowe miejsce zatrudnienia pracownika, nakładając na niego 
pewne ograniczenia. Mimo ogólnego obowiązku przedstawienia powodów podjętych decyzji 
EUSPA nie uzasadniła nałożonych restrykcji. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.13.12. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2017 
Elektroniczne zamówienia publiczne: GSA nie stosuje jeszcze żadnego 
z narzędzi informatycznych opracowanych przez Komisję Europejską na 
potrzeby elektronicznych zamówień publicznych. 

zrealizowane 

2019 

Nie ustanowiono kompleksowej strategii ex ante ani ex post, która 
umożliwiałaby potwierdzenie poprawności deklarowanych kosztów 
poniesionych przez ESA w związku z realizacją programów EGNOS 
i GALILEO. Stwarza to ryzyko, że płatności GSA na rzecz ESA będą 
obliczane na podstawie niepoprawnych kwot kosztów, co będzie miało 
wpływ na rozliczenia GSA. 

zrealizowane 
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Odpowiedź EUSPA 
3.13.10. Agencja planuje wprowadzić szereg zmian w swoich procedurach rekrutacyjnych, w 
celu uwzględnienia stwierdzonych uwag. 
 

3.13.11. EUSPA przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału i należycie uwzględni ją w swoich 
procedurach. EUSPA pragnie wyjaśnić, że w tym konkretnym przypadku nie uzasadniła 
ograniczeń w decyzji, ponieważ uznała je za oczywiste, biorąc pod uwagę, że: 
 
- ograniczenia dotyczyły tylko przygotowania ofert w ramach zaproszeń do składania 

wniosków o udzielenie zamówienia, dotacji lub nagród, w które dana osoba była 
zaangażowana podczas pracy w Agencji; 

- decyzja dotyczy byłego pracownika wyższego szczebla Agencji, który – jak się zakłada – jest 
w pełni świadomy obowiązujących przepisów. 

-  
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Agencje finansowane ze środków 

działu 2 WRF – „Spójność, odporność 
i wartości” 
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3.14. Europejskie Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego (Cedefop) 

Wstęp 

3.14.1. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) z siedzibą 
w Salonikach ustanowiono rozporządzeniem Rady (EWG) nr 337/7582, które zostało uchylone 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/128 z dnia 16 stycznia 2019 r.83 
Cedefop działa na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego na poziomie Unii Europejskiej, 
opracowując i rozpowszechniając dokumentację dotyczącą systemów kształcenia 
zawodowego. Na rys. 3.14.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące 
Cedefopu84. 

Rys. 3.14.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Cedefopu 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe Cedefopu za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez Cedefop. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.14.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 

                                                             
82 Rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia 

Zawodowego. 

83 Rozporządzenie (UE) 2019/128 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75. 

84 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Cedefopu można znaleźć na stronie 
internetowej Centrum: www.cedefop.europa.eu. 

25

25

Budżet (w mln euro)*

108

108

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31975R0337&qid=1657021191216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R0128
http://www.cedefop.europa.eu/
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w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo Cedefop. 

3.14.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa Cedefop i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.14.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (Cedefop) obejmujące sprawozdanie finansowe85 oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu Cedefopu86 za rok budżetowy zakończony 
31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.14.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe Cedefopu za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Centrum na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy 
pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 

                                                             
85 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

86 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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z przepisami regulaminu finansowego Cedefopu i z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.14.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.14.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.14.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.14.9. Trybunał wykrył uchybienia w postępowaniach rekrutacyjnych 
przeprowadzonych przez Cedefop. 

a) W jednym z przypadków Cedefop zlecił konsultantom zewnętrznym analizę 
kandydatur w oparciu o wstępne kryteria wyboru określone w ogłoszeniu 
o naborze. Konsultanci dokonali oceny, ale komisja rekrutacyjna postanowiła, że nie 
skorzysta z niej w odniesieniu do niektórych kryteriów. Zamiast tego ponownie 
przeprowadziła część analizy kandydatur. Trybunał odnotował, że wystąpiły znaczne 
rozbieżności między oceną dokonaną przez Cedefop a oceną przeprowadzoną przez 
konsultantów. Rozbieżności – będące zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść 
kandydatów – zostały spowodowane brakiem przejrzystych i szczegółowych 
wytycznych co do tego, jak należy oceniać spełnienie wstępnych kryteriów wyboru. 

b) W przypadku dwóch postępowań rekrutacyjnych zdalne testy pisemne 
przeprowadzano przez kilka dni, co zwiększyło ryzyko, że ich zawartość zostanie 
udostępniona stronom trzecim bez zezwolenia. W jednym z tych dwóch przypadków 
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testy trwały cztery dni, z przerwą na weekend. Cedefop nie podjął wszystkich 
środków niezbędnych do tego, aby ustanowić skuteczne mechanizmy kontroli 
wewnętrznej, które ograniczyłyby powiązane ryzyko. W następstwie kontroli 
przeprowadzonej przez Trybunał dostosował jednak procedury, które będą 
obowiązywały w czasie przyszłych naborów pracowników. 

3.14.10. Trybunał stwierdził także uchybienia w zarządzaniu płatnościami, 
w szczególności w odniesieniu do kontroli ex ante. 

a) W oparciu o umowę ramową obejmującą usługi i produkty informatyczne 
wykonawca mógł zażądać dodatkowej opłaty na podstawie rzeczywistych cen. 
Cedefop zapłacił fakturę na 11 614 euro, nie sprawdziwszy, czy zafakturowane 
kwoty były poprawne, mimo że na mocy rozporządzenia finansowego wymagane 
jest przeprowadzanie tego rodzaju kontroli ex ante. W następstwie kontroli 
przeprowadzonej przez Trybunał Cedefop dostosował swoje procedury 
wewnętrzne, aby zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości. 

b) W innym przypadku Cedefop zapłacił 180 590 euro na podstawie formularza 
zamówienia związanego z umową ramową dotyczącą opracowania nowej strony 
internetowej. Dokonał tej płatności, choć wcześniej nie otrzymał deklaracji 
wymaganych od wykonawcy na podstawie umowy ramowej. Niedopatrzenie to 
odnosiło się do 28 formularzy zamówienia związanych z omawianą umową ramową, 
o łącznej wartości 883 539 euro, i mogło narazić Cedefop na ryzyko prawne 
dotyczące praw własności intelektualnej. W następstwie kontroli przeprowadzonej 
przez Trybunał Cedefop wezwał wykonawców do przedłożenia zaległych deklaracji 
i zarejestrował tę sytuację w rejestrze niezgodności. Dostosował też swoje 
procedury wewnętrzne, aby zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości. 

c) W kwietniu 2020 r. beneficjent dotacji przedstawił wniosek o płatność końcową. 
Cedefop opóźnił procedurę płatności, przekraczając termin 60 dni przewidziany 
w umowie o udzielenie dotacji, i dokonał płatności końcowej dopiero w styczniu 
2021 r. Według Cedefopu opóźnienie było spowodowane głównie nieobecnością 
kierownika projektu i późniejszymi opóźnieniami w kontaktach z beneficjentem. 
Cedefop nie ustanowił planu awaryjnego, w którym przewidziano by rozwiązania 
zapewniające, by nieobecność pracowników nie opóźniała procedur zatwierdzania 
dotacji. W następstwie kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Cedefop 
dostosował swoje procedury wewnętrzne, by wyeliminować zaistniały problem. 
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Uwagi dotyczące zarządzania budżetem 

3.14.11. 23 czerwca 2021 r. Cedefop zaczął stosować nowy system księgowy, ABAC, 
wykorzystywany także przez Komisję Europejską. Trybunał odkrył dwa uchybienia dotyczące 
przejścia do nowego systemu. 

a) Ostateczne terminy realizacji zobowiązań budżetowych przeniesionych z 2021 na 
2022 r. nie zostały odpowiednio zarejestrowane w systemie ABAC. W rezultacie 
niezrealizowane zobowiązania budżetowe, które powinny być anulowane, gdyż 
z końcem 2021 r. upłynął termin powiązanych zobowiązań prawnych, mogły 
potencjalnie zostać nieprawidłowo przeniesione na 2022 r. W 2022 r., 
w następstwie kontroli przeprowadzonej przez Trybunał, Cedefop dokonał 
przeglądu i aktualizacji ostatecznych terminów realizacji wszystkich odnośnych 
zobowiązań budżetowych i anulował 11 z nich, o łącznej wartości 45 923 euro. 

b) W 2021 r. system ABAC błędnie obliczył, że w odniesieniu do pięciu płatności kwota 
odsetek za zwłokę wynosi 2 834 euro. Błąd ten został spowodowany nieprawidłowo 
zarejestrowanym terminem realizacji płatności – w systemie podano termin 30 dni, 
podczas gdy faktyczny termin przewidziany w przepisach wynosił 60 lub 90 dni. 
Cedefop spostrzegł ten błąd i anulował nakazy odzyskania środków w związku 
z nieprawidłowo obliczonymi odsetkami. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.14.12. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 



168 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) 

 

Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2019, 2020 

Nieprawidłowo zastosowano metodę obliczania wkładów określoną 
w oświadczeniu o współpracy między Cedefopem a EFTA. Wkłady 
wniesione przez Norwegię i Islandię do budżetu Centrum na 2019 r. były 
zaniżone o 38 924 euro (w 2020 r. zostały one z kolei zawyżone 
o 20 272 euro), a wkład UE był zawyżony o 38 924 euro (w 2020 r. został 
z kolei zaniżony o 20 272 euro). 

zrealizowane 

2020 

Cedefop udzielił zamówienia w oparciu o procedurę negocjacyjną 
z udziałem jednego oferenta na kwotę 19 800 euro, która przewyższa 
próg ustalony w rozporządzeniu finansowym na poziomie 15 000 euro. 
Pierwotna ocena wartości zamówienia wynosiła 10 000 euro i nie była 
poparta żadnymi szacunkowymi wyliczeniami kosztów opartymi na 
bieżących wartościach rynkowych, ani na żadnym udokumentowanym 
badaniu rynkowym. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest 
w związku z tym nieprawidłowe. 

zrealizowane 



169 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) 

 

Odpowiedź Cedefopu 
3.14.9. 

a) Cedefop przyjmuje do wiadomości uwagę i poprawi swoje wytyczne. Gdy Cedefop zdał sobie 
sprawę, że przekazanych materiałów nie można od razu uznać za wynik oceny końcowej, musiał 
zdecydować, czy poprzestać na poradzie, czy częściowo powtórzyć zadanie. Cedefop 
opowiedział się za skuteczną i efektywną finalizacją procedury naboru, biorąc pod uwagę 
rozwiązania alternatywne i odnośne przyszłe koszty decyzji o naborze opartej na niewłaściwej 
poradzie. 

b) Cedefop przyjmuje to ustalenie. 

3.14.10. 

a) Cedefop przyjmuje to ustalenie. 

b) Cedefop przyjmuje to ustalenie. 

c) Cedefop przyjmuje to ustalenie. 

3.14.11. 

a) Cedefop przyjmuje to ustalenie i podjął natychmiastowe działania w odniesieniu do zalecenia 
Trybunału. 

b) Cedefop przyjmuje to ustalenie i podjął natychmiastowe działania w odniesieniu do zalecenia 
Trybunału. 
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3.15. Europejskie Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 

Wstęp 

3.15.1. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z siedzibą 
w Sztokholmie zostało ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 851/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady87. ECDC gromadzi i rozpowszechnia informacje w zakresie zapobiegania 
chorobom człowieka i ich zwalczania, jak również wydaje ekspertyzy naukowe na ten temat. 
Koordynuje także europejską sieć instytucji działających w tym obszarze. Na rys. 3.15.1 
przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące ECDC88. 

Rys. 3.15.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące ECDC 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe ECDC za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez ECDC. 

Zwiększenie budżetu jest uzasadnione nowymi działaniami przypisanymi ECDC w związku 
z rozpoczęciem funkcjonowania Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia 
Zdrowia. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.15.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 

                                                             
87 Rozporządzenie (WE) nr 851/2004ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania 

i Kontroli Chorób. 

88 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności ECDC można znaleźć na stronie 
internetowej Centrum: www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Budżet (w mln euro)*

271

311

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo ECDC. 

3.15.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa ECDC i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.15.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) obejmujące sprawozdanie finansowe89 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu ECDC90 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.15.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe ECDC za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Centrum na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy 
pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego ECDC i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
89 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

90 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.15.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.15.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 
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Odpowiedź ECDC 
Centrum przyjęło do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
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3.16. Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

Wstęp 

3.16.1. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z siedzibą w Parmie został 
ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/200291. EFSA 
dostarcza informacje naukowe będące podstawą do przygotowywania prawodawstwa Unii 
w dziedzinie żywności i jej bezpieczeństwa oraz gromadzi i analizuje dane umożliwiające 
określanie i kontrolę obszarów ryzyka, a także informuje o tym ryzyku w sposób niezależny. Na 
rys. 3.16.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące EFSA92. 

Rys. 3.16.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EFSA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EFSA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EFSA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.16.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
91 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

92 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EFSA można znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu: www.efsa.europa.eu. 

107

133

Budżet (w mln euro)*

481

516

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32002R0178
http://www.efsa.europa.eu/
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EFSA. 

3.16.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EFSA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.16.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) obejmujące sprawozdanie finansowe93 oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu EFSA94 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.16.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EFSA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Urzędu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EFSA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
93 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

94 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.16.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.16.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.16.8. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2017 
Istnieje potrzeba wzmocnienia niezależności księgowego EFSA poprzez 
przesunięcie go pod bezpośrednie zwierzchnictwo dyrektora Urzędu 
(obowiązki administracyjne) i zarządu (obowiązki funkcyjne). 

zwierzchnictwo dyrektora – 

niepodjęte 

zwierzchnictwo zarządu – 

zrealizowane 

2020 

W 2020 r. siedem stanowisk kierowniczych w EFSA było obsadzonych 
przez p.o. kierowników. Sześć z tych stanowisk było nieobsadzonych 
przez ponad rok. Jedno stanowisko pozostało nieobsadzone przez 
dziewięć lat. Taka niepewna sytuacja na poziomie stanowisk 
kierowniczych może wpłynąć niekorzystnie na kierowanie Urzędem oraz 
ciągłość strategiczną. 

zrealizowane 
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Odpowiedź EFSA 
3.16.5 Urząd potwierdza, że otrzymał sprawozdanie bez zastrzeżeń z kontroli Trybunału 
Obrachunkowego. EFSA z zadowoleniem przyjmuje opinie bez zastrzeżeń na temat 
wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń. 
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3.17. Europejski Instytut ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn (EIGE) 

Wstęp 

3.17.1. Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) z siedzibą w Wilnie 
został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1922/200695. 
EIGE gromadzi, analizuje i rozpowszechnia informacje na temat równości płci oraz opracowuje, 
ocenia i rozpowszechnia narzędzia metodyczne służące wspieraniu włączania problematyki 
równości płci do wszystkich polityk UE. Na rys. 3.17.1 przedstawiono najważniejsze dane 
liczbowe dotyczące EIGE96. 

Rys. 3.17.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EIGE 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EIGE za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EIGE. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.17.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
95 Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet 

i Mężczyzn. 

96 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EIGE można znaleźć na stronie 
internetowej Instytutu: www.eige.europa.eu. 

10

11

Budżet (w mln euro)*

43

42

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1922-20070119
http://www.eige.europa.eu/
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EIGE. 

3.17.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EIGE i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.17.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet 
i Mężczyzn (EIGE) obejmujące sprawozdanie finansowe97 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu EIGE98 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.17.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EIGE za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Instytutu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy 
pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EIGE i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
97 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

98 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Objaśnienie uzupełniające 

3.17.6. Trybunał pragnie zwrócić uwagę na pkt 4.1 informacji dodatkowej do 
sprawozdania finansowego, w którym EIGE wykazało zobowiązanie warunkowe w kwocie 
22 224 euro, które zostanie zrealizowane, jeżeli litewski Sąd Najwyższy podejmie 
niekorzystną dla niego decyzję w toczącej się sprawie dotyczącej pracowników agencji 
pracy tymczasowej pracujących w EIGE. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.17.7. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.17.8. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.17.9. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.17.10. W maju 2020 r. EIGE ogłosiło zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, aby 
utworzyć listę ekspertów zewnętrznych, którzy będą mogli wesprzeć Instytut w konkretnych 
obszarach prac. Zaproszenie to wykorzystano do zapewnienia usług tłumaczeniowych, mimo że 
nie wchodziły one w jego zakres. W rezultacie EIGE nie było w stanie wybrać najbardziej 
odpowiednich kandydatów. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania było niezgodne 
z art. 160 i 237 rozporządzenia finansowego. Trybunał ustalił ponadto, że pięć dokonanych 
w 2021 r. płatności za usługi świadczone przez ekspertów wybranych w ramach tego 
zaproszenia było związanych z usługami tłumaczeniowymi. Usługi tłumaczeniowe nie 
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wchodziły w zakres zaproszenia, zatem płatności te – o łącznej wartości 12 200 euro – są 
nieprawidłowe. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.17.11. W jednym z postępowań rekrutacyjnych Trybunał odnotował szereg uchybień, 
które podważają zasady przejrzystości i równego traktowania. 

a) Członkowie komisji rekrutacyjnej podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności 
i o braku konfliktu interesów dopiero po sporządzeniu listy wstępnie 
zakwalifikowanych kandydatów. 

b) EIGE nie opracowało szczegółowych instrukcji dotyczących przyznawania punktów 
za poszczególne kryteria wyboru. W rezultacie powstały znaczne rozbieżności 
w liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom przez różnych członków 
komisji rekrutacyjnej. 

c) EiGE nie ustaliło przed analizą kandydatur, jaka jest wymagana minimalna liczba 
punktów lub jaka jest maksymalna liczba kandydatów, którzy zostaną wstępnie 
zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych lub do etapu testów pisemnych. 

d) Ponadto nie było bezpośredniego powiązania między niektórymi kryteriami, 
w oparciu o które oceniono kandydatów, a kryteriami wyszczególnionymi 
w ogłoszeniu o naborze. 

e) EIGE nie przyznało wstępnie zakwalifikowanym kandydatom punktów w oparciu 
o wyniki końcowej rozmowy kwalifikacyjnej, czyli ostatniego etapu przed podjęciem 
decyzji o zatrudnieniu danego kandydata. 

3.17.12. EIGE ustaliło szczegółowe procedury dotyczące wyboru oddelegowanych 
ekspertów krajowych. Trybunał ustalił, że w przypadku jednego z naborów EIGE postąpiła 
niezgodnie z częścią przyjętych przez siebie procedur. Niedopatrzenie to podważa przejrzystość 
i obiektywność procedury naboru oddelegowanych ekspertów krajowych i wskazuje na 
uchybienia w mechanizmach kontroli wewnętrznej EIGE. 

3.17.13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszystkich czworo członków komisji 
oceniającej wyznaczonych do oceny ofert w oparciu o kryteria udzielenia zamówienia należało 
do tego samego działu EIGE. Taka sytuacja jest niezgodna z art. 150 ust. 3 rozporządzenia 
finansowego. 
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Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.17.14. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2018 

W umowie ramowej z agencją pracy tymczasowej nie przewidziano 
obowiązku przestrzegania niektórych zobowiązań prawnych (np. 
pracownikom tymczasowym należało zagwarantować takie same 
warunki pracy jak pracownikom EIGE). Nie ma dowodów na to, że 
Instytut samodzielnie dokonał porównania obowiązujących warunków 
pracy. Instytut powinien przeanalizować warunki pracy pracowników 
tymczasowych i dopilnować, by były one zgodne z przepisami 
europejskiego i krajowego prawa pracy. 

zrealizowane 

2019, 2020 

W 2019 i 2020 r. Trybunał stwierdził, że w procedurach stosowanych 
przez EIGE przy wyborze ekspertów zewnętrznych i zawieraniu z nimi 
umów brakowało solidnej ścieżki audytu (określonej w art. 36 ust. 3 
rozporządzenia finansowego). W rezultacie nieprawidłowe były wszystkie 
dokonane później płatności związane z tymi umowami. 

nie dotyczy 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2019, 2020 

W budżecie na 2019 i 2020 r. EIGE nie uwzględniło odpowiednio 
550 000 euro i 378 950 euro stanowiących dochody Instytutu 
przeznaczone na realizację działania w ramach Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej dotyczącego zwiększonej zdolności państw 
kandydujących do UE i potencjalnych kandydatów do dokonywania 
pomiarów i monitorowania wpływu polityki równości (2018–2021). 

nie dotyczy 

2019 

Instytut nie przeprowadził kontroli ex post operacji i wykonywania 
budżetu od września 2016 r. Ustanowienie specjalnego programu 
kontroli ex post w oparciu o konkretne rodzaje ryzyka przyczyniłoby się 
do poprawy mechanizmów kontroli wewnętrznej w EIGE. 

zrealizowane 
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Odpowiedź EIGE 
3.17.6. Sąd Najwyższy Litwy wydał orzeczenie w dniu 23 lutego 2022 r. Trybunał orzekł na 
korzyść pracowników tymczasowych, potwierdzając zasadę równego traktowania 
pracowników tymczasowych z pracownikami etatowymi. EIGE był stroną trzecią w tej sprawie i 
nie był podmiotem żadnych bezpośrednich roszczeń. 

3.17.10. EIGE przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału i nie będzie zatrudniał zewnętrznych 
ekspertów w zakresie usług tłumaczeniowych. Takie usługi będą zamawiane w drodze 
otwartych postępowań o udzielenie zamówienia. Baza danych ekspertów będzie nadal 
wykorzystywana do usług zapewniania jakości i weryfikacji języka uwzględniającego aspekt 
płci. 

3.17.3. EIGE przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału i zajmie się stwierdzonymi 
uchybieniami w zakresie kontroli wewnętrznej: 

a) Proces działań określony w decyzji dyrektora nr 136 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 
procedur naboru do rekrutacji zostanie zaktualizowany w celu wyjaśnienia procedur 
oceny poufności i oceny konfliktu interesów. 

b) Dla komisji selekcyjnych opracowane zostaną szczegółowe instrukcje dotyczące 
sposobu przyznawania punktów w ramach kryteriów naboru. 

c) Ogólne podejście EIGE do procedur naboru zostanie sformalizowane. 
d) EIGE odpowiednio dostosuje swoje procedury rekrutacji. 
e) EIGE uznaje tę uwagę jako najlepszą praktykę. Jednak po uwzględnieniu zalecenia 

komisji selekcyjnej i wyników centrum oceny organ powołujący może powołać 
dowolnego kandydata na listę rezerwową. 

3.17.12. EIGE przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału i zajmie się stwierdzonymi 
uchybieniami w zakresie kontroli wewnętrznej. EIGE dokona przeglądu procedury rekrutacji 
oddelegowanych ekspertów krajowych w celu jej uproszczenia. 

3.17.13. EIGE przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału i wyjaśni procedury komitetów 
oceniających w zakresie wytycznych i szablonów dotyczących zamówień publicznych. 
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3.18. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) 

Wstęp 

3.18.1. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) z siedzibą w Bratysławie został ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/114999, a 26 maja 2021 r. 
osiągnął niezależność finansową100. ELA czuwa, by unijne przepisy w zakresie mobilności 
pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego były egzekwowane 
w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny, tak aby umożliwić obywatelom i przedsiębiorcom 
czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego. ELA rozpoczęła działalność 17 października 2019 r., 
a 26 maja 2021 r. osiągnęła pełną niezależność. Na rys. 3.18.1 przedstawiono najważniejsze 
dane liczbowe dotyczące ELA101. 

Rys. 3.18.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące ELA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe ELA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez ELA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.18.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
99 Rozporządzenie (UE) 2019/1149 ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy. 

100 Decyzja Zarządu nr 5/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wymogów niezależności 
finansowej ELA (ELA/MB/2021/023). 

101 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności ELA można znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu: www.ela.europa.eu. 

31

Budżet (w mln euro)*

84

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/en
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo ELA. 

3.18.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa ELA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.18.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) obejmujące 
sprawozdanie finansowe102 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu ELA103 za 
rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.18.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe ELA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Urzędu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego ELA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
102 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

103 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.18.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.18.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.18.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.18.9. ELA zarejestrowała w systemie ABAC Assets i wprowadziła do ewidencji aktywa 
o łącznej wartości 73 118 euro. Aktywa te obejmują głównie meble biurowe. Każdemu 
elementowi wyposażenia ELA przypisała numer ewidencyjny i pomieszczenie biurowe, 
w którym będzie wykorzystywany. Ze względu na pandemię COVID-19 w momencie 
przeprowadzania kontroli przez Trybunał poszczególne aktywa nie były jednak jeszcze 
oznaczone ani nie znajdowały się w wyznaczonych pomieszczeniach. Brak kompletnej 
i zaktualizowanej ewidencji, zawierającej informację na temat położenia rzeczowych aktywów 
trwałych ELA, jest niezgodny z art. 87 rozporządzenia finansowego i negatywnie wpływa na 
zdolność ELA do ochrony jej aktywów. 

3.18.10. 11 grudnia 2020 r. ELA podpisała umowę w sprawie konkretnego zamówienia 
na działania szkoleniowe, które miała zrealizować europejska sieć służb zatrudnienia (EURES) 
w pierwszym kwartale 2021 r. Wartość umowy wynosiła 299 437 euro. Nowa umowa ramowa 
o świadczenie działań szkoleniowych przez EURES została podpisana 9 listopada 2021 r. 
Wartość tej umowy ramowej wynosiła 12 mln euro, a maksymalny czas trwania – 48 miesięcy. 
W 2021 r. nie dokonano żadnej płatności związanej z tą umową ramową. ELA nie ustanowiła 
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mechanizmów kontroli ex ante ani ex post dotyczących operacyjnych i finansowych aspektów 
działań szkoleniowych na podstawie bezpośrednich dowodów ze zrealizowanych już działań, 
tylko oparła się w tym celu na sprawozdaniach sporządzonych przez prowadzących szkolenia. 
Brak sformalizowanych procedur ustanowionych na podstawie bezpośrednich dowodów może 
nieść za sobą ryzyko, jeśli chodzi o wdrażanie wytycznych kadry kierowniczej i osiągnięcie 
celów ELA. 

3.18.11. ELA nie przyjęła dotychczas planu ciągłości działania. Nieustanowienie 
kompleksowego planu ciągłości działania stanowi istotne uchybienie wewnętrzne 
w procedurach ELA. 

3.18.12. Zarząd ELA zatwierdził kartę obowiązków Służby Audytu Wewnętrznego 
Komisji Europejskiej oraz ramy kontroli wewnętrznej Urzędu. Nie przyjęto jeszcze jednak 
odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem i jego kontroli. Ponadto nie uchwalono dotąd 
karty obowiązków urzędnika zatwierdzającego, karty obowiązków subdelegowanych 
urzędników zatwierdzających ani karty obowiązków księgowego. Wymienione braki 
negatywnie wpływają na wdrażania ram kontroli wewnętrznej ELA. 

 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
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Odpowiedź ELA 
3.18.9. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID środki trwałe (krzesła i biurka) 
zostały w niedługim czasie po dostawie umieszczone w wyznaczonych obszarach zgodnie z 
planem lokalizacji i liczbą pracowników. Proces etykietowania tych aktywów trwa, fizyczne 
zakończenie inwentaryzacji planowane jest w nadchodzącym miesiącu. 

3.18.10. ELA uznaje potrzebę stworzenia odpowiedniej struktury wewnętrznej w celu 
wprowadzenia sformalizowanych procedur opartych na bezpośrednich dowodach w celu 
zapewnienia wykonania dyrektyw dotyczących zarządzania oraz podjęcia przez podmioty 
finansowe niezbędnych działań w celu przeciwdziałania ryzyku nieosiągnięcia celów jednostki. 

3.18.11. Ze względu na sytuację pandemiczną stosowano codzienne rozwiązanie zapewnienia 
ciągłości działania oparte na telepracy. ELA dostrzega znaczenie kompleksowego dokumentu 
opisującego plan ciągłości działania (BCP), którego ukończenie planowane jest w 2023 r. 

3.18.12. W następstwie kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego ELA sfinalizował 
proces oceny ryzyka. ELA stosuje kilka strategii i procedur w celu wdrożenia ram kontroli 
wewnętrznej (ang. Internal Control Framework, ICF), ciągle pracuje nad dalszym wzmocnieniem 
ICF i planuje przyjęcie odpowiednich statutów. ELA dostrzega znaczenie ukończenia ICF w celu 
utrzymania wyników operacyjnych i finansowych. 
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3.19. Europejska Agencja Leków (EMA) 

Wstęp 

3.19.1. Europejska Agencja Leków (EMA), której siedziba mieści się w Amsterdamie, 
została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 726/2004104. 
EMA działa za pośrednictwem ogólnoeuropejskiej sieci i koordynuje zasoby naukowe 
udostępniane przez organy krajowe w celu przeprowadzania oceny i kontroli produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi lub do celów weterynaryjnych. Zastąpiła ona Europejską 
Agencję ds. Oceny Produktów Leczniczych, ustanowioną rozporządzeniem Rady (EWG) 
nr 2309/93105. Na rys. 3.19.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące EMA106. 

Rys. 3.19.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EMA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EMA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EMA. 

                                                             
104 Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 

wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską 
Agencję Leków. 

105 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2309/93 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania 
pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych 
i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję ds. Oceny Produktów 
Leczniczych. 

106 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EMA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.ema.europa.eu. 

456

483

Budżet (w mln euro)*

834

878

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309&qid=1649944131866
http://www.ema.europa.eu/
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.19.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EMA. 

3.19.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EMA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.19.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Leków (EMA) obejmujące 
sprawozdanie finansowe107 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu EMA108 za 
rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

                                                             
107 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

108 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.19.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EMA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EMA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Objaśnienie uzupełniające 

3.19.6. Trybunał zwraca uwagę na pkt 3.1.3, pkt 4.8.1 i pkt 4.8.2 informacji 
dodatkowej sprawozdania finansowego EMA, w której przedstawiono ważne informacje 
w związku ze zobowiązaniami majątkowymi. Umowa najmu poprzedniej siedziby EMA 
w Londynie obowiązuje do 2039 r. Nie zawiera ona klauzuli odstąpienia, lecz lokal może 
zostać podnajęty lub najem przeniesiony na inny podmiot pod warunkiem, ze właściciel 
wyrazi na to zgodę. W lipcu 2019 r. Agencja osiągnęła porozumienie z właścicielem i ze 
skutkiem od tej daty podnajęła swoją byłą siedzibę podnajemcy na warunkach 
odpowiadających warunkom głównego najmu. Okres podnajmu trwa do końca 
umownego okresu najmu tej powierzchni przez EMA, tj. do czerwca 2039 r. Ze względu na 
to, że Agencja jest w dalszym ciągu stroną umowy najmu, może zostać wezwana do 
uregulowania pełnej kwoty należnej w ramach zobowiązań umownych, w przypadku gdy 
podnajemca nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Według stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r. kwota pozostała do zapłaty przez EMA do końca umowy najmu wynosi 383 mln 
euro. Składają się na nią całkowita szacowana wartość nieuregulowanego dotychczas 
najmu, opłaty za powiązane usługi i polisa dla wynajmującego nieruchomość. Trybunał 
odnotował, że EMA i jej zarząd podkreślały potrzebę uregulowania tej kwestii wraz 
z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim na poziomie politycznym. Trybunał nie 
wydał opinii z zastrzeżeniem w związku z tą kwestią. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.19.7. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 
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Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.19.8. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.19.9. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.19.10. W dwóch skontrolowanych postępowaniach rekrutacyjnych Trybunał odkrył 
szereg niedociągnięć, które podważają zasady przejrzystości i równego traktowania. 

a) W ogłoszeniach o naborze nie powiązano przejrzyście kryteriów wyboru 
z odpowiadającymi im etapami procedury naboru (takimi jak wstępna kwalifikacja, 
testy pisemne i ustne). Nie określono w nich ponadto liczby punktów, które należało 
zdobyć, aby znaleźć się na liście rezerwowej. Nie podano też, jaką liczbę 
kandydatów obejmie ta lista. 

b) Niektórzy członkowie komisji rekrutacyjnej zgłosili występowanie konfliktu 
interesów w przypadku pewnych kandydatów. W końcowym sprawozdaniu z oceny 
nie opisano jednak, w jaki sposób zaradzono tym konfliktom interesów. 

c) W jednym z postępowań rekrutacyjnych komisja rekrutacyjna postanowiła, że nie 
będzie oceniać kandydatów w oparciu o wszystkie ogłoszone kryteria, zastosowała 
natomiast do oceny jedno dodatkowe kryterium, którego nie ujęto w ogłoszeniach 
o naborze. W odniesieniu do niektórych kryteriów brakowało jasnych wytycznych co 
do sposobu przyznawania punktów. 

3.19.11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącym umowy ramowej na 
maksymalny okres czterech lat EMA ustaliła roczny obrót na poziomie 11 mln euro jako wymóg 
gwarantujący zdolność finansową i ekonomiczną. Była to maksymalna wymagana wysokość 
obrotu dopuszczalna na mocy pkt 19 załącznika I do rozporządzenia finansowego, jako że 
szacowana wartość zamówienia wynosiła 22 mln euro. Rzeczywista wartość zamówienia 
wyniosła jednak jedynie połowę szacowanej pierwotnie kwoty. Ze względu na przeszacowanie 
przez EMA wartości zamówienia ustanowiony próg był dwa razy wyższy niż – zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym – mógłby być, gdyby szacunki Agencji były bliższe 
rzeczywistości. Niższy próg mógłby umożliwić złożenie oferty większej liczbie przedsiębiorstw. 
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Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.19.12. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2016/2017/2018 

EMA otrzymała od Parlamentu i Rady zadanie wdrożenia rozporządzenia 
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (nr 1027/2012) 
i rozporządzenia w sprawie badań klinicznych (nr 536/2014), w wyniku 
czego niezbędne okazało się opracowanie i wdrożenie dwóch dużych 
ogólnoeuropejskich systemów informatycznych. Z uwagi na brak 
niezbędnych zasobów własnych Agencja korzystała z usług konsultantów 
w takim zakresie, że uzależniła się w znacznym stopniu od zewnętrznej 
wiedzy fachowej. Nie zapewniono odpowiedniej kontroli na etapie 
przygotowywania i wdrażania projektów, w projektach wystąpiły 
opóźnienia, a koszty wzrosły. EMA powinna przyspieszyć tempo 
wdrażania środków naprawczych nie tylko z myślą o ukończeniu 
trwających już projektów IT, ale także aby przygotować się do kolejnych 
dużych projektów. 

zrealizowane 

– w odniesieniu do nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii; 

w trakcie realizacji 

– w odniesieniu do badań klinicznych 

2016 
Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym wymagane jest, aby Komisja 
Europejska tylko raz na 10 lat przeprowadzała zewnętrzną ocenę EMA 
i jej działań. 

nie dotyczy 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2019 

W przypadku gdy instytucje zamawiające ogłaszają postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, muszą one – w stosownych 
przypadkach – podzielić zamówienie na części, zwracając uwagę na 
potrzebę ułatwienia udziału szerokiej konkurencji. Specyfikacja 
techniczna ma umożliwiać oferentom jednakowy dostęp do postępowań 
o udzielenie zamówienia i nie może powodować powstania 
nieuzasadnionych przeszkód w zagwarantowaniu otwartej konkurencji. 

zrealizowane 

2019 

EMA ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia, łącząc dwa 
niezwiązane ze sobą zestawy usługi w jednej części. Mogło to 
spowodować zmniejszenie liczby potencjalnie zainteresowanych 
oferentów, którzy złożyliby ofertę dotyczącą jednej z dwóch części, a tym 
samym ograniczenie uczciwej konkurencji. Ponadto Agencja przedłużyła 
czas trwania umowy z czterech lat do sześciu, przy czym uzasadnienie 
przedłużenia czasu trwania umowy było niewystarczające. 

nie dotyczy 

2019 

EMA zawarła z trzema przedsiębiorstwami umowę ramową na usługi 
pracowników tymczasowych. Element cenowy w specyfikacji istotnych 
warunków zatrudnienia musiał obejmować współczynnik pozwalający na 
przeliczenie stawki godzinowej na stawkę obejmującą wszystkie 
powiązane koszty, który miał mieć zastosowanie do wynagrodzenia 
brutto za godzinę przysługującego pracownikom tymczasowym 
należącym do określonych kategorii personelu. EMA nie przedstawiła 
jednak Trybunałowi żadnego wykazu szacunkowych kosztów personelu 

w trakcie realizacji 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

brutto w odniesieniu do pracowników tymczasowych w każdej z tych 
kategorii. Oznacza to, że Agencja nie była w stanie ocenić, czy marża lub 
zysk brutto uzyskane przez usługodawcę były na rozsądnym poziomie 
w porównaniu z innymi podobnymi umowami. 

2019 

EMA przyznała pracownikom specjalny dodatek podróżny w związku 
z ich przeniesieniem z siedziby w Londynie do nowej siedziby 
w Amsterdamie. Kwota dodatku została obliczona na podstawie ceny 
biletu w klasie biznesowej, a nie ceny biletu w klasie ekonomicznej. 
Trybunał stwierdza zatem, że Agencja w niewielkim stopniu wzięła pod 
uwagę zasadę oszczędności przy obliczaniu wysokości tego dodatku. 

w trakcie realizacji 

2020 

Skład komisji rekrutacyjnych w postępowaniach o naborze został 
wyznaczony w wiadomości elektronicznej wysłanej przez szefa biura 
dyrektora zarządzającego i nie został oficjalnie potwierdzony osobiście 
przez dyrektora zarządzającego. 

zrealizowane 

2020 

Zmieniono ceny na 2020 r. objęte umową ramową na usługi cateringowe 
i gastronomiczne, mimo że umowa ta nie dopuszczała takiej zmiany. 
Ponadto w przypadku skontrolowanej płatności w wysokości 
125 954 euro dokonanej w marcu 2020 r. EMA nie była w stanie 
potwierdzić, czy kwota zafakturowana przez wykonawcę była poprawna. 

zrealizowane 
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Odpowiedź EMA 
Europejska Agencja Leków (zwana „Agencją” lub „EMA”) z zadowoleniem przyjmuje pozytywną 
opinię Trybunału w sprawie wiarygodności rozliczeń za rok 2021 oraz legalności i 
prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw. 

3.19.6. Kwestia siedziby w Londynie powstała w związku z jednostronną decyzją 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Temat ten był początkowo ujęty w 
stanowisku negocjacyjnym UE, ale następnie został usunięty. W wyniku tego, zgodnie z 
podejściem instytucjonalnym UE, Agencja poszukiwała rozwiązania alternatywnego i podnajęła 
pomieszczenia zgodnie z limitami ustalonymi przez władzę budżetową UE. Agencja i jej zarząd 
są zaniepokojeni tym, że Agencja, zamiast skupiać wysiłki na swojej misji w zakresie ochrony i 
promocji zdrowia publicznego, musi obecnie zarządzać nieruchomością komercyjną w 
państwie trzecim, co odciąga uwagę zasobów ludzkich od obowiązków w zakresie zdrowia 
publicznego względem obywateli UE i uszczupla środki przeznaczone na ten cel. Działania 
Agencji w tej kwestii, a w konsekwencji instytucji UE, będą musiały zostać utrzymane przez 
kolejne 17 lat, do 2039 r. Pomimo wynegocjowanych środków gwarancyjnych, rozwiązanie 
dotyczące podnajmu nie jest pozbawione ryzyka, co potęguje obecny kryzys COVID 19. 
Konieczne jest zatem zarządzanie tym tematem na odpowiednim szczeblu politycznym i 
znalezienie długoterminowego rozwiązania dla Agencji. 

3.19.10. a) Agencja przyjmuje do wiadomości tę uwagę. W aktualnie opracowywanych 
wytycznych dla kierowników ds. rekrutacji będą określone progi (liczba kandydatów, którzy 
zostaną umieszczeni na liście rezerwowej) mające zastosowanie w odniesieniu do wszystkich 
procedur naboru. Po przyjęciu wytycznych dla kierowników ds. rekrutacji kandydaci zostaną o 
tym w odpowiedni sposób poinformowani. Ponadto w celu zapewnienia większej przejrzystości 
skale oceny EMA zostaną wyraźnie wskazane w sprawozdaniu końcowym dotyczącym każdego 
wyboru. 
b) Konfliktami interesów zarządzano zgodnie z polityką Agencji. Agencja przyjmuje do 
wiadomości powyższą uwagę i uwzględni zawarte w niej informacje w końcowym 
sprawozdaniu oceniającym. 
c) Biorąc pod uwagę, że ogłoszenie o naborze stanowi ramy prawne dla każdego naboru, 
Agencja odnotowuje tę uwagę i będzie starać się dostosować swoją procedurę wewnętrzną. 
 
3.19.11. Minimalny obrót został ustalony zgodnie z rozporządzeniem finansowym na 
podstawie wartości zamówienia oszacowanej w tym czasie. EMA uznaje, że ostateczna wartość 
umowy była znacznie niższa. W ramach tego przetargu większość przedsiębiorstw podzielono 
na konsorcja w celu zwiększenia zdolności do dostarczenia złożonego systemu informacji o 
badaniach klinicznych (CTIS), co spowodowało znacznie wyższy obrót (średnio 50 razy wyższy) 
niż wskazany minimalny obrót wynoszący 11 mln EUR. W związku z tym EMA uważa, że nie 
miało to negatywnego wpływu na konkurencję. Agencja przyjmuje do wiadomości tę uwagę i 
będzie kontynuować dokładną ocenę wymogów dotyczących minimalnego obrotu, biorąc pod 
uwagę wymogi organizacyjne. 
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3.20. Prokuratura Europejska (EPPO) 

Wstęp 

3.20.1. Prokuratura Europejska (EPPO) z siedzibą w Luksemburgu została ustanowiona 
rozporządzeniem (UE) 2017/1939109, a jej zadaniem jest prowadzenie postępowań 
przygotowawczych oraz wnoszenie i popieranie oskarżeń w przypadku przestępstw 
naruszających interesy finansowe UE. Obecnie w Prokuraturze Europejskiej uczestniczą 22 
państwa członkowskie UE. Każde z nich wyznacza jednego prokuratora europejskiego, który 
zasiada w kolegium będącym organem zarządzającym EPPO. Na czele kolegium stoi Europejski 
Prokurator Generalny. Każde państwo wyznacza także dwóch delegowanych prokuratorów 
europejskich, którzy prowadzą postępowania przygotowawcze w kraju, który reprezentują. 
Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność 1 czerwca 2021 r., a 24 czerwca 2021 r. 
osiągnęła niezależność finansową. Na rys. 3.20.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe 
dotyczące EPPO110. 

Rys. 3.20.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EPPO 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EPPO za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EPPO. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.20.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 

                                                             
109 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie 

ustanowienia Prokuratury Europejskiej. 

110 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Prokuratury Europejskiej można 
znaleźć na jej stronie internetowej: www.eppo.europa.eu. 

27

Budżet (w mln euro)*

122

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32017R1939
http://www.eppo.europa.eu/
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w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EPPO. 

3.20.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa Prokuratury Europejskiej i osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie, a także zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących 
u jego podstaw. Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.20.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Prokuratury Europejskiej (EPPO) obejmujące 
sprawozdanie finansowe111 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu EPPO112 za 
rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.20.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EPPO za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Prokuratury Europejskiej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, 
przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok 
budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego EPPO i z zasadami 

                                                             
111 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

112 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 



 203 

Prokuratura Europejska (EPPO) 

 

rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na 
powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora 
publicznego. 

Objaśnienie uzupełniające 

3.20.6. Trybunał zwraca uwagę na pkt 2.1, 2.2. i 3.1 informacji dodatkowej do 
ostatecznego sprawozdania finansowego EPPO, w których poinformowano, że większość 
aktywów ujętych w rozliczeniach została nieodpłatnie przekazana EPPO przez Komisję 
Europejską. Trybunał zwraca również uwagę na pkt 4.2 informacji dodatkowej, zgodnie 
z którym EPPO otrzymało nieodpłatnie lokale biurowe od przyjmującego je państwa 
członkowskiego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.20.7. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.20.8. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.20.9. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.20.10. W 2021 r. Prokuratura Europejska dokonała z opóźnieniem 21% płatności. 
Ponadto powierzyła obsługę płatności pracownikom tymczasowym, co stoi w sprzeczności z jej 
zasadami finansowymi113. Niedociągnięcia te unaoczniają ponadto brak środków na 

                                                             
113 Art. 41 ust. 1 decyzji kolegium Prokuratury Europejskiej nr 002/2021. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
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wypełnianie zadań w zakresie finansów i zamówień publicznych, a także stanowią uchybienie 
w obszarze zarządzania zasobami kadrowymi EPPO. 

3.20.11. EPPO nie podpisało dotychczas z państwem przyjmującym umowy najmu 
dotyczącej zajmowanej przez nie siedziby, o czym mowa w art. 3.2 umowy w sprawie siedziby. 
Brak pisemnej umowy najmu pozbawia Prokuraturę Europejską i jej pracowników pewności 
i stabilności koniecznych do wykonywania powierzonych im zadań. 

3.20.12. Prokuratura Europejska nie ustanowiła jeszcze kompleksowych procedur 
wewnętrznych dotyczących jej struktury organizacyjnej i kontroli ex ante związanych 
z operacyjnymi i finansowymi aspektami jej działalności. Brak sformalizowanych procedur 
utrudnia wdrażanie wytycznych kadry kierowniczej i może nieść za sobą ryzyko, że cele EPPO 
nie zostaną osiągnięte. 

3.20.13. Prokuratura Europejska nie przyjęła dotąd kompleksowego planu ciągłości 
działania. Nieustanowienie kompleksowego planu ciągłości działania stanowi istotne 
uchybienie wewnętrzne w procedurach EPPO. 

3.20.14. W przypadku jednej z procedur naboru Trybunał nie uzyskał dowodów 
potwierdzających, że przed przeanalizowaniem kandydatur EPPO ustaliło minimalną liczbę 
punktów, które musieli zgromadzić kandydaci, aby znaleźć się na liście osób wstępnie 
zakwalifikowanych. Sytuacja ta podważa zasady przejrzystości i równego traktowania. 
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Odpowiedź Prokuratury Europejskiej 
3.20.10. W przypadku 34% opóźnień w płatnościach zwłoka wynosiła 1 dzień, a w przypadku 
75% – mniej niż 5 dni. EPPO zgadza się jednak, że należy poprawić zdolności EPPO w zakresie 
terminowej obsługi faktur. Jak najwcześniejsze rozpoczęcie funkcji dochodzeniowo-śledczych 
wymagało dynamicznego dostosowania ram kontrolnych EPPO wraz z rozszerzaniem 
działalności i udostępnianiem personelu. Te bariery doprowadziły do zaakceptowania 
ograniczonego i przejrzystego wykorzystania pracowników tymczasowych w ramach 
realizowanego zarządzania opartego na analizie ryzyka. W szerszym kontekście kryzysu 
zdrowotnego EPPO w 2021 r. nadal pozyskiwała pracowników w celu zwiększenia swoich 
zdolności operacyjnych i administracyjnych. 
 
3.20.11. EPPO nie ma wpływu na wdrażanie przez przyjmujące państwo członkowskie 
konkretnego harmonogramu w zakresie warunków umowy dzierżawy. EPPO wykonała analizę 
due diligence we współpracy z przyjmującym państwem członkowskim i przypomniała temu 
państwu o jego obowiązkach w tym obszarze. EPPO podpisała umowę dzierżawy w marcu 
2022 r. i umowa została przesłana przyjmującemu państwu członkowskiemu do podpisu. 

3.20.12. Od czasu uzyskania niezależności finansowej od Komisji Europejskiej (24 czerwca 
2021 r.) EPPO w dalszym ciągu stosuje te same standardy weryfikacji, które stosowała, gdy 
podlegała Komisji Europejskiej.  EPPO przyjmuje do wiadomości to ustalenie i potwierdza, że 
finalizuje własne procedury w tej sprawie. 

3.20.13. Plan ciągłości działania (Business Continuity Plan, BCP) EPPO został rozpoczęty 
w 2021 r. i powinien zostać zatwierdzony w 2022 r. 

3.20.14. EPPO przyjmuje do wiadomości to ustalenie Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego oraz potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz przejrzystości i równego 
traktowania wobec wszystkich kandydatów. 
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3.21. Europejska Fundacja Kształcenia 
(ETF) 

Wstęp 

3.21.1. Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) z siedzibą w Turynie została ustanowiona 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1360/90114 (wersja przekształcona: rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008115). Zadaniem ETF jest wspieranie reform 
kształcenia zawodowego w krajach partnerskich Unii Europejskiej. Wykonując to zadanie, 
wspiera ona Komisję Europejską w realizacji różnych programów w zakresie kształcenia 
zawodowego. Na rys. 3.21.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące ETF116. 

Rys. 3.21.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące ETF 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe ETF za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez ETF. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.21.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
114 Rozporządzenie Rady (EWG) NR 1360/90 ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia. 

115 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008 ustanawiające 
Europejską Fundację Kształcenia (wersja przekształcona). 

116 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności ETF można znaleźć na stronie 
internetowej Fundacji: www.etf.europa.eu. 

21

21

Budżet (w mln euro)*

124

130

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R1339
http://www.etf.europa.eu/
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo ETF. 

3.21.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa ETF i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.21.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) obejmujące 
sprawozdanie finansowe117 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu ETF118 za 
rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.21.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe ETF za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Fundacji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy 
pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego ETF i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
117 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

118 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.21.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.21.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.21.8. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2018 

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
agencji pracy tymczasowej ETF zastosował kryteria udzielenia 
zamówienia, które obejmowały głównie niekonkurencyjne elementy cen. 
ETF powinien stosować kryteria, które koncentrują się na 
konkurencyjnych elementach cen. 

niepodjęte 

(do czasu wygaśnięcia umowy w 2023 r.) 

2020 

ETF nie zastosował się do zasady kontroli wewnętrznej nr 12 
przewidzianej w jej własnych ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie 
z którą musi on rejestrować odstępstwa od zasad i procedur w rejestrze 
odstępstw. W przeprowadzonej kontroli Trybunał wskazał niektóre 
odstępstwa od ustalonych procedur, które powinny były zostać 
zarejestrowane w tym rejestrze. 

zrealizowane 
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Odpowiedź ETF 
Fundacja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
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3.22. Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  
(EU-OSHA) 

Wstęp 

3.22.1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) z siedzibą 
w Bilbao została ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 2062/94119, które zostało 
uchylone i zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 
16 stycznia 2019 r.120 Do zadań EU-OSHA należy gromadzenie i rozpowszechnianie informacji 
dotyczących priorytetów krajowych i unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w miejscu pracy oraz wspieranie właściwych organów krajowych i unijnych przy określaniu 
i wdrażaniu polityk w tym obszarze. Na rys. 3.22.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe 
dotyczące EU-OSHA121. 

Rys. 3.22.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EU-OSHA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EU-OSHA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EU-OSHA. 

                                                             
119 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 ustanawiające Europejską Agencję ds. 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy. 

120  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 ustanawiające Europejską 
Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). 

121 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EU-OSHA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.osha.europa.eu. 

20
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Budżet (w mln euro)*

63

64

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31994R2062&qid=1650999558116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126&qid=1650999713202
http://www.osha.europa.eu/
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 

 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.22.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EU-OSHA. 

3.22.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EU-OSHA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 

 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.22.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy (EU-OSHA) obejmujące sprawozdanie finansowe122 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu EU-OSHA123 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 
2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.22.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EU-OSHA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EU-OSHA i z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
122 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

123 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 

 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.22.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.22.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.22.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.22.9. Trybunał zaobserwował, że w przypadku jednej otwartej procedury przetargowej 
członkowie komisji oceniającej w jednej z części podpisali oświadczenie o braku konfliktu 
interesów dopiero po udzieleniu zamówienia. Stanowi to uchybienie w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia i naruszenie wymogów przewidzianych w art. 61 i 150 rozporządzenia 
finansowego. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.22.10. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 

 

Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2018 
Odsetek środków na zobowiązania przeniesionych na 2019 r. był wysoki 
w tytule II i w tytule III. EU-OSHA powinna przeanalizować przyczyny 
nadmiernych przeniesień i udoskonalić planowanie budżetu. 

zrealizowane 

2019 Kwota przeniesień sugeruje przeszacowanie zapotrzebowania na środki 
budżetowe i stoi w sprzeczności z zasadą jednoroczności budżetu. zrealizowane 
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 

 

Odpowiedź EU-OSHA 
Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
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Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 

 

3.23. Europejska Fundacja na rzecz 
Poprawy Warunków Życia i Pracy 
(Eurofound) 

Wstęp 

3.23.1. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 
z siedzibą w Dublinie została ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1365/75124, które 
zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/127125. Zadaniem Eurofoundu jest przyczynianie się do opracowania i zapewnienia 
lepszych warunków życia i pracy w UE przez działania zmierzające do rozwoju 
i rozpowszechniania istotnej wiedzy w tej dziedzinie. Na rys. 3.23.1 przedstawiono 
najważniejsze dane liczbowe dotyczące Eurofoundu126. 

Rys. 3.23.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Eurofoundu 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe Eurofoundu za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące 
stanu zatrudnienia przekazane przez Eurofound. 

                                                             
124 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na 

Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. 

125 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/127 ustanawiające Europejską 
Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). 

126 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Eurofoundu można znaleźć na stronie 
internetowej Fundacji: www.eurofound.europa.eu. 
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Budżet (w mln euro)*

95
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Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 

 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.23.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo Eurofoundu. 

3.23.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa Eurofoundu i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.23.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy (Eurofound) obejmujące sprawozdanie finansowe127 oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu Eurofoundu128 za rok budżetowy 
zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

                                                             
127 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

128 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 

 

Wiarygodność rozliczeń 

 Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.23.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe Eurofoundu za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Fundacji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy 
pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego Eurofoundu i z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.23.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.23.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.23.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.23.9. W sprawozdaniu z kontroli za rok budżetowy 2019129 Trybunał stwierdził, że 
postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej było nieprawidłowe. 
W rezultacie wszystkie płatności dokonane w związku z tym zamówieniem były nieprawidłowe. 

                                                             
129 Pkt 17 sprawozdania dotyczącego sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz 

Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2019.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_PL.pdf
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Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 

 

W 2021 r. powiązane płatności wyniosły 30 689 euro. Odnośna umowa wygasła w czerwcu 
2021 r. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.23.10. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 

 

Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2019 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej 
było nieprawidłowe. W rezultacie nieprawidłowe były wszystkie 
dokonane później płatności związane z tym zamówieniem. 

w trakcie realizacji 

2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację urządzeń 
sanitarnych było nieprawidłowe. nie dotyczy 

2020 

Eurofound dysponuje strategią, w której wskazano newralgiczne funkcje 
oraz powiązane mechanizmy kontrolne niwelujące ryzyko w tym 
obszarze, lecz wykaz newralgicznych stanowisk nie był aktualizowany od 
2012 r. i nie odzwierciedla obecnej organizacji wewnętrznej Fundacji. 
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Trybunał 23 czerwca 2021 r. 
Fundacja wdrożyła nową strategię dotycząca newralgicznych stanowisk. 

zrealizowane 
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Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 

 

Odpowiedź Eurofoundu 
3.23.9. Ustalenie z 2019 r. już przyjęto, a zamówienie zakończono w czerwcu 2021 r. 
Powiązane płatności w 2021 r. były bezpośrednią konsekwencją pierwotnego postępowania 
o udzielenie zamówienia. Odpowiednio skorygowano wewnętrzne przepisy dotyczące 
zamówień. Płatności końcowe w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. zrealizowano zgodnie 
z naszym obowiązkiem prawnym. 
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Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Eurojust) 

 

3.24. Agencja Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Wymiarów 
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Eurojust) 

Wstęp 

3.24.1. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości 
w Sprawach Karnych (Eurojust) z siedzibą w Hadze została ustanowiona rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727130. Zadaniem Eurojustu jest wspieranie walki 
z poważną przestępczością zorganizowaną poprzez poprawę koordynacji transgranicznych 
postępowań przygotowawczych oraz wnoszonych i popieranych oskarżeń. Na rys. 3.24.1 
przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące Eurojustu131. 

Rys. 3.24.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Eurojustu 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe Eurojustu za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez Eurojust. 

                                                             
130 Rozporządzenie (UE) 2018/1727w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy 

Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych. 

131 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Eurojustu można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.eurojust.europa.eu. 
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Budżet (w mln euro)*

242

254

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/
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Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Eurojust) 

 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.24.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo Eurojustu. 

3.24.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa Eurojustu i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.24.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów 
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) obejmujące sprawozdanie 
finansowe132 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Eurojustu133 za rok 
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

                                                             
132 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

133 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Eurojust) 

 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.24.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego Eurojustu i z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.24.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.24.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.24.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.24.9. W sprawozdaniu z kontroli za rok budżetowy 2020134 Trybunał stwierdził, że 
postępowanie o udzielenie zamówienia na najem pojazdów było nieprawidłowe. W rezultacie 

                                                             
134 Pkt 3.27.9 sprawozdania rocznego dotyczącego agencji UE za rok budżetowy 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_PL.pdf
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nieprawidłowe były wszystkie płatności dokonane w związku z umową ramową. W 2021 r. 
powiązane płatności wyniosły 34 022 euro. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.24.10. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

Eurojust podpisał umowę ramową na najem pojazdów z jednym 
przedsiębiorstwem. Ponieważ rynek najmu pojazdów podlega częstym 
wahaniom cenowym, Eurojust powinien był ponownie przeprowadzić 
postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy konieczny był najem 
kolejnego pojazdu. 

w trakcie realizacji 

2020 

Eurojust podpisał umowę w sprawie konkretnego zamówienia, w której 
cena różniła się od ceny podanej w cennikach dołączonych do pierwotnej 
umowy ramowej. Eurojust zatwierdził fakturę i dokonał płatności na 
rzecz wykonawcy, nie zauważywszy rozbieżności pomiędzy stawkami 
godzinowymi. Wskazuje to na uchybienia w mechanizmach kontroli 
wewnętrznej Agencji. 

nie dotyczy 
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Odpowiedź Eurojustu 
Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
 

 



 229 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) 

 

3.25. Agencja Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (FRA) 

Wstęp 

3.25.1. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z siedzibą w Wiedniu 
została ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 168/2007135. FRA zapewnia instytucjom 
Unii oraz państw członkowskich pomoc i wiedzę fachową przy wdrażaniu przez nie prawa Unii 
w zakresie praw podstawowych. Na rys. 3.25.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe 
dotyczące FRA136. 

Rys. 3.25.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące FRA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe FRA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez FRA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.25.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo FRA. 

                                                             
135 Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej. 

136 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności FRA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.fra.europa.eu. 

30

33

Budżet (w mln euro)*

105

101

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/


 230 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) 

 

3.25.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa FRA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.25.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) 
obejmujące sprawozdanie finansowe137 oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu FRA138 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.25.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe FRA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego FRA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
137 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

138 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.25.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.25.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.25.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące zarządzania budżetem 

3.25.9. Trybunał ustalił, że FRA przeniosła na 2022 r. kwotę 7 mln euro środków na 
zobowiązania z 2021 r. (27%). 6,7 mln euro (96%) z tej kwoty przypadało na działania 
operacyjne. Utrzymujący się wysoki poziom przeniesień środków stoi w sprzeczności 
z budżetową zasadą jednoroczności i wskazuje na trudności strukturalne z wykonaniem 
budżetu. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.25.10. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2018 

Stwierdzono wysoki poziom przeniesień środków na zobowiązania 
w odniesieniu do wydatków operacyjnych. Były one jedynie częściowo 
uzasadnione. FRA powinna wprowadzić usprawnienia w planowaniu 
budżetu i w cyklach wdrażania. 

w trakcie realizacji 
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Odpowiedź FRA 
3.25.9 Poziom przeniesień odzwierciedla głównie charakter podstawowej działalności Agencji, 
która obejmuje działania trwające kilka miesięcy, a nawet wykraczających poza koniec roku. Aby 
usprawnić planowanie budżetu i cykli jego wykonania, Agencja opracowała narzędzie 
monitorowania planowanych przeniesień z roku na rok. 

Agencja uważa, że właściwe wykonanie budżetu można oceniać również za pomocą wskaźnika 
wykonania (ponad 99,5%), a w konsekwencji niskim poziomem anulowanych środków. 
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Agencje finansowane ze środków 

działu 3 WRF 
– „Zasoby naturalne i środowisko” 
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3.26. Europejska Agencja Środowiska 
(EEA) 

Wstęp 

3.26.1. Europejska Agencja Środowiska (EEA) z siedzibą w Kopenhadze została 
ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1210/90139, uchylonym i zastąpionym 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009140. EEA odpowiada za 
sieć obserwacji dostarczającą Komisji, Parlamentowi, państwom członkowskim i ogółowi 
społeczeństwa wiarygodnych informacji na temat stanu środowiska. Na rys. 3.26.1 
przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące EEA141. 

Rys. 3.26.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EEA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EEA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EEA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.26.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
139  Rozporządzenie (EWG) nr 1210/90 w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony 

Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska. 

140  Rozporządzenie (WE) nr 401/2009 w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz 
Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska. 

141 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EEA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.eea.europa.eu. 

97

92

Budżet (w mln euro)*

213

230

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210&qid=1651636132572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0401
http://www.eea.europa.eu/
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EEA. 

3.26.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EEA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.26.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) obejmujące 
sprawozdanie finansowe142 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu EEA143 za 
rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.26.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EEA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EEA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
142 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

143 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.26.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.26.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.26.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.26.9. EEA zmieniła umowę ramową o świadczenie usług z zakresu konserwacji 
i remontu budynków, podwajając początkowy budżet maksymalny, który wzrósł z kwoty 
500 000 euro do 1 000 000 euro. Prawnym uzasadnieniem tej decyzji było odstępstwo mające 
zastosowanie do procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji, o którym mowa w pkt 11.1 
lit. e) i 11.4 załącznika I do rozporządzenia finansowego. Warunki określone w pkt 11.1 lit. e) 
i 11.4 nie zostały łącznie spełnione. W takich przypadkach art. 172 ust. 3 rozporządzenia 
finansowego dopuszcza modyfikację umowy bez wszczynania nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia, lecz w większości sytuacji wartość modyfikacji jest ograniczona. 
W przypadku omawianej modyfikacji umowy warunki te nie zostały spełnione. Zmiana jest 
zatem nieprawidłowa, jednak w 2021 r. nie dokonano żadnych płatności związanych z odnośną 
umową. 
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Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.26.10. Trybunał skontrolował umowę ramową o świadczenie usług gastronomicznych 
i cateringowych w siedzibie EEA. Ustalił on, że pierwotna umowa została dwukrotnie 
przedłużona w niezależnych od siebie momentach: w lutym 2021 r. na okres ośmiu miesięcy 
oraz ponownie w grudniu 2021 r. na okres sześciu miesięcy. Łączny okres trwania umowy 
został zatem przedłużony z 48 do 62 miesięcy. Zgodnie z przyjętymi przez EEA standardami 
kontroli wewnętrznej każdy przypadek odejścia od ustalonych strategii i procedur powinien 
zostać udokumentowany, uzasadniony i zatwierdzony. W przypadku pierwszego przedłużenia 
umowy EEA nie odnotowała, że zastosowano wyjątek. W przypadku drugiego wydłużenia 
umowy EEA sporządziła odnośną notę, do czasu kontroli przeprowadzonej przez Trybunał 
w lutym 2022 r. nie zamieściła jej jednak w centralnym rejestrze wyjątków. 

3.26.11. W umowie o świadczenie usług wsparcia dotyczących systemu informacji 
geograficznej EEA sporządziła aneks do umowy, aby przedłużyć świadczenie usług o miesiąc, 
w okresie od 28 lutego do 31 marca 2021 r. Aneks wszedł jednak w życie dopiero 22 marca 
2021 r. po jego podpisaniu przez obie strony umowy, a zatem faktycznie przez okres 22 dni nie 
obowiązywała żadna umowa o świadczenie usług. Mimo że EEA zdała sobie sprawę z tego 
faktu, o czym świadczy obowiązywanie aneksu z mocą wsteczną (od 28 lutego 2021 r.), nie 
sporządziła żadnej adnotacji o zastosowaniu wyjątku. 

3.26.12. Trybunał skontrolował płatność objętą umową ramową o świadczenie usług 
informatycznych. W oparciu o tę umowę EEA mogła w ramach odrębnego pakietu godzin pracy 
uzyskać usługi pomocnicze niezwiązane z działalnością podstawową. Cena tych usług 
pomocniczych była uzależniona od dziennej stawki za różne rodzaje usług doradczych oraz od 
miejsca ich świadczenia (w siedzibie lub poza nią). Skontrolowana transakcja obejmowała 
kwotę 25 000 euro stanowiącą płatność za tego typu pomocnicze usługi doradcze. Trybunał 
ustalił, że EEA dokonała płatności tej kwoty, nie sprawdziwszy, jakie rodzaje usług doradczych 
i stawki dzienne zastosował wykonawca, który wyświadczył i zafakturował usługi. 
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Odpowiedź EEA 
Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.26.9. Agencja potwierdza, że przeprowadziła procedurę negocjacyjną zgodnie z art. 164 ust. 
1 lit. d) rozporządzenia finansowego oraz pkt 11.1 lit. e) załącznika I do tego rozporządzenia, 
mianowicie procedurę negocjacyjną bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu nr ref. 
EEA/ADS/21/003, czego dowodzi zaproszenie do składania ofert zarejestrowane zarówno w 
systemie planu zarządzania Agencji, jak i w systemie zarządzania dokumentami. W procesie 
tym Agencja dokładnie zapoznała się z ogólnymi wytycznymi działu centralnego punktu 
informacyjnego ds. finansów DG BUDG, w których przewidziano stopniowy proces udzielania 
zamówień prowadzący do zmiany istniejącej umowy. 

Właściwy urzędnik zatwierdzający podpisał decyzję o udzieleniu zamówienia w ramach tej 
procedury negocjacyjnej w dniu 19.10.2021 r., natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
wskazujące nowy całkowity budżet umowy ramowej zostało opublikowane w TED w dniu 
21.12.2021 r. 

Spostrzeżenia dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.26.10. Początkowo Agencja planowała ogłosić zaproszenie do składania ofert o zawarcie 
nowej umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu prowadzenia kantyny i cateringu w 
ostatnim kwartale 2020 r. Nieustannie rozwijająca się pandemia COVID-19 utrudniała jednak 
realizację tego planu i zmusiła Agencję do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, aby 
zapewnić ciągłość działania, jako że kantyna odgrywa ważną rolę w zapewnianiu spójności 
społecznej i dobrostanu pracowników w sytuacji kryzysu. 

Agencja zauważa, że trzecia zmiana umowy ramowej prowadząca do pierwszego przedłużenia 
czasu jej obowiązywania nie została uzupełniona zapisem o odstępstwach. Zapis o 
odstępstwach dla drugiego przedłużenia został dołączony jako dokument uzupełniający do 
podpisanego przez ARES przepływu pracy przy czwartej zmianie umowy ramowej, ale nie został 
ujęty w centralnym rejestrze odstępstw. 

3.26.11. Agencja w swoich wnioskach i spostrzeżeniach potwierdza fakty ustalone przez 
Trybunał Obrachunkowy. Na początku lutego przedstawiciele Agencji omówili i uzgodnili z 
dostawcą przedłużenie konkretnego zamówienia, jednak z powodu przeoczenia dokonanie i 
podpisanie zmiany zostało opóźnione. 

Agencja wzmocni swoje kontrole i procedury, po pierwsze, aby zmniejszyć ryzyko opóźnień w 
przedłużaniu umów, a po drugie, aby umożliwić zgłaszanie zapisów o odstępstwach w 
przypadku nieumyślnego naruszenia rozporządzenia finansowego. 

3.26.12. Agencja przyjmuje do wiadomości analizę Trybunału Obrachunkowego. Szacunki 
budżetowe tego zadania konsultacyjnego pochodziły z wymiany między kierownikiem projektu 
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a usługodawcą. Według najlepszej fachowej oceny kierownika projektu za rozsądną uznaje się 
szacunkową liczbę 35 osobodni. Opiera się ona na stawce starszych konsultantów (P2), która 
wynosi 25 000 EUR. Oferta przedstawiona w odpowiedzi na zapytanie o usługi odpowiadała 
całkowicie temu, co zostało omówione i uzgodnione, a zatem przyjęto ją w formie płatności 
ryczałtowej. Dla tego elementu nie zażądano dostarczenia karty ewidencji czasu pracy. 

Agencja przyjmuje do wiadomości obawy Trybunału Obrachunkowego i informuje, że poczyniła 
kroki, aby je uwzględnić w przyszłych zamówieniach. 
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3.27. Europejska Agencja Kontroli 
Rybołówstwa (EFCA) 

Wstęp 

3.27.1. Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) z siedzibą w Vigo została 
ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 768/2005144 zmienionym następnie i zastąpionym 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/473145. Głównym zadaniem EFCA 
jest organizowanie operacyjnej koordynacji działań w zakresie kontroli i inspekcji połowów 
prowadzonych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia skutecznego i jednolitego 
stosowania przepisów dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa. Na rys. 3.27.1 
przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące EFCA146. 

Rys. 3.27.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EFCA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EFCA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EFCA. 

W 2021 r. budżet EFCA został poszerzony ze względu na dodatkowe działania przydzielone 
Agencji w ramach umowy o handlu i współpracy zawartej ze Zjednoczonym Królestwem. 

                                                             
144 Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli 

Rybołówstwa. 

145 Rozporządzenie (UE) 2019/473 w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa. 

146 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EFCA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.efca.europa.eu. 

20

25

Budżet (w mln euro)*

81

80

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768&qid=1652738848142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473&qid=1652738943954
http://www.efca.europa.eu/
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.27.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EFCA. 

3.27.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EFCA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.27.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) 
obejmujące sprawozdanie finansowe147 oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu EFCA148 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

                                                             
147 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

148 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.27.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EFCA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EFCA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.27.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.27.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 
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Odpowiedź EFCA 
Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
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Agencje finansowane ze środków 

działu 4 WRF 
– „Migracja i zarządzanie granicami” 
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3.28. Europejski Urząd Wsparcia 
w dziedzinie Azylu (EASO) 

Wstęp 

3.28.1. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) z siedzibą w Valletcie został 
ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010149 w celu 
wzmacniania praktycznej współpracy w kwestiach związanych z azylem oraz w celu 
zapewnienia państwom członkowskim pomocy w wypełnianiu europejskich 
i międzynarodowych zobowiązań do udzielania pomocy potrzebującym. Posiadał swoje 
regionalne biura we Włoszech i w Grecji, a od 2018 r. także na Cyprze. W 2022 r. EASO zostało 
zastąpione150 przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA), która przejęła wszystkie 
obowiązki i zobowiązania prawne EASO. Powierzono jej także szereg nowych zadań związanych 
ze wspólnym europejskim systemem azylowym. Na rys. 3.28.1 przedstawiono najważniejsze 
dane liczbowe dotyczące EASO151. 

Rys. 3.28.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EASO 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EASO za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EASO. 

                                                             
149 Rozporządzenie (UE) nr 439/2010 w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia 

w dziedzinie Azylu. 

150 Rozporządzenie (UE) 2021/2303 ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu. 

151 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EASO można znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu: www.easo.europa.eu. 

149

177

Budżet (w mln euro)*

380

423

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.28.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EASO. 

3.28.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EASO i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.28.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu 
(EASO) obejmujące sprawozdanie finansowe152 oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu EASO153 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

                                                             
152 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

153 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.28.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EASO za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Urzędu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EASO i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Objaśnienie uzupełniające 

3.28.6. Trybunał zwraca uwagę na pkt 3.7.1 informacji dodatkowej w sprawozdaniu 
finansowym EASO, w którym poinformowano, że w 2022 r. brak zasobów kadrowych 
może ograniczyć zdolność do wykonywania niektórych zadań powierzonych w ramach 
uprawnień nowo powstałej agencji AUEA. Trybunał zwraca również uwagę na pkt 3.7.2 
informacji dodatkowej, w którym stwierdzono, że nie jest możliwe wiarygodne 
oszacowanie finansowych skutków agresji Rosji na Ukrainę. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.28.7. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.28.8. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.28.9. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 
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Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.28.10. W sprawozdaniach za lata budżetowe 2017154 i 2020155 Trybunał stwierdził, że 
postępowania o udzielenie zamówienia na najem siedziby na wyspie Lesbos i w Rzymie były 
nieprawidłowe. W rezultacie nieprawidłowe były wszystkie płatności dokonane w związku 
z tymi zamówieniami. W 2021 r. powiązane płatności wyniosły 362 204 euro. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.28.11. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 

                                                             
154 Pkt 3.20.23 sprawozdania rocznego dotyczącego agencji UE za rok budżetowy 2017. 

155 Pkt 3.20.12 sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego 
agencji UE za rok budżetowy 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.434.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A434%3AFULL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_PL.pdf
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2017 EASO nie osiągnęło celu polegającego na zatrudnieniu pracowników 
zgodnie z planem zatrudnienia. zrealizowane 

2017 Monitorowanie zgodności umów z przepisami krajowymi dotyczącymi 
pracowników tymczasowych było niewystarczające. zrealizowane 

2017 

W 2017 r. Trybunał stwierdził, że procedury EASO w zakresie 
monitorowania wydatków związanych z podróżami były 
niewystarczające. W szczególności często nie wymagano przedkładania 
dokumentacji poświadczającej. Urząd prowadzi wewnętrzne 
postępowanie w tej sprawie. 

zrealizowane 

2017 Stwierdzono poważne uchybienia w zakresie ocen potrzeb i aneksowania 
umów. zrealizowane 

2017 W sprawozdaniach z kontroli za rok budżetowy 2017 Trybunał stwierdził, 
że postępowania o udzielenie zamówienia na wynajem pomieszczeń 

w trakcie realizacji 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

EASO na wyspie Lesbos były nieprawidłowe. W rezultacie nieprawidłowe 
były wszystkie płatności związane z tymi zamówieniami. 

2018 

Umowy o świadczenie usług zawierane z przedsiębiorstwami z branży IT 
formułowano w sposób, który mógł sugerować oddelegowanie („mise à 
disposition”) pracowników agencji pracy tymczasowej, a nie zamówienie 
dotyczące ściśle określonych usług bądź produktów informatycznych. 
Naruszałoby to regulamin pracowniczy UE oraz unijne przepisy socjalne 
i przepisy prawa pracy. EASO powinno dopilnować, by umowy były 
formułowane w sposób gwarantujący jasne odróżnienie zamówień na 
usługi informatyczne od zamówień dotyczących pracowników 
tymczasowych. 

zrealizowane 

2018 Urząd powinien ustanowić skuteczne mechanizmy kontroli finansowej 
ex post. w trakcie realizacji 

2018 
Zamówienie dotyczące pracowników tymczasowych we Włoszech było 
nieprawidłowe. W rezultacie nieprawidłowe były wszystkie płatności 
związane z tym zamówieniem. 

zrealizowane 

2019 
W procedurach zastosowanych przy wyborze ekspertów zewnętrznych 
i zawieraniu z nimi umów systematycznie brakowało solidnej ścieżki 
audytu (określonej w art. 36 ust. 3 rozporządzenia finansowego). 

zrealizowane 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

W rezultacie nieprawidłowe były wszystkie płatności związane z tymi 
umowami. 

2020 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na najem pomieszczeń EASO 
w Rzymie było nieprawidłowe. W rezultacie nieprawidłowe były 
wszystkie płatności związane z tym zamówieniem. 

w trakcie realizacji 

2020 

Liczne stanowiska kierownicze pozostają nieobsadzone, a wiele z nich 
przez ponad rok obejmowali pracownicy pełniący obowiązki. Jest to 
niezgodne z regulaminem pracowniczym, którego przepisy ograniczają 
do jednego roku czas, na który można tymczasowo powierzyć 
pracownikowi stanowisko kierownicze. Ta niepewna sytuacja na 
poziomie stanowisk kierowniczych może wpłynąć niekorzystnie na 
kwestie przywództwa oraz ciągłości strategicznej w EASO. 

w trakcie realizacji 

2020 

Przeniesienia na 2021 r. w ramach tytułu III i wskaźnik anulowanych 
środków budżetowych przeniesionych z 2019 na 2020 r. są na wysokim 
poziomie. EASO powinno wprowadzić usprawnienia w planowaniu 
swojego budżetu i w cyklach wdrażania. 

zrealizowane 

2020 EASO nie uaktualniło swojej strategii w zakresie zarządzania konfliktami 
interesów i zapobiegania im. w trakcie realizacji 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

EASO nie ukończyło jeszcze prac i nie przyjęło planu ciągłości działania. 
Zakres i złożoność operacji Urzędu oraz niedawne wydarzenia takie jak 
pandemia COVID-19 ukazują, jak ważne jest przyjęcie formalnego, 
aktualnego planu ciągłości działania. Kwestia ta stanowi uchybienie 
wewnętrzne w procedurach EASO. W wyniku kontroli przeprowadzonej 
przez Trybunał EASO przyjęło plan ciągłości działania dnia 31 maja 2021 r. 

zrealizowane 

2020 

Trybunał odnotowuje, że przed Sądem toczy się sprawa T-621/20 (EMCS) 
w wyniku zakwestionowania wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia na zapewnienie pracowników agencji pracy tymczasowej na 
Malcie. 

zrealizowane 
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Odpowiedź EASO 
Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
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3.29. Agencja Unii Europejskiej ds. 
Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni 
Wolności, Bezpieczeństwa 
i Sprawiedliwości (eu-LISA) 

Wstęp 

3.29.1. Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi 
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA) z siedzibami w Tallinie, Strasburgu i St. Johann im Pongau została ustanowiona 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011156, które zostało 
uchylone i zastąpione rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 
poszerzającym uprawnienia eu-LISA157. Podstawowym zadaniem eu-LISA jest wykonywanie 
zadań związanych z zarządzaniem operacyjnym systemem informacyjnym Schengen drugiej 
generacji (SIS II), wizowym systemem informacyjnym (VIS) i europejskim zautomatyzowanym 
systemem identyfikacji odcisków palców (Eurodac). W 2018 r. poszerzono uprawnienia Agencji 
o rozwijanie systemu wjazdu/wyjazdu osób niebędących obywatelami UE oraz europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, a także zarządzanie operacyjne tymi 
systemami. Na rys. 3.29.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące eu-LISA158. 

                                                             
156 Rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania 

Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. 

157 Rozporządzenie (UE) 2018/1726 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA). 

158 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności eu-LISA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.eulisa.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32018R1726
https://www.eulisa.europa.eu/
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Rys. 3.29.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące eu-LISA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe eu-LISA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez eu-LISA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.29.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo eu-LISA. 

3.29.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa eu-LISA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

256

264

Budżet (w mln euro)*

274

310

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.29.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni 
Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) obejmujące 
sprawozdanie finansowe159 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu eu-LISA160 
za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.29.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe eu-LISA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego eu-LISA i z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
159 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

160 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.29.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Uzasadnienie wydania opinii z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości 
płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.29.7. Trybunał skontrolował 28 płatności dokonanych przez eu-LISA. Sześciu 
z nich dokonano z naruszeniem obowiązujących przepisów. Trybunał stwierdził również, 
że inne płatności, niewchodzące w skład pierwotnej próby kontrolnej, były niezgodne 
z tymi samymi przepisami. Łączna kwota wydatków, których dotyczyły te płatności, 
wynosiła 18,11 mln euro, co stanowi 6,2% wszystkich środków na płatności dostępnych 
w 2021 r. Wartość ta przewyższa próg istotności ustanowiony w ramach tej kontroli. 

3.29.8. eu-LISA podpisała umowę w sprawie konkretnego zamówienia na kwotę 
40 mln euro, aby zrealizować umowę ramową dotyczącą wielkoskalowych systemów 
informatycznych, nie zawarła w niej jednak szczegółów dotyczących nabywanych usług 
(ilości i terminów ich świadczenia). Umowa w sprawie konkretnego zamówienia zawierała 
ogólne postanowienia oraz informację, że więcej szczegółów znajdzie się w formularzach 
zlecenia usługi. Obejmowała ona okres ponad trzech lat. Ze względu na długi okres 
trwania i brak szczegółowych informacji na temat wymaganych usług i terminów umowa 
w sprawie konkretnego zamówienia funkcjonowała niczym umowa ramowa objęta inną 
umową ramową. eu-LISA wyjaśniła, że powodem podpisania takiej umowy był zamiar 
stworzenia zobowiązania prawnego umożliwiającego przeniesienie środków finansowych, 
które w przeciwnym wypadku zostałyby anulowane na koniec 2018 r. W odniesieniu do 
roku budżetowego 2019161 Trybunał poinformował o ryzyku związanym z przekazaniem 
eu-LISA zasobów przed przyjęciem aktów legislacyjnych (w tym rozporządzeń 
delegowanych i wykonawczych) określających wymagania wobec systemów 
informatycznych, które miały zostać opracowane. 

                                                             
161 Pkt 19 sprawozdania dotyczącego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. 

Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni 
Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_PL.pdf
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Zdaniem Trybunału konkretne zamówienie nie doprowadziło do właściwego wdrożenia 
umowy ramowej, gdyż nie skutkowało powstaniem przejrzystego zobowiązania 
prawnego. Płatności o łącznej wartości 15,67 mln euro, których dokonano w 2021 r. 
w związku z tym konkretnym zamówieniem, są niezgodne z art. 73 ust. 3 regulaminu 
finansowego eu-LISA. 

3.29.9. W przypadku trzech skontrolowanych płatności Trybunał ustalił, że 
konkretne zamówienia zasadniczo odbiegały od umów ramowych, a do umów ramowych 
nie sporządzono żadnych aneksów. W rezultacie konkretne zamówienia są niezgodne 
z umowami ramowymi, tak jak i powiązane płatności za 2021 r. w kwocie 2,44 mln euro. 

W przypadku jednego konkretnego zamówienia dotyczącego utrzymania katalogu 
wspólnej infrastruktury (CSI), które obejmowało część stałą i część zmienną, Trybunał 
wykrył, że wartość części stałej odpowiadała cenie w umowie ramowej, podczas gdy część 
zmienna miała niemal dziesięciokrotnie wyższą wartość. Po zawarciu aneksu do umowy 
w sprawie konkretnego zamówienia wartość części zmiennej przewyższyła 22-krotnie 
pierwotną kwotę w umowie ramowej. Ponadto struktura cenowa konkretnego 
zamówienia nie odpowiadała strukturze cenowej zawartej w umowie ramowej. Trybunał 
skontrolował płatność na kwotę 796 838,82 euro związaną z tym zamówieniem. 

W przypadku innego konkretnego zamówienia uchybiono umownym terminom dostawy. 
Mimo to eu-LISA wypłaciła kwotę 1,2 mln euro, nie zmodyfikowawszy umowy w sprawie 
konkretnego zamówienia ani umowy ramowej. 

W przypadku innego konkretnego zamówienia związanego ze stałymi elementami 
cenowymi wartość zamówienia – 1,77 mln euro – odpowiadała wartości umowy ramowej. 
eu-LISA podpisała następnie aneks do umowy w sprawie tego konkretnego zamówienia, 
zwiększając kwotę do 2,15 mln euro. Trybunał skontrolował płatność na kwotę 
443 684,32 euro związaną z tą umową. 

W poprzednich latach Trybunał i Służba Audytu Wewnętrznego Komisji informowali 
o przypadkach niezgodności i braków, jeśli chodzi o systemy kontroli wewnętrznej eu-LISA 
związane z udzielaniem zamówień publicznych i zarządzaniem umowami. 

Opinia z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości płatności leżących 
u podstaw rozliczeń 

3.29.10. W opinii Trybunału, z wyjątkiem kwestii objaśnionych w punkcie 
zawierającym uzasadnienie wydania opinii z zastrzeżeniem na temat legalności 
i prawidłowości płatności, płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony w dniu 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.29.11. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 
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Uwaga dotycząca systemów zarządzania i kontroli 

3.29.12. Eu-LISA zmieniła wartość trzech umów, w tym dwóch w 2021 r. i jednej 
w 2019 r. Dotyczyły one: wdrożenia i utrzymania w dobrym stanie technicznym systemu 
wjazdu/wyjazdu (EES); zapewnienia wspólnej infrastruktury (CSI); utrzymania w dobrym stanie 
technicznym systemu informacyjnego Schengen (SIS II). 

W wyniku zawarcia aneksów do umów maksymalną kwotę, na którą opiewały te umowy, 
podwyższono o 50% (odpowiednio 70,4 mln euro, 20 mln euro i 40 mln euro). 

Umowy dotyczące CSI i MWO SIS II wygasają w 2022 r., a umowa dotycząca EES – w 2023 r. 
Środki, na które zaciągnięto zobowiązania w momencie podpisywania aneksu, stanowiły mniej 
niż 50% wartości umowy w sprawie CSI, 86% w przypadku umowy w sprawie MWO SIS II i 76% 
w przypadku umowy w sprawie EES. 

W 2020 r. w ramach przyjętego przez siebie nowego podejścia do udzielania zamówień 
publicznych eu-LISA podpisała nowe umowy na przekrojowy model inżynieryjny (TEF). 
Dodatkowo na 2022 r. planowane jest podpisanie umów w ramach przekrojowego modelu 
operacyjnego (TOF). Umowy te zastąpią poprzednie, zmienione aneksami umowy. 

Jako że zbliżał się termin wygaśnięcia owych zmienionych umów, a kwota środków objętych 
zobowiązaniami pozostawała znacznie niższa niż maksymalna kwota przewidziana w umowie, 
eu-LISA mogła jak najwcześniej zacząć korzystać z umów w ramach TEF i TOF, zamiast zmieniać 
poprzednie umowy o najwyższą kwotę dopuszczoną w rozporządzeniu finansowym. 

3.29.13. W przypadku dwóch skontrolowanych płatności o łącznej wartości 2,56 mln 
euro Trybunał ustalił, że produkty włączone do konkretnego zamówienia nie były ujęte 
w umowie ramowej. 

Eu-LISA powinna usprawnić zarządzanie umowami w celu dopilnowania, aby konkretne 
zamówienia były zawsze zgodne z umowami ramowymi. 

Uwagi dotyczące zarządzania budżetem 

3.29.14. Trybunał ustalił, że eu-LISA przeniosła na 2022 r. kwotę 11,41 mln euro 
środków na zobowiązania z 2021 r. 11,1 mln euro z tej kwoty (97%) jest powiązane 
z wydatkami administracyjnymi (tytuł II). Utrzymujący się wysoki poziom przeniesień środków 
stoi w sprzeczności z budżetową zasadą jednoroczności i wskazuje na trudności strukturalne 
z wykonaniem budżetu. 
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Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.29.15. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2017 

Obecnie eu-LISA zarządza trzema oddzielnymi, niezintegrowanymi 
wielkoskalowymi systemami informatycznymi (SIS II, VIS i Eurodac), 
z których każdy przetwarza dane w obszarze polityki UE dotyczącym 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Takie podejście 
może spowodować, że eu-LISA nie będzie w stanie osiągnąć korzyści skali 
ani synergii pomiędzy różnymi systemami. 

w trakcie realizacji 

(poza kontrolą eu-LISA) 

2018 

eu-LISA zwiększyła ceny przewidziane w umowie ramowej, jednak nie 
zrobiła tego w postaci aneksu do umowy, i wydłużyła okres 
obowiązywania jednej umowy w sprawie konkretnego zamówienia na 
okres po wygaśnięciu umowy ramowej. 

nie dotyczy 

2018/2019/2020 

Wskaźnik wykonania budżetu był niższy niż planowano. eu-LISA, 
wspólnie z Komisją Europejską, powinna lepiej dopasować planowanie 
swojego budżetu do harmonogramu przyjmowania powiązanych aktów 
prawnych. 

w trakcie realizacji 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2019 eu-LISA dokonała płatności w wysokości 284 000 euro za usługi 
wykonane w okresie nieobjętym odnośną umową ramową. nie dotyczy 

2020 

eu-LISA podpisała umowę w sprawie konkretnego zamówienia na 
dostawę innego oprogramowania niż to, które wykonawca 
zaproponował w ofercie złożonej na potrzeby powiązanej umowy 
ramowej. Zakup innego oprogramowania, które nie jest ujęte w ofercie 
cenowej, w innej cenie niż początkowo oferowany produkt, stanowi 
odstępstwo od umowy ramowej. Konkretne zamówienie jest w związku 
z tym niezgodne z umową ramową, podobnie jak powiązana płatność 
w kwocie 10,4 mln euro. 

nie dotyczy 

2020 

eu-LISA podpisała formularz zlecenia na usługi utrzymania w okresie od 
7 listopada 2020 r. do grudnia 2024 r. (cztery lata), co stoi w sprzeczności 
z postanowieniami umowy ramowej, która dopuszczała możliwość 
wystawienia faktury na usługi z rocznym wyprzedzeniem. 

nie dotyczy 
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Odpowiedź eu-LISA 
3.29.7. Agencja przyjmuje do wiadomości wniosek Trybunału Obrachunkowego. 

3.29.8. Agencja przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego. Umowa 
szczegółowa 19/2018 została podpisana w czasie, gdy budżet na interoperacyjność systemów 
EES–VIS (system wjazdu/wyjazdu i wizowy system informacyjny) udostępniony w 2017 r. 
musiał zostać przydzielony najpóźniej do końca 2018 r. W przeciwnym razie przepadłby. 
Dopiero w lutym 2019 r. przyjęto de cyzję wykonawczą Komisji i ostatecznie poznano wszystkie 
niezbędne aspekty techniczne. 

Decyzja wykonawcza umożliwiła Agencji wdrożenie umowy szczegółowej 19/2018 poprzez 36 
wniosków o usługi, zawierających jasny i szczegółowy opis zadań, rezultatów i ram czasowych. 
Płatności dokonywano na podstawie wniosków o usługę podpisanych przez urzędnika 
zatwierdzającego, a nie wyłącznie na podstawie umowy szczegółowej. 

Agencja uważa, że: 

• płatności zostały zrealizowane w odniesieniu do umowy ramowej, umowy 
szczegółowej i wniosku o usługę; 

• nie doszło do naruszenia interesów finansowych UE; 
• projekt w sprawie połączenia EES–VIS zbliża się do pomyślnego zakończenia; 
• przeznaczenie środków w budżecie Agencji na prawodawstwo, które nie zostało 

jeszcze przyjęte przez współprawodawców, stwarza poważne zagrożenia dla 
należytego zarządzania finansami. Zagrożenia takie są systematycznie zgłaszane 
zarządowi. 

3.29.9. Agencja przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego. W odniesieniu 
do płatności w wysokości 1,2 mln EUR (za modułowe centrum danych) Agencja pragnie 
wyjaśnić, że zamówione usługi i produkty zostały ostatecznie w pełni zrealizowane, a 
niezgodność płatności nie miała negatywnego wpływu na budżet UE. 

Jeśli chodzi o dwie pozostałe płatności, Agencja jest zdania, że wymogi projektu należało 
dostosować ze względu na czynniki poza kontrolą Agencji. Ponadto Agencja podjęła już 
działania mające wzmocnić praktyki monitorowania umów. 

3.29.12. Agencja przyjmuje do wiadomości uwagę, która nie podważa legalności i 
prawidłowości poprawek. Agencja przeszła już na zamówienia horyzontalne za pomocą 
przekrojowego modelu inżynieryjnego, uzupełnionego niedawno przekrojowym modelem 
operacyjnym. 
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3.29.13. Agencja przyjmuje do wiadomości tę uwagę i dokonuje przeglądu swoich procesów, 
aby, w razie potrzeby, reagować na zarządzanie zmianą poprzez wcześniejsze poprawki umów 
ramowych. 

3.29.14. Agencja przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego. W tym 
kontekście Agencja pragnie podkreślić, że wskaźnik ogólnego wykonania budżetu na 2021 r. 
wyniósł 100% zarówno w przypadku środków na zobowiązania, jak i środków na płatności. 
Ponadto anulowanie środków przeniesionych w wydatkach administracyjnych w 2021 r. w 
porównaniu z 2020 r. zostało zmniejszone o połowę. 
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3.30. Europejska Agencja Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) 

Wstęp 

3.30.1. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) ma siedzibę 
w Warszawie. Została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/1624162, uchylonym i zastąpionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1896163. Frontex zastąpił Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną 
na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, która została utworzona 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2004164. Frontex i organy krajowe państw członkowskich 
odpowiedzialne za zarządzanie granicami i operacje powrotowe wspólnie tworzą Europejską 
Straż Graniczną i Przybrzeżną. Odpowiadają wspólnie za realizowanie europejskiego 
zintegrowanego zarządzania granicami i skuteczne zarządzanie przekraczaniem granic 
zewnętrznych. Na rys. 3.30.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące 
Frontexu165. 

                                                             
162 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 w sprawie Europejskiej 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 

163 Rozporządzenie (UE) 2019/1896 w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 

164 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej. 

165 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Frontexu można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.frontex.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624&qid=1651663436463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.295.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007&qid=1651664150158
http://www.frontex.europa.eu/
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Rys. 3.30.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Frontexu 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe Frontexu za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez Frontex. 

Znaczne zwiększenie budżetu i liczby pracowników Frontexu wynika z poszerzenia jego 
uprawnień na mocy rozporządzenia (UE) 2019/1896. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.30.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo Frontexu. 

3.30.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa Frontexu i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

495

741

Budżet (w mln euro)*

1 234

1 554

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.30.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
(Frontex) obejmujące sprawozdanie finansowe166 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu Frontexu167 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 
2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.30.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe Frontexu za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego Frontexu i z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Objaśnienie uzupełniające 

3.30.6. Trybunał pragnie poruszyć kwestię zawartą w pkt 4.0.4 informacji 
dodatkowej pt. „Inne istotne informacje dotyczące wykonania budżetu” dotyczącym 
przeniesienia na 2021 r. zobowiązania budżetowego z 21 grudnia 2020 r. („Działania 

                                                             
166 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

167 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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przygotowawcze w związku z rozmieszczeniem stałej służby kategorii 1 i 2 w 2021 r.”) bez 
zaciągnięcia zobowiązania prawnego przed końcem 2020 r. Trybunał poinformował o tej 
kwestii w specjalnym sprawozdaniu rocznym za 2020 r.168 Łączne płatności w 2021 r. 
wyniosły 18 375 458 euro. Frontex podjął działania mające wyeliminować zaistniałą 
niezgodność z przepisami, zaciągając szereg zobowiązań prawnych w 2021 r. 

3.30.7. Trybunał zwraca uwagę na pkt 4.0.3 „Źródła finansowania budżetu”, 
w którym stwierdzono, że nieprawidłowo obliczono wkłady państw strefy Schengen spoza 
UE i w rezultacie także równoważący wkład UE. Wkład UE został przeszacowany o 2,6 mln 
euro, a wkłady państw strefy Schengen spoza UE niedoszacowano o tę samą kwotę. Jako 
że wkład UE jest wkładem równoważącym i w 2021 r. wystąpiła nadwyżka, nie wystąpił 
wpływ na przychody operacyjne wykazane w sprawozdaniu z finansowych wyników 
działalności za rok 2021. 

3.30.8. Trybunał zwraca uwagę na pkt 1.3 informacji dodatkowej pt. 
„Poświadczanie wydatków”, w którym księgowy zadeklarował, że nie ma koniecznych 
informacji, aby zatwierdzić nowy system ustanowiony przez urzędnika zatwierdzającego 
i wykorzystywany do do dostarczania informacji księgowych. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.30.9. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.30.10. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok 
zakończony 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych 
aspektach. 

                                                             
168 Pkt 3.30.15 sprawozdania rocznego dotyczącego agencji UE za rok budżetowy 2020. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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Objaśnienie uzupełniające 

3.30.11. Trybunał zauważa, że objaśnienie uzupełniające dotyczące prawidłowości 
rozliczeń ujęte w pkt 3.30.6 odnosi się także w całości do legalności i prawidłowości 
płatności. 

3.30.12. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.30.13. W lipcu 2021 r. Frontex wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na 
umowę ramową z jednym wykonawcą na maksymalny okres czterech lat dotyczącą 
zapewnienia usług organizowania wyjazdów, w tym rozmieszczania stałej służby. Umowę 
podpisano pod koniec grudnia 2021 r. Trybunał ustalił, co następuje: 

a) Na potrzeby oceny zdolności technicznej i zawodowej Frontex zażądał od oferentów 
zapewnienia doświadczonego zespołu złożonego z co najmniej 10 pracowników 
biura podróży oraz kierownika zespołu, przy czym nie wprowadził wymogu 
minimalnej liczby pracowników ogółem. Ustanowienie wymaganej zdolności 
technicznej i zawodowej na tak niskim poziomie naraziło Frontex na ryzyko, że 
wykonawca nie będzie w stanie wyświadczyć zamówionych usług, zapewniając 
minimalny wymagany poziom jakości i dotrzymując terminu. 

b) Na potrzeby oceny ekonomicznej i finansowej zdolności oferentów Frontex przyjął 
za punkt wyjścia szacowaną wartość umowy, tj. 15 mln euro. Kwota ta obejmowała 
jednak tylko płatność na rzecz wykonawcy, nie obejmowała natomiast związanej 
z nią wartości umowy z uwzględnieniem planowanych kosztów misji, które 
szacowano na około 240 mln euro. Frontex zażądał od oferentów wykazania 
średniego rocznego obrotu na poziomie co najmniej 2 mln euro. Ustanowienie 
wymaganej zdolności finansowej na tak niskim poziomie niosło dla Frontexu ryzyko, 
że umowa nie zostanie właściwie zrealizowana. 

W lutym 2022 r. Frontex zawiesił umowę ze względu na to, że nie była ona realizowana, co 
poskutkowało poważnymi zakłóceniami ciągłości działania. W maju 2022 r. po 
przeprowadzeniu weryfikacji została ona rozwiązana. 

3.30.14. Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi Frontexu dotyczącymi procedur naboru 
komisje rekrutacyjne mają dążyć do podejmowania decyzji w drodze konsensusu. Trybunał 
ustalił, że w dwóch skontrolowanych procedurach naboru komisje rekrutacyjne nie dążyły do 
konsensusu, tylko zastosowały średnią arytmetyczną ocen poszczególnych członków komisji. 
Ponadto nie ustalono przejrzystych standardów albo instrukcji dla członków komisji 
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rekrutacyjnych dotyczących tego, jak oceniać poszczególne kryteria wyboru. Stwierdzone 
uchybienia w koncepcji i przeprowadzeniu postępowań naboru podważają zasady 
przejrzystości i równego traktowania kandydatów i mogą narazić Frontex na ryzyko uszczerbku 
na reputacji i ryzyko prawne. 

3.30.15. Urzędnicy zatwierdzający (upoważnieni lub subdelegowani) odpowiadający 
w 2021 r. za zatwierdzenie płatności oraz powiązanych zobowiązań prawnych i budżetowych 
nie zaakceptowali formalnie warunków przewidzianych w decyzji dyrektora wykonawczego 
w sprawie delegowania z dnia 22 grudnia 2020 r. Ponadto nie złożyli formalnego oświadczenia 
o spełnieniu wymogów z art. 4 decyzji w sprawie oświadczenia o braku konfliktów interesów. 
Brak ten stanowi poważne uchybienie w zakresie kontroli wewnętrznej w procesie 
przekazywania uprawnień stosowanym we Frontexie. 

3.30.16. W maju 2021 r. Frontex podpisał liczne międzyinstytucjonalne umowy ramowe 
w wyniku ponownego przeprowadzenia procedury konkurencyjnej na dostawę środków 
ochrony indywidualnej i artykułów higienicznych. W umowach nie przewidziano wykazu 
standardowych cen, podano natomiast maksymalną procentową marżę brutto w odniesieniu 
do każdego zamówionego produktu. W momencie realizacji umów Frontex nie przeprowadzał 
systematycznych kontroli marży brutto zastosowanej w odniesieniu do niektórych złożonych 
zamówień. Stoi to w sprzeczności z rozporządzeniem finansowymi i stanowi uchybienie 
wewnętrzne w kontrolach ex ante przeprowadzanych przez Frontex. 

3.30.17. Trybunał odnotował także następujące uchybienia w mechanizmach kontroli 
wewnętrznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia przeprowadzanych przez Frontex: 

a) W przypadku umowy ramowej składającej się z dwóch części Frontex opublikował 
decyzję o udzieleniu zamówienia znacząco po terminie określonym 
w rozporządzeniu finansowym. 

b) W przypadku innego postępowania o udzielenie zamówienia Frontex zażądał – na 
potrzeby oceny ekonomicznej i finansowej zdolności oferentów – wykazania 
średniego minimalnego rocznego obrotu na poziomie dwukrotnie wyższym niż 
dopuszcza rozporządzenie finansowe. Ustanowienie wyższego progu jest 
dopuszczalne jedynie w należycie uzasadnionych okolicznościach. Tymczasem nie 
przedstawiono udokumentowanego uzasadnienia dla zastosowania wyższej kwoty 
obrotów. 

3.30.18. W przypadku trzech skontrolowanych umów o udzielenie dotacji beneficjenci 
nie zwrócili się o płatność końcową w wymaganym terminie 75 dni po zakończeniu umowy. 
Frontex nie dopilnował, aby w odpowiednim czasie podjęto działania związane z wypłatą 
dotacji i przeprowadzono końcowe monitorowanie. Ponadto nie dokonał płatności końcowych 
w czasie 60 dni po otrzymaniu odnośnych wniosków o wypłacenie należnego salda. Opóźnienia 
te są niezgodne z postanowieniami umowy o udzielenie dotacji i przepisami rozporządzenia 
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finansowego. Spóźniona wypłata dotacji stanowi systematyczny problem w cyklu wypłaty 
dotacji przez Frontex. 

3.30.19. Przeprowadzona przez Trybunał analiza płatności dokonanych w 2021 r. 
wykazała, co następuje: 

a) spośród 7 776 wniosków o płatność 1 269 obsłużono z opóźnieniem (16,3%, 
w 2020 r. – 23%); 

b) w ramach wniosków o płatność na łączną kwotę 317 994 125 euro z opóźnieniem 
wypłacono środki na poziomie 39 731 717 euro (12,5%, w 2020 r. – 12,1%); 

c) spośród 1 269 płatności z opóźnieniem termin wymagany prawem wynosił 30 dni 
w przypadku 1 205 płatności (w 2020 r. – 1 932 płatności), a 60 dni – w przypadku 
62 płatności (w 2020 r. – 38 płatności). 

Te opóźnienia w płatnościach stanowią poważne uchybienie w mechanizmach kontroli 
wewnętrznej Frontexu. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.30.20. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2015 
Stwierdzono nierozwiązany dotąd problem ryzyka podwójnego 
finansowania ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
zarządzanego przez Komisję Europejską i ze środków Frontexu. 

zrealizowane 

2015 

Państwa uczestniczące w operacjach na granicach deklarują poniesione 
koszty na podstawie formularzy deklaracji kosztów. W swoim 
sprawozdaniu specjalnym 12/2016 Trybunał zalecił agencjom korzystanie 
we wszystkich stosownych przypadkach z uproszczonych form kosztów 
w celu uniknięcia tego rodzaju przypadków braku wydajności. 

zrealizowane 

– w odniesieniu do rozmieszczenia zasobów 
kadrowych 

w trakcie realizacji 

– w odniesieniu do rozmieszczenia ciężkiego sprzętu 
technicznego 

2016 

Poziom przeniesień był wysoki. Konieczne jest uzyskiwanie bardziej 
precyzyjnych oszacowań kosztów oraz bardziej terminowej 
sprawozdawczości na temat kosztów od państw współpracujących. 
Frontex może również rozważyć wprowadzenie zróżnicowanych środków 
budżetowych. 

w trakcie realizacji 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2017 
Frontex przeniósł się wprawdzie do swojej obecnej siedziby w 2014 r., 
wciąż jednak nie posiada kompleksowego planu ciągłości działania 
zatwierdzonego przez zarząd. 

zrealizowane 

2018 
Weryfikacje ex ante były nieskuteczne. Frontex powinien dążyć do 
opracowania uproszczonego i przejrzystego systemu finansowania, który 
będzie obejmował również koszty dotyczące wyposażenia. 

zrealizowane 

– w odniesieniu do weryfikacji ex ante 

w trakcie realizacji 

– w odniesieniu do uproszczenia kosztów dotyczących 
ciężkiego sprzętu technicznego 

2018 Frontex powinien przyjąć i wdrożyć strategię dotyczącą stanowisk 
newralgicznych. w trakcie realizacji 

2018 
Poziom przeniesień środków budżetowych na 2019 r. i poziom 
przeniesień anulowanych w 2018 r. były wysokie. Frontex powinien 
uzyskiwać bardziej precyzyjne szacunki kosztów i prognozy budżetowe. 

w trakcie realizacji 

2018/2019 

Frontex nie osiągnął wymaganego poziomu obsadzenia stanowisk 
określonego w planie zatrudnienia. Powinien on poprawić wytyczne 
przekazywane członkom komisji rekrutacyjnych i dokładniej weryfikować 
świadczenia finansowe na rzecz przyszłych pracowników pod kątem 
wypłaty wynagrodzeń. 

w trakcie realizacji 



 275 

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) 

 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

Władze krajowe zadeklarowały niezapowiedziane wcześniej operacje 
powrotowe o łącznej wartości 355 000 euro w umowie o dofinansowanie 
w momencie finansowego zamknięcia działania. Frontex zaciągnął 
zobowiązanie budżetowe ex post, by pokryć wynikający z tej deklaracji 
deficyt budżetowy, co jest niezgodne z jego regulaminem finansowym. 

w trakcie realizacji 

2020 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął dwa dochodzenia: 
a) w listopadzie 2020 r. dokonał oceny skuteczności i przejrzystości 
mechanizmu rozpatrywania przez Frontex skarg oraz ocenił rolę 
i niezależność urzędnika Frontexu ds. praw podstawowych, a następnie 
15 czerwca 2021 r. sformułował dziewięć sugestii; b) w marcu 2021 r. 
zbadał, na ile Frontex przestrzega swoich zobowiązań w zakresie praw 
podstawowych i zapewnia rozliczalność w odniesieniu do nowych 
rozszerzonych uprawnień. W toku są ponadto dwa inne dochodzenia: 
a) postępowanie prowadzone przez OLAF w związku z dotyczącymi 
Frontexu zarzutami nękania, niewłaściwego postępowania i zawracania 
migrantów; b) dochodzenie Parlamentu Europejskiego, który bada 
przypadki domniemanego łamania praw podstawowych we Frontexie. 

w trakcie realizacji 

2020 Nabór wymaganych 40 obserwatorów praw podstawowych jest 
opóźniony, co niesie poważne ryzyko dla operacji i reputacji Frontexu. w trakcie realizacji 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

Frontex był narażony na ryzyko uszczerbku na reputacji i sporów 
sądowych, gdyż przed otrzymaniem zgody Komisji na te stanowiska 
wysłał oferty pracy w grupie zaszeregowania AD7 (zamiast 
zatwierdzonych ofert pracy na stanowiskach AST) do 47 kandydatów na 
stanowiska wyższego szczebla. Następnie Komisja stwierdziła, że Frontex 
nie ma mocy prawnej do podwyższenia stopnia zaszeregowania tych 
stanowisk. 

w trakcie realizacji 

2020 
W centralnym rejestrze Frontexu nie zarejestrowano zatwierdzonego 
odstępstwa w harmonogramie płatności regulującego realizację jednej 
z umów. 

zrealizowane 

2020 

Wkłady czterech państw stowarzyszonych w ramach Schengen na rzecz 
pierwotnego budżetu Frontexu zostały niedoszacowane, stanowiły 
bowiem 6,91% budżetu zamiast 7,43%. Potrzebne są przekrojowe 
wytyczne Komisji Europejskiej dla organów UE dotyczące spójnego 
sposobu obliczania wkładów państw niebędących członkami UE. 

niepodjęte 

2020 

Tymczasowe zobowiązanie budżetowe w wysokości 18,1 mln euro 
przeznaczone na przygotowanie misji w terenie w 2021 r. zostało 
przeniesione w przyszłość, choć Frontex nie podjął zobowiązań prawnych 
w ramach biegu terminów przewidzianych w art. 75 jego regulaminu 
finansowego. 

nie dotyczy 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

Przy obliczaniu wskaźników wykonania Agencja potraktowała 
zmniejszenia budżetu nie jak budżety korygujące, lecz jak czynności 
w zakresie wykonania budżetu, co jest sprzeczne z dwiema decyzjami 
zarządu. 

niepodjęte 

2020 
Zwiększenie finansowania unijnego na rzecz Frontexu o 10 mln euro 
w unijnym budżecie korygującym nr 1 nie jest widoczne na kontach 
budżetowych Agencji, co zmniejsza przejrzystość. 

nie dotyczy 
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Odpowiedź Frontexu 
3.30.7. W 2021 r. zarząd postanowił, że Agencja powinna nadal stosować tę samą metodę 
obliczeniową, po uwzględnieniu wewnętrznych porad i kilku posiedzeń na ten temat. 
W sprawozdaniu rocznym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącym rozliczeń za 
rok 2020 wskazuje się, że konieczne są horyzontalne wskazówki KE w tym obszarze skierowane 
do wszystkich organów, nie tylko do Frontexu, oraz że kwestię różnej interpretacji przepisów 
prawnych dotyczących wkładu krajów spoza UE podkreślono także w przeglądzie Trybunału 
3/2021. 

3.30.13. Agencja przyjmuje do wiadomości tę uwagę i uwzględni ją w przyszłych 
postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 

3.30.14. Frontex przyznał, że istnieje możliwość poprawy w zakresie wdrażania określonych 
przepisów dotyczących procedur naboru, i w styczniu 2022 r. przyjął bardziej przejrzyste 
instrukcje dla członków komisji rekrutacyjnej w celu zapewnienia spójniejszej oceny 
i zharmonizowanych procedur. 

3.30.15. Faktycznie istniał nadzór w momencie zatwierdzenia decyzji dyrektora wykonawczego 
w sprawie uprawnień budżetowych. Wynikało to z faktu, że wszyscy urzędnicy zatwierdzający 
(AO) już ją podpisali w momencie zatwierdzenia nowej decyzji. Stwierdzono to w trakcie roku 
i zostanie to skorygowane w 2022 r. nową decyzją dyrektora wykonawczego. W międzyczasie od 
nowych urzędników zatwierdzających (AO) wymagano podpisania dokumentacji. 

3.30.16. Agencja zaakceptowała, że w ramach wiążącego obowiązku marża będzie sprawdzana 
jednostronnie przez menedżerów ds. umów instytucji zamawiającej, gdy zapadnie taka decyzja 
w następstwie odpowiedniej oceny ryzyka. 

3.30.17. a) Agencja zgadza się z tym ustaleniem. Agencja wprowadziła mechanizm kontroli, aby 
monitorować takie sytuacje w przyszłości i im zapobiegać.  

b) Agencja przyjmuje do wiadomości ustalenie i fakt, że ten wyjątek nie został udokumentowany 
w dokumentacji przetargowej. Aby zabezpieczyć swoje interesy finansowe i zapewnić 
kontrahentowi możliwość zarządzania taką umową i systemem zamówień, Agencja wskazała 
poziom obrotu po dokładnym przeanalizowaniu różnych czynników: 

• Poziom rocznego obrotu w podobnych ofertach na szczeblu krajowym 
i międzynarodowym oraz specyfika rynku broni i amunicji. 

• Analiza przeprowadzona przez doradcę ds. zamówień w dziedzinie obronności 
zaangażowanego przez Urząd. 

3.30.18. Agencja przyjmuje do wiadomości ustalenie. Wystawione przez Frontex umowy 
o udzielenie dotacji obejmują wdrożenie sprzętu technicznego i zasobów ludzkich w różnych 
miejscach w państwach członkowskich. Dlatego proces gromadzenia dokumentów przez główny 
dział finansowy jest długi. Ponadto w przypadku wdrożenia ciężkiego sprzętu technicznego 
beneficjenci z państw członkowskich korzystają z wielu dostawców usług, a późne 
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przekazywanie faktur powoduje opóźnienia w tym procesie. Agencja często musi 
współpracować z nowymi beneficjentami, którzy nie znają przepisów dotyczących udzielania 
dotacji. To może na ogół wiązać się z dodatkowymi wyzwaniami w zakresie terminowego 
zdobywania wymaganych dokumentów. 

3.30.19. Agencja przyjmuje do wiadomości ustalenie i podkreśla, że te opóźnienia mają różne 
przyczyny, które nie zawsze są pod kontrolą Agencji. Przykładem są tu niektóre opóźnienia 
w płatnościach na wysokie kwoty wynikające ze zwłoki po stronie państw członkowskich we 
wprowadzaniu swoich wniosków o dotacje. Agencja dąży do stałej poprawy w obszarze 
opóźnień w płatnościach. 
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Agencje finansowane ze środków 

działu 5 WRF 
– „Bezpieczeństwo i obrona” 
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3.31. Agencja Unii Europejskiej ds. 
Szkolenia w Dziedzinie Ścigania 
(CEPOL) 

Wstęp 

3.31.1. Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) z siedzibą 
w Budapeszcie została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2219169. CEPOL działa jako sieć łącząca krajowe policyjne instytucje szkoleniowe 
w państwach członkowskich w celu zapewnienia szkoleń wyższym rangą funkcjonariuszom 
policji z wykorzystaniem wspólnych standardów. Na rys. 3.31.1 przedstawiono najważniejsze 
dane liczbowe dotyczące CEPOL-u170. 

Rys. 3.31.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące CEPOL-u 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe CEPOL-u za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez CEPOL. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.31.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
169 Rozporządzenie (UE) 2015/2219 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia 

w Dziedzinie Ścigania. 

170 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności CEPOL-u można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.cepol.europa.eu. 

32

30

Budżet (w mln euro)*

84

95

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219&qid=1649943497794
http://www.cepol.europa.eu/
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo CEPOL-u. 

3.31.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa CEPOL-u i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.31.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia 
w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) obejmujące sprawozdanie finansowe171 oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu CEPOL-u172 za rok budżetowy zakończony 
31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.31.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe CEPOL-u za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego CEPOL-u i z zasadami rachunkowości przyjętymi 

                                                             
171 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

172 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.31.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.31.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.31.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.31.9. Do marca 2022 r. CEPOL obowiązywała umowa ramowa na usługi obejmujące 
organizację wyjazdów, która nie obejmowała niektórych państw spoza UE. Usługi 
organizowania wyjazdów do tych państw ujęto w innych umowach obowiązujących do końca 
2020 r. Ze względu na wybuch pandemii COVID-19 nie było pewne, czy rzeczywiście będzie 
możliwe zorganizowanie wydarzeń na miejscu. W lecie 2021 r. pojawiło się 
prawdopodobieństwo, że – mimo utrzymujących się wysoce nieprzewidywalnych okoliczności 
wyjazdów w związku z pandemią COVID-19 – konieczne będzie przeprowadzenie przez CEPOL 
działań na miejscu w państwach spoza UE. Po dokonaniu oceny sytuacji i przeanalizowaniu 
różnych dostępnych wariantów CEPOL zdecydował się wykorzystać do organizacji wydarzeń 
w tych krajach obowiązującą umowę ramową, mimo że wydarzenia te nie wchodziły w jej 
zakres. Takie rozwiązanie było niezgodne z art. 172 rozporządzenia finansowego. CEPOL 
zarejestrował tę decyzję w rejestrze odstępstw. Powiązane płatności sięgające w 2021 r. kwoty 
76 590 euro są nieprawidłowe. W styczniu 2022 r. CEPOL podpisał nową umowę ramową 
obejmującą organizację wydarzeń we wspomnianych krajach. 
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Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.31.10. W sierpniu 2021 r. CEPOL wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na 
umowę ramową z jednym wykonawcą dotyczącą dostawy usług w zakresie redakcji materiałów 
edukacyjnych o wartości 1 080 000 euro. Trybunał ustalił, że w przypadku jednego z kryteriów 
udzielenia zamówienia CEPOL wyżej ocenił zwycięskiego oferenta, który wykorzystał 
doświadczenie swojego podwykonawcy, współpracującego wcześniej z Agencją, aby w ofercie 
uwzględnić elementy bardziej z nią związane. Dwaj pozostali oferenci przedstawili bardziej 
ogólne elementy i uzyskali mniej punktów. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w odniesieniu do omawianego kryterium udzielenia zamówienia nie wymagano jednak wprost 
uwzględnienia elementów związanych z CEPOL-em. Ponadto zamówienie dotyczyło 
zredagowania materiałów edukacyjnych opracowywanych przez specjalistów ds. 
egzekwowania przepisów prawa, a zatem szczególne uwzględnienie w postępowaniu 
elementów związanych z CEPOL-em nie miało uzasadnienia. Trybunał nie zgromadził jednak 
dowodów świadczących o tym, że wynik postępowania byłby inny, gdyby inaczej oceniono 
wspomniane kryterium. 

3.31.11. W przypadku innego postępowania o udzielenie zamówienia Trybunał 
odnotował nakładanie się na siebie kryteriów wyboru i kryteriów udzielenia zamówienia. Brak 
wyraźnego rozdziału między tymi dwiema kategoriami stanowi uchybienie proceduralne, 
podważa zasadę przejrzystości i naraża CEPOL na ryzyko uszczerbku na reputacji i ryzyko 
prawne. 

3.31.12. CEPOL nie objął monitorowaniem niedokonanych płatności za szkolenie, które 
odbyło się w grudniu 2019 r., i zamknął odnośne zobowiązanie budżetowe w grudniu 2020 r. 
Krótko potem otrzymał trzy faktury związane z tym szkoleniem opiewające na kwotę 
28 032 euro. Aby zapłacić te faktury, CEPOL musiał zaciągnąć nowe zobowiązania budżetowe 
w lutym 2021 r. W związku z tym, że nie zadziałał mechanizm kontroli wewnętrznej, CEPOL 
został narażony na ryzyko, że w przypadku ograniczeń budżetowych nie będzie mógł wywiązać 
się ze zobowiązań finansowych wobec stron trzecich. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.31.13. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / 
niepodjęte / brak danych lub nie dotyczy) 

2016 

Odnotowano dużą rotację personelu, która może mieć wpływ na ciągłość 
działania i zdolność CEPOL-u do wdrażania działań przewidzianych 
w programie prac. Stwierdzono również niewielką liczbę zgłoszeń do pracy 
kandydatów z innych państw członkowskich. 

nie dotyczy 

2020 

CEPOL uiścił opłatę w wysokości 5 335 euro za anulowanie rezerwacji 
hotelowej w Budapeszcie, które zostało odwołane z powodu ograniczeń 
związanych z pandemią COVID-19 wprowadzonych przez rząd Węgier. Nie 
powołał się przy tym na uwzględniony w umowie ramowej przypadek 
działania „siły wyższej”, choć być może mógłby wówczas odwołać 
rezerwację, nie ponosząc kosztów.  

nie dotyczy 

2020 

Trybunał odnotował uchybienia w środowisku kontroli wewnętrznej 
CEPOL-u dotyczące zarządzania zobowiązaniami budżetowymi: a) CEPOL 
podpisał trzy zobowiązania prawne, zanim zostały zatwierdzone 
odpowiadające im zobowiązania budżetowe, b) dwa różne konkretne 
zamówienia (zobowiązania prawne) były powiązane z tym samym 
pojedynczym zobowiązaniem budżetowym. 

w trakcie realizacji 
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Odpowiedź CEPOL-u 
3.31.9. Agencja przyjęła do wiadomości ustalenia Trybunału. Na mocy umowy ramowej z 2018 r. 
CEPOL wprowadził zastrzeżenie prawne wykluczające rezerwację lokalnego transportu, 
zakwaterowania, restauracji i miejsc posiedzeń zarezerwowanych w konkretnych państwach w 
kontekście projektów CEPOL-u. Jest to istotne wyjaśnienie, ponieważ wszyscy oferenci, którzy 
złożyli ofertę w pierwotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, nadal mieli być w stanie 
świadczyć te usługi w tych krajach w odniesieniu do działań niezwiązanych z projektami CEPOL-
u. Aby zapewnić przejrzystość, sformalizowaliśmy notę dotyczącą odstępstw zawierającą 
propozycje ograniczenia do minimum wykorzystania umowy ramowej z 2018 r. w działaniach 
projektowych w państwach spoza UE, obejmując tym samym wyłącznie pilne potrzeby 
biznesowe. Uważamy zatem, że jest to uzasadniony wyjątek od przepisów w celu zapewnienia 
ciągłości działania i należytego zarządzania finansami do czasu zakończenia procedury otwartej, 
która doprowadziła do podpisania nowej kompleksowej umowy ramowej bez ograniczeń w 
styczniu 2022 r. 

3.31.10. Agencja przyjęła do wiadomości ustalenia Trybunału; CEPOL ustanowił kryteria 
udzielenia zamówienia i wagi w celu udzielenia zamówienia oferentowi proponującemu 
najkorzystniejszą relację jakości do ceny. Metodę punktacji, w ramach której podkreślano, że 
CEPOL będzie przyznawać wyższe oceny ofertom zapewniającym „wartość dodaną”, również 
opublikowano w sekcji dotyczącej kryteriów udzielenia zamówienia. Doceniono wysiłki 
oferentów mające na celu konkretne odniesienie się do kontekstu edukacyjnego CEPOL-u 
opisanego w sekcji dotyczącej kryteriów udzielenia zamówienia, a w przypadku gdy oferta 
zawierała rozwiązania wykraczające poza wymagane rozwiązanie, „wartość dodana” została 
uznana i przyznana za pomocą punktów. Oferenci, którzy nie zamieścili konkretnego odniesienia, 
nie zostali jednak uznani za niespełniających wymogów na podstawie tego kryterium. 

3.31.11. Agencja przyjęła do wiadomości ustalenia Trybunału. Jako uzupełnienie kryteriów 
udzielenia zamówienia CEPOL wskazał informacje, które należy dostarczyć wraz z ofertą 
techniczną, nie w celu oceny zdolności oferentów, lecz w celu wsparcia opracowania sposobu 
wykonania prac w pełnej zgodności z odpowiednimi normami. 

3.31.12. Agencja przyjmuje do wiadomości i akceptuje ustalenia Trybunału. CEPOL prowadzi 
regularne szkolenia w zakresie zarządzania umowami dla kierowników projektów i innych 
odpowiednich pracowników i powtórzy je w 2022 r., aby zwiększyć świadomość w zakresie 
takich przypadków i ograniczyć ich występowanie. 
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3.32. Europejskie Centrum 
Monitorowania Narkotyków 
i Narkomanii (EMCDDA) 

Wstęp 

3.32.1. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) 
z siedzibą w Lizbonie zostało ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG) nr 302/93173, 
uchylonym rozporządzeniem (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady174. 
Głównymi zadaniami Centrum są gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie danych 
dotyczących narkotyków i narkomanii na potrzeby opracowywania i upowszechniania 
obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na poziomie europejskim. 
Informacje te mają służyć za podstawę analizy popytu na narkotyki i metod jego zmniejszania, 
a także do analizy innych zjawisk związanych z rynkiem narkotykowym. Na rys. 3.32.1 
przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące EMCDDA175. 

Rys. 3.32.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EMCDDA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EMCDDA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EMCDDA. 

                                                             
173 Rozporządzenie (EWG) nr 302/93 w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum 

Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. 

174  Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii. 

175 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EMCDDA można znaleźć na stronie 
internetowej Centrum: www.emcdda.europa.eu. 

23

25

Budżet (w mln euro)*

102

110

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32006R1920
http://www.emcdda.europa.eu/
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.32.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EMCDDA. 

3.32.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EMCDDA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.32.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków 
i Narkomanii (EMCDDA) obejmujące sprawozdanie finansowe176 oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu EMCDDA177 za rok budżetowy zakończony 
31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.32.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EMCDDA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Centrum na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy 
pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EMCDDA i z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
176 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

177 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.32.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.32.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.32.8. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) 

 

Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2018 

Centrum zatrudniło pracowników tymczasowych w oparciu o umowę 
ramową z naruszeniem wymogów dyrektywy 2008/104/WE oraz 
przepisów prawa pracy obowiązujących w Portugalii. Centrum powinno 
przeanalizować warunki pracy pracowników tymczasowych i dopilnować, 
by były one zgodne z przepisami europejskiego i krajowego prawa pracy. 

w trakcie realizacji 
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Odpowiedź EMCDDA 
EMCDDA nie zgłasza żadnych uwag. 
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3.33. Agencja Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Organów Ścigania 
(Europol) 

Wstęp 

3.33.1. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) z siedzibą 
w Hadze została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/794 z dnia 11 maja 2016 r.178 zastępującym i uchylającym decyzję Rady 
2009/371/WSiSW179. Zadaniem Europolu jest wspieranie i działań organów policyjnych i innych 
organów ścigania państw członkowskich. Agencja wspiera również wzajemną współpracę 
w zakresie zapobiegania poważnej przestępczości dotykającej co najmniej dwóch państw 
członkowskich, terroryzmowi oraz formom przestępczości mającym wpływ na wspólny interes 
objęty polityką Unii, a także ich zwalczania. Na rys. 3.33.1 przedstawiono najważniejsze dane 
liczbowe dotyczące Europolu180. 

Rys. 3.33.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Europolu 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe Europolu za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez Europol. 

                                                             
178 Rozporządzenie (UE) 2016/794w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów 

Ścigania (Europol). 

179  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol). 

180 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Europolu można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.europol.europa.eu. 

183

210

Budżet (w mln euro)*

884

979

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794&qid=1652358909413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) 

 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.33.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo Europolu. 

3.33.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa Europolu i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.33.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) obejmujące sprawozdanie finansowe181 oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu Europolu182 za rok budżetowy zakończony 
31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.33.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe Europolu za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego Europolu i z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
181 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

182 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) 

 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.33.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.33.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.33.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.33.9. W latach 2019–2021 w dwóch przypadkach Europol dokonał oceny, czy istnieje 
ewentualny konflikt interesów w związku z tym, że pracownik wyższego szczebla zmienił 
miejsce pracy. Trybunał ustalił, że w skontrolowanym przez niego przypadku Europol nie wydał 
decyzji w terminie, z naruszeniem art. 16 regulaminu pracowniczego, a tym samym faktycznie 
udzielił osobie, której dotyczyła decyzja, pozwolenia na podjęcie nowej pracy bez żadnych 
ograniczeń. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.33.10. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) 

 

Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2018 

Europol nieprawidłowo przedłużył okres obowiązywania umowy 
ramowej na usługi organizowania wyjazdów służbowych już jej po 
wygaśnięciu i wprowadził nowe elementy cenowe. Należy odpowiednio 
wzmocnić zarządzanie umowami i mechanizmy kontroli ex ante 
w Europolu. 

zrealizowane 

2019 

Europol przedłużył okres obowiązywania umowy ramowej na usługi 
organizowania wyjazdów służbowych, podpisując dwa aneksy do umowy 
już po jej wygaśnięciu w 2018 r. Wskazuje to na uchybienia w zarządzaniu 
umowami oraz w mechanizmach kontroli ex ante. 

zrealizowane 

2019 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie była wystarczająco 
konkretna w przypadku umowy ramowej dotyczącej mebli, akcesoriów 
i powiązanych usług. Podważa to konkurencyjny charakter procedury 
przetargowej. Europol powinien dopilnować, by specyfikacje istotnych 
warunków zamówienia były wystarczająco dobrze opracowane, tak aby 
umożliwić sprawiedliwą i skuteczną konkurencję, a tym samym 
zagwarantować optymalne wykorzystanie funduszy. 

nie dotyczy 



 298 

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) 

 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

W 33% przypadków Europol dokonał płatności z opóźnieniem. 
Kontrolerzy Trybunału odnotowali podobny odsetek opóźnionych 
płatności w 2019, 2018 i 2017 r. To utrzymujące się uchybienie naraża 
Europol na ryzyko utraty reputacji. 

w trakcie realizacji 
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Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) 

 

Odpowiedź Europolu 
3.33.9. Europol przyjmuje do wiadomości uwagę Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i 
dostosuje swoje procedury powiadamiania danego pracownika wyższego szczebla o odnośnej 
decyzji w odpowiednim terminie. Na podstawie aktualnej oceny ex post sprawy Europol 
stwierdza, że organizacja ta nie była narażona na konflikt interesów zgodnie z art. 16 
regulaminu pracowniczego UE, a zatem nie były wymagane żadne ograniczenia.  
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Agencje finansowane ze środków 

działu 7 WRF 
– „Europejska administracja publiczna” 
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Agencja Dostaw Euratomu (ESA) 

 

3.34. Agencja Dostaw Euratomu (ESA) 

Wstęp 

3.34.1. Agencja Dostaw Euratomu (ESA) z siedzibą w Luksemburgu została ustanowiona 
w 1958 r.183 Decyzją Rady 2008/114/WE, Euratom184 statut ESA został gruntownie 
przekształcony. Głównym zadaniem Agencji jest zapewnienie użytkownikom na terenie UE 
regularnych dostaw materiałów jądrowych, w szczególności paliw jądrowych. ESA osiąga ten 
cel, zarządzając wspólną polityką zaopatrzeniową opartą na zasadzie równego dostępu do 
źródeł zaopatrzenia. Na rys. 3.34.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące 
ESA185. 

Rys. 3.34.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące ESA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe ESA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez ESA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.34.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo ESA. 

                                                             
183 Dz.U. 27 z 6.12.1958, s. 534/58. 

184 Decyzja Rady 2008/114/WE, Euratom ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu. 

185 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności ESA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0,4

0,3

Budżet (w mln euro)*

16

16

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:P:1958:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0114&qid=1652359252266
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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Agencja Dostaw Euratomu (ESA) 

 

3.34.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa ESA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.34.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu (ESA) obejmujące 
sprawozdanie finansowe186 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu ESA187 za 
rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.34.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe ESA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego ESA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
186 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

187 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Agencja Dostaw Euratomu (ESA) 

 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.34.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.34.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.34.8. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 



 304 

Agencja Dostaw Euratomu (ESA) 

 

Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

Poziom przeniesień środków na zobowiązania w tytule II (wydatki 
administracyjne) był wysoki. Stwarza to zagrożenia dla realizacji płatności 
za 2021 r., biorąc pod uwagę, że w poprzednich latach wskaźnik 
anulowanych środków był wysoki. ESA powinna wprowadzić dalsze 
usprawnienia w planowaniu budżetu i w cyklach wdrażania. 

zrealizowane 
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Agencja Dostaw Euratomu (ESA) 

 

Odpowiedź ESA 
Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
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Agencje, które finansują się ze środków 

własnych 
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Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) 

 

3.35. Centrum Tłumaczeń dla Organów 
Unii Europejskiej (CdT) 

Wstęp 

3.35.1. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) z siedzibą 
w Luksemburgu zostało ustanowione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2965/94188. Zadaniem 
CdT jest zapewnianie organom UE usług tłumaczeniowych. Na rys. 3.35.1 przedstawiono 
najważniejsze dane liczbowe dotyczące CdT189. 

Rys. 3.35.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące CdT 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe CdT za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez CdT. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.35.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo CdT. 

                                                             
188 Rozporządzenie (WE) nr 2965/94 ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii 

Europejskiej. 

189 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności CdT można znaleźć na stronie 
internetowej Centrum: www.cdt.europa.eu. 

50

56

Budżet (w mln euro)*

207

205

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994R2965-20031001&qid=1657748608279&from=en
http://www.cdt.europa.eu/
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Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) 

 

3.35.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa CdT i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.35.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej 
(CdT) obejmujące sprawozdanie finansowe190 oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu CdT191 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.35.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe CdT za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Centrum na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy 
pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego CdT i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
190 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

191 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) 

 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.35.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.35.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.35.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.35.9. Trybunał odnotował szereg uchybień w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonych przez CdT. W dwóch przypadkach CdT podpisało 
umowę po przeprowadzeniu procedury negocjacyjnej z jednym kandydatem, a w jednym 
przypadku – z trzema kandydatami. W żadnym z tych trzech przypadków nie opublikowano 
wcześniej ogłoszenia o zamówieniu. W dwóch z tych trzech przypadków CdT uzasadniło wybór 
procedury koniecznością ochrony praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej. 
W trzecim przypadku wybór procedury uzasadniono szczególnie pilnymi okolicznościami. 
Trybunał ustalił, że we wszystkich trzech przypadkach uzasadnienie CdT było niewystarczające, 
gdyż nie wskazano praw własności intelektualnej ani nie wykazano szczególnie pilnego 
charakteru okoliczności. W rezultacie umowy są nieprawidłowe, podobnie jak powiązane 
płatności na łączną kwotę 108 200 euro. 
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Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) 

 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.35.10. Trybunał odnotował ponadto uchybienia w sposobie udokumentowania 
dwóch z trzech wspomnianych wyżej postępowań o udzielenie zamówienia. W jednym z nich 
członkowie komisji oceniającej nie podpisali oświadczeń o braku konfliktu interesów. W drugim 
przypadku CdT nie podjęło oficjalnej decyzji o powołaniu komisji oceniającej, nie przedstawiło 
sprawozdania z oceny ani decyzji o udzieleniu zamówienia, a także nie opublikowało 
ogłoszenia o jego udzieleniu. 
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Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) 

 

Odpowiedź CdT 
3.35.9.Centrum przyjmuje do wiadomości tę uwagę i zobowiązuje się do podjęcia szybkiego 
działania w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów. 

3.35.10.Centrum przyjmuje do wiadomości tę uwagę i zobowiązuje się zapewnić, że podjęte 
zostaną wszelkie stosowne działania w celu rozwiązania tego problemu. 
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Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) 

 

3.36. Wspólnotowy Urząd Ochrony 
Odmian Roślin (CPVO) 

Wstęp 

3.36.1. Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) z siedzibą w Angers został 
ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 2100/94192. Głównym zadaniem CPVO jest 
rejestrowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie unijnych praw własności przemysłowej 
do odmian roślin, a także powierzanie właściwym organom państw członkowskich wykonania 
niezbędnych badań technicznych. Na rys. 3.36.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe 
dotyczące CPVO193. 

Rys. 3.36.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące CPVO 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe CPVO za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez CPVO. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.36.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo CPVO. 

                                                             
192  Rozporządzenie Rady (WE) NR 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony 

odmian roślin. 

193 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności CPVO można znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu: www.cpvo.europa.eu. 

20

20

Budżet (w mln euro)*

48

49

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100&qid=1651577434739
http://www.cpvo.europa.eu/
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3.36.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa CPVO i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.36.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin 
(CPVO) obejmujące sprawozdanie finansowe194 oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu CPVO195 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.36.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe CPVO za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Urzędu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego CPVO i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
194 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

195 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.36.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.36.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.36.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.36.9. Trybunał odnotował następujące niedociągnięcia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na usługi w zakresie bezpieczeństwa: 

a) Wymagany próg rocznego obrotu podany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (240 000 euro, czyli czterokrotność szacunkowej rocznej wartości 
zamówienia) był zbyt wysoki. Wymóg ten stoi w sprzeczności z pkt 19 załącznika I do 
rozporządzenia finansowego, który stanowi, że minimalny roczny obrót nie może 
przekraczać dwukrotności szacunkowej rocznej wartości zamówienia. Jeden 
z oferentów został nieprawidłowo wykluczony ze względu na nieosiągnięcie 
wymaganego progu. 

b) Z kolei inny oferent – założone w kwietniu 2019 r. przedsiębiorstwo – nie był 
w stanie przedstawić rocznych sprawozdań finansowych za dwa ostatnie lata, by 
wykazać wymagany roczny obrót. Komisja oceniająca poinformowała jednego 
z oferentów, że nie akceptuje zapewnionego przez niego ubezpieczenia 
(obejmującego ryzyko na poziomie 8 000 000 euro), i nie zażądała wykazania 
zdolności finansowej w inny sposób, przykładowo przez przedstawienie biznesplanu 
na 2021 r., co stanowi naruszenie art. 167 rozporządzenia finansowego. Komisja 
oceniająca wykluczyła tego oferenta. 
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Z związku z powyższym Trybunał uznaje, że wspomniane wyżej postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego (w wyniku którego udzielono zamówienia na kwotę 249 604 euro) 
i powiązane płatności (37 441 euro w 2021 r.) są nieprawidłowe. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.36.10. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2014 Choć CPVO rozpoczęło działalność w 1995 r., do tej pory nie podpisano 
umowy w sprawie siedziby z państwem przyjmującym. 

w trakcie realizacji 

(poza kontrolą CPVO) 

2016 Przepisy rozporządzenia ustanawiającego CPVO nie wymagają 
przeprowadzania okresowych zewnętrznych ocen działania. 

w trakcie realizacji 

(poza kontrolą CPVO) 
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Odpowiedź CPVO 
CPVO przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału dotyczące legalności i prawidłowości 
transakcji i zastosuje je w przyszłych procedurach.  
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3.37. Urząd Unii Europejskiej ds. 
Własności Intelektualnej (EUIPO) 

Wstęp 

3.37.1. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante 
został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001196. 
EUIPO jest odpowiedzialne za zarządzanie unijnymi znakami towarowymi i zarejestrowanymi 
wzorami wspólnotowymi, współpracę z europejskimi i międzynarodowymi partnerami 
w obszarze własności intelektualnej oraz za europejskie obserwatorium do spraw naruszeń 
praw własności intelektualnej. Jego poprzednikiem był Urząd Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego (OHIM), ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 40/94197. Na rys. 3.37.1 
przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące EUIPO198. 

Rys. 3.37.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EUIPO 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EUIPO za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EUIPO. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.37.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 

                                                             
196 Rozporządzenie (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. 

197 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

198 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EUIPO można znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu: www.euipo.europa.eu. 

465

534

Budżet (w mln euro)*

1 093

1 166

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040&qid=1651592897674
http://www.euipo.europa.eu/
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podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EUIPO. 

3.37.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EUIPO i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.37.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 
(EUIPO) obejmujące sprawozdanie finansowe199 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu EUIPO200 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 
2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.37.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EUIPO za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Urzędu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EUIPO i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 

                                                             
199 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

200 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.37.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.37.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.37.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

3.37.9. W sprawozdaniach z kontroli za rok budżetowy 2018201 Trybunał stwierdził, że 
postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi sprzątania było nieprawidłowe. W rezultacie 
nieprawidłowe były wszystkie płatności dokonane w związku z umową ramową. W 2021 r. 
powiązane płatności wyniosły 1 708 242 euro. 

Uwagi dotyczące zarządzania budżetem 

3.37.10. W 2021 r. EUIPO zmodyfikowało strukturę swojego budżetu i ujęło płatność 
w wysokości 8,5 mln euro dokonaną na rzecz Szkoły Europejskiej w Alicante w tytule 4 „Wkład 
na rzecz polityki UE”, a nie – zgodnie z praktyką w poprzednich latach – w tytule 1 „Wydatki 
związane z osobami zatrudnionymi w Urzędzie”. 

                                                             
201 Pkt 3.34.8 sprawozdania rocznego dotyczącego agencji UE za rok budżetowy 2018.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_PL.pdf
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EUIPO uzasadniło dokonaną zmianę, argumentując, że począwszy od 2021 r. „pozycja 
finansowanie Szkoły Europejskiej w Alicante w ramach umowy przedłużonej w 2020 r. zgodnie 
z art. 7 regulaminu finansowego Urzędu jest traktowana w rozliczeniach jako „odrębna pozycja 
budżetowa” w rozumieniu art. 10 ust. 4 regulaminu finansowego Urzędu, z związku z czym jest 
finansowana z rezerw finansowych EUIPO. Rozwiązanie to pozwala pożytecznie spożytkować 
rezerwy finansowe. W rezultacie pozycja ta jest ujmowana w innej kategorii, wspólnie z innymi 
wkładami na rzecz polityki UE finansowanymi z rezerw finansowych”. Trybunał zauważa 
jednak, że umowa w sprawie finansowania Szkoły Europejskiej w Alicante przez EUIPO nie 
spełnia łącznie wszystkich warunków określonych w art. 7 ust. 1 regulaminu finansowego 
EUIPO tj. nie spełnia wymogu wykorzystania wiedzy eksperckiej Urzędu i zgodności wkładu na 
rzecz finansowania Szkoły Europejskiej w Alicante z celami EUIPO. 

W tym kontekście należy także podkreślić, że w wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wydatki na finansowanie szkół europejskich są ujęte w tym samym dziale co wydatki 
administracyjne instytucji, w tym wydatki na personel (np. w WRF na lata 2021–2027 w dziale 
7 „Europejska administracja publiczna”, a w WRF na lata 2014–2020 w dziale 5 
„Administracja”). 

W związku z powyższym i z uwzględnieniem roli Szkoły Europejskiej w kształceniu dzieci 
pracowników EUIPO i jej znaczenia dla pozyskiwania i zatrzymywania pracowników o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych w EUIPO Trybunał uważa, że płatność EUIPO na rzecz Szkoły 
Europejskiej nie jest wkładem na rzecz polityki UE, jak sugeruje ujęcie odnośnego wydatku 
w tytule 4 budżetu EUIPO. 

Trybunał uznaje zasadniczo dofinansowanie Szkoły Europejskiej za narzędzie polityki kadrowej 
związane z dobrostanem pracowników EUIPO i ich rodzin. Zmiana klasyfikacji odnośnych 
płatności na „Wkład na rzecz polityki UE” jest niezgodna z charakterem tych wydatków. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.37.11. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2018 

EUIPO podpisało umowę o świadczenie usług sprzątania z oferentem, 
który przedstawił ofertę z rażąco niską ceną. Postępowanie o udzielenie 
zamówienia i powiązane płatności są zatem nieprawidłowe. Urząd 
powinien wnikliwie analizować sytuacje, gdy dochodzi do złożenia ofert 
z potencjalnie rażąco niską ceną, tak aby zapewnić zgodność 
z rozporządzeniem finansowym i zagwarantować uczciwą konkurencję. 

w trakcie realizacji 

2019 

EUIPO opublikowało ogłoszenie o naborze w celu sporządzenia listy 
rezerwowej na stanowisko specjalisty ds. projektów w dziale obsługi 
klienta. W ogłoszeniu przedstawiono dwa różne profile kandydatów, 
które miały być oddzielnie oceniane. W trakcie procedury rekrutacji 
wszyscy kandydaci zostali jednak ocenieni według wszystkich kryteriów 
wyboru, co dało przewagę kandydatom odpowiadającym obu profilom. 

Ponadto w tej samej procedurze rekrutacyjnej komisja zaprosiła na 
rozmowę kwalifikacyjną kandydata, który nie osiągnął wymaganego 
progu punktowego, w miejsce kandydata, który zrezygnował z udziału 
w rozmowie. Co najmniej taką samą punktację jak zaproszony kandydat 
uzyskało 17 innych osób, jednak komisja rekrutacyjna nie przedstawiła 

w trakcie realizacji 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

żadnych dokumentów uzasadniających wybór do udziału w rozmowie 
kwalifikacyjnej właśnie tej osoby, która była już zresztą zatrudniona przez 
EUIPO. 

Procedura naboru przebiegła zatem nieprawidłowo, a powyższe 
uchybienia podważały zasady przejrzystości i równego traktowania 
kandydatów. 

2019 

EUIPO przyznaje dodatek za pozostawanie w gotowości do pracy 
pracownikom w dziedzinie infrastruktury. Ponieważ wykorzystanie planu 
ciągłości działania stanowi sytuację wysoce wyjątkową, Trybunał uznaje, 
że nie istnieje potwierdzona potrzeba wypłacania dodatku za 
pozostawanie w gotowości do pracy wyższej kadrze zarządzającej EUIPO. 
Jest to zgodne z praktyką instytucji UE. Co więcej, Urząd powinien 
usprawnić kontrole przeprowadzane w odniesieniu do gotowości do 
pracy, aby w ten sposób zapobiegać nieprawidłowym płatnościom. 

nie dotyczy 

2019 

W listopadzie 2018 r. Komitet Budżetowy wydał pozwolenie na zakup 
działki za 4 700 000 euro. EUIPO nie przedstawiło żadnych dodatkowych 
dowodów, aby wykazać konieczność zabezpieczenia możliwości 
rozbudowy siedziby Urzędu w dłuższej perspektywie. W związku 
z powyższym Trybunał jest zdania, że kupno działki nie stanowiło 
produktywnego wykorzystania nadwyżki środków finansowych EUIPO 
i było sprzeczne z zasadą należytego zarządzania finansami. 

brak danych lub nie dotyczy 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2019 

Trybunał zauważa, że w opublikowanej przez siebie opinii 01/2019 na 
temat regulaminu finansowego EUIPO stwierdził, że nadwyżka 
budżetowa EUIPO nie została spożytkowana w żaden produktywny 
sposób, ani na poziomie samego Urzędu, ani Unii Europejskiej. Urząd 
przykładowo powinien – wraz z Komisją Europejską – zbadać możliwości 
wykorzystania środków z tej nadwyżki na inwestycje w instrumenty 
finansowe, które zapewniają przedsiębiorstwom europejskim wsparcie 
w zakresie badań naukowych, innowacji i wzrostu. 

zrealizowane 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
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Odpowiedź EUIPO 
3.37.9. Jak stwierdzono w odpowiedzi Urzędu zawartej w sprawozdaniu z audytu za 2018 r., 
Urząd zastosował się do wszystkich kroków przewidzianych w rozporządzeniu finansowym w 
odniesieniu do oferty, która potencjalnie może wydawać się rażąco niska. W związku z tym Urząd 
nie zgodził się ze stwierdzeniem Trybunału, że oferowanie usługi (która jest wyjątkowa i rzadko 
wykorzystywana) po obniżonej cenie stanowi nieuczciwą praktykę i daje nieuczciwą przewagę 
konkurencyjną względem konkurentów. 

Urząd nie wskazał żadnych powodów do wcześniejszego rozwiązania umowy i w związku z tym 
pozostała ona w mocy do czasu jej wygaśnięcia w marcu 2022 r. 

3.37.10. Raportowanie wkładu Urzędu do Szkoły Europejskiej w Alicante, o którym mowa w 
tytule 4 budżetu, zostało przeprowadzone w 2021 r. w wyniku odnowienia umowy między 
Komisją a Szkołą Europejską, która weszła w życie pod koniec 2020 r., oraz w celu dostosowania 
się do nowych przepisów zmienionego rozporządzenia finansowego (które weszło w życie w 
2019 r.), w szczególności art. 10 ust. 4, który stanowi między innymi, że „w przypadku gdy Urząd 
realizuje umowy zawarte zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia (umowy o przyznanie 
wkładu, umowy o udzielenie dotacji i ramowe umowy o partnerstwie finansowym), będzie 
posiadał odrębne pozycje budżetowe dotyczące operacji po stronie dochodów i wydatków oraz 
w celu produktywnego wykorzystania nadwyżki budżetowej, zmniejszając presję na budżet UE. 

W związku z powyższym Urząd uznał za stosowne przedstawić w swoim budżecie osobne 
sprawozdanie na temat współfinansowania wkładu uzupełniającego, który w przypadku braku 
porozumienia z Urzędem będzie nadal finansowany przez Komisję Europejską z budżetu UE, 
zgodnie z art. 25 Konwencji określającej Statut Szkół Europejskich z dnia 21 czerwca 1994 r. 

Ponadto porozumienie, które jest ograniczone w czasie i może być jedynie przedłużone po 
zatwierdzeniu przez organy zarządzające Urzędu, nie stanowi według niego powtarzających się 
wydatków administracyjnych Urzędu, tym bardziej że prawodawca nie włączył tego rodzaju 
wydatków do zadań lub innych obowiązków Urzędu. 

Zostało to przedstawione w przejrzysty sposób wszystkim zainteresowanym stronom 
zaangażowanym w przyjęcie budżetu Urzędu i programu prac, w tym przedstawicielom Komisji 
Europejskiej. 

Ponadto przed przyjęciem budżetu przeprowadzono formalne konsultacje na temat programu 
prac z Komisją Europejską zgodnie z rozporządzeniem finansowym Urzędu i nie 
zakwestionowano jego stabilnej sytuacji. Ponadto szablon jednolitego dokumentu 
programowego wyraźnie przewiduje zawieranie umów o wniesienie wkładu do Szkół 
Europejskich przez agencje z Komisją Europejską. 
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Współfinansowanie przez Urząd Szkoły Europejskiej odbywa się w oparciu o trójstronną umowę, 
ostatnio odnowioną w 2020 r. na okres 5 lat. Na podstawie tej umowy Urząd w dalszym ciągu 
płacił dodatkowy wkład z własnych zasobów finansowych. 

Beneficjentem końcowym umowy zawartej między Komisją, Urzędem i Szkołą Europejską jest 
Komisja, ponieważ zmniejszyła ona swoje finansowanie do Szkoły Europejskiej kosztem wkładu 
Urzędu. 

Urząd uważa, że raportowanie współfinansowania Szkoły Europejskiej w Alicante jako kosztów 
związanych z personelem w ramach budżetu operacyjnego byłoby sprzeczne z wymogami 
(„odrębne pozycje budżetowe”) określonymi w art. 10 ust. 4 rozporządzenia finansowego. 

Biorąc pod uwagę, że wydatki związane z wkładem są związane z umową podpisaną przez EUIPO, 
Komisję i Szkoły Europejskie na podstawie art. 7, Urząd uważa, że wykorzystanie nadwyżki na 
finansowanie wkładu i jej wyszczególnienie w tytule 4 jest nie tylko zgodne z prawem, ale 
również uzasadnione. 

Z tego powodu Urząd uważa, że wkład na rzecz Szkoły Europejskiej nie odpowiada 
powtarzającym się wydatkom administracyjnym Urzędu, ponieważ umowa jest ograniczona w 
czasie i nie istnieje żaden instrument prawny inny niż umowa, która zobowiązywałaby Urząd do 
wniesienia składki (charakter umowny). 

Urząd wraz z zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w przyszłe budżetowanie rozważy 
uwagi Trybunału. 
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3.38. Jednolita Rada ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji (SRB) 

Wstęp 

3.38.1. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) z siedzibą 
w Brukseli została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 806/2014 w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji202. Celem Jednolitej Rady jest zapewnienie, aby restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (zwanych dalej „instytucjami 
kredytowymi”) znajdujących się na progu upadłości lub zagrożonych upadłością mogły zostać 
przeprowadzone w kontrolowany sposób i wywrzeć jak najmniejszy wpływ na gospodarkę 
realną i finanse publiczne w państwach członkowskich uczestniczących w unii bankowej. 
Jednolita Rada jest odpowiedzialna za zarządzanie jednolitym funduszem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, który został ustanowiony rozporządzeniem w sprawie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i ma za zadanie wspieranie tego 
mechanizmu. 

3.38.2. SRB posiada własny budżet, oddzielny od budżetu UE. Składki pobierane są od 
instytucji kredytowych mających siedzibę w państwach członkowskich uczestniczących w unii 
bankowej. Na rys. 3.38.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące SRB203. 

                                                             
202 Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm 
inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010. 

203 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności SRB można znaleźć na stronie 
internetowej Jednolitej Rady: www.srb.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A225%3ATOC&toc=OJ%3AC%3A2018%3A152%3AFULL
https://www.srb.europa.eu/
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Rys. 3.38.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące SRB 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe SRB za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez SRB. 

W latach 2016–2023 fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stopniowo się 
zwiększa. Docelowo do 31 grudnia 2023 r. mają w nim zostać zgromadzone środki wynoszące 
przynajmniej 1% kwoty depozytów gwarantowanych wszystkich instytucji kredytowych 
w ramach europejskiej unii bankowej. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.38.3. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo SRB. 

3.38.4. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa SRB i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

37 988

47 489

Budżet (w mln euro)*

397

399

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

122

37 866

122

47 367

Część I (budżet administracyjny 
Jednolitej Rady)

Część II (budżet 
funduszu i rezerwa)
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.38.5. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji (SRB) obejmujące sprawozdanie finansowe204 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu SRB205 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.38.6. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe SRB za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Jednolitej Rady na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy 
pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego SRB i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Objaśnienie uzupełniające 

3.38.7. Trybunał zwraca uwagę na pkt 8.L informacji dodatkowej do sprawozdania 
finansowego SRB pt. „Informacja na temat odwołań i spraw sądowych”, w którym 
przedstawiono administracyjne postępowania odwoławcze i postępowania sądowe 
dotyczące składek ex ante, toczące się pomiędzy instytucjami kredytowymi i krajowymi 
organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji a Jednolitą Radą, jak również 

                                                             
204 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

205 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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inne postępowania sądowe przeciw SRB wniesione przed Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, w tym przed Sąd. 

W opinii SRB istnieje prawdopodobieństwo, że rozstrzygnięcie części toczących się spraw 
będzie wymagało wypływu zasobów ekonomicznych. W związku z tym ekspozycję 
związaną z powyższymi sprawami ujęto jako rezerwę na kwotę 242 750 euro 
odpowiadającą kosztom prawnym związanym z honorariami adwokatów strony 
przeciwnej (w informacji dodatkowej 7.F). SRB ocenia, że nie jest prawdopodobne, by 
rozstrzygnięcie pozostałych spraw wymagało wypływu zasobów ekonomicznych. 
W związku z tym powiązanej ekspozycji nie ujęto jako rezerwy w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej. Ich potencjalny wpływ na sprawozdanie finansowe Jednolitej Rady za rok 
budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r. (w szczególności na zobowiązania warunkowe, 
rezerwy i należności) jest przedmiotem osobnej kontroli rocznej, zgodnie z art. 92 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

3.38.8. Trybunał zwraca uwagę na pkt. 8.S informacji dodatkowej do sprawozdania 
finansowego SRB pt. „Zdarzenia po upływie okresu sprawozdawczego”, w którym 
przedstawiono wydarzenia po przeprowadzeniu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji Sberbank AG, a także omówiono wpływ agresji Rosji na Ukrainę na działalność 
SRB i jego portfel inwestycji. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.38.9. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Objaśnienie uzupełniające 

3.38.10. Trybunał zauważa, że objaśnienie uzupełniające dotyczące prawidłowości 
rozliczeń ujęte w pkt 3.38.7 odnosi się także w całości do legalności i prawidłowości 
dochodów. 

Inne kwestie 

3.38.11. Nie podważając opinii wyrażonej powyżej, Trybunał pragnie zwrócić 
uwagę na fakt, że składki na rzecz funduszu są obliczane na podstawie informacji 
przekazanych SRB przez instytucje kredytowe (i niektóre firmy inwestycyjne). 



 331 

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) 

 

Przeprowadzona przez Trybunał kontrola dochodów SRB opierała się na tych 
informacjach, lecz nie obejmowała sprawdzenia ich wiarygodności. W rozporządzeniu 
w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie 
położono nacisku na ustanowienie kompleksowych i spójnych ram kontroli, które 
zapewniałyby wiarygodność informacji. SRB przeprowadza jednak kontrolę informacji pod 
kątem spójności oraz kontrolę analityczną, a także pewne kontrole ex post na poziomie 
instytucji kredytowych. Trybunał odnotowuje ponadto, że w odniesieniu do podmiotów 
będących częścią grupy, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie 
jednolitego mechanizmu, ustalone procedury przeprowadzane przez audytorów są 
obowiązkowe począwszy od 2022 r. Jednolita Rada nie może ujawnić szczegółowych 
informacji na temat obliczenia składek z uwzględnieniem ryzyka dla poszczególnych 
instytucji kredytowych, ponieważ są one wzajemnie powiązane i zawierają informacje 
poufne na temat innych instytucji kredytowych. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że 
ciążący na SRB obowiązek uzasadnienia składek ex ante należy wyważyć z zasadą ochrony 
tajemnicy handlowej, mimo że takie podejście może negatywnie wpłynąć na przejrzystość 
obliczeń. Trybunał Sprawiedliwości orzekł206, że „rozporządzenie delegowane 2015/63 
w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie możliwości ujawnienia przez SRB, w formie 
zbiorczej i zanonimizowanej, informacji wystarczających do tego, by instytucja mogła 
zrozumieć, w jaki sposób jej indywidualna sytuacja została uwzględniona przy obliczaniu 
jej składek ex ante na rzecz SRF w świetle sytuacji wszystkich pozostałych 
zainteresowanych instytucji”. Należy odnotować, że na potrzeby obliczenia wysokości 
składek na 2021 r. Jednolita Rada zorganizowała etap konsultacji skierowany do instytucji, 
o których mowa, aby mogły one sformułować uwagi na temat wszelkich aspektów 
obliczania składek. W czasie konsultacji przekazano instytucjom wspólne punkty danych 
stosowane przy obliczaniu składek, co pozwoliło tym instytucjom – z wykorzystaniem 
także danych z ich własnego formularza – przeprowadzić symulację obliczeń składki 
ex ante na 2021 r. Dzięki temu nowemu elementowi procesu obliczania składek wzrosła 
przejrzystość SRB wobec instytucji. Taki etap konsultacji zorganizowano również przy 
obliczaniu składek na 2022 r.  

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.38.12. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok 
zakończony 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych 
aspektach. 

3.38.13. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

                                                             
206 Wyrok z dnia 15 lipca 2021 r., Komisja przeciwko Landesbank Baden-Württemberg i SRB (C-

584/20 P i C-621/20 P), pkt 120 i 139. 
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Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.38.14. Trybunał odnotował pewne uchybienia w dwóch skontrolowanych 
procedurach naboru, mogące podważać zasadę przejrzystości. 

a) W przypadku jednej z tych procedur komisja rekrutacyjna postanowiła po 
dokonaniu oceny kandydatów zwiększyć liczbę osób na liście rezerwowej z pięciu do 
ośmiu, mimo że początkowo zdecydowała się wyłonić maksymalnie pięciu 
kandydatów. 

b) Trybunał nie był w stanie stwierdzić bezpośredniego powiązania między ogólnymi 
kompetencjami wspomnianymi w ogłoszeniu o naborze a pytaniami ustalonymi na 
potrzeby rozmowy rekrutacyjnej, prezentacjami ustnymi i testami pisemnymi. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.38.15. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

Jednolita Rada nie przeprowadziła oceny tego, czy dostawca usług – 
w ramach umowy dotyczącej zarządzania inwestycjami, którą podpisała 
z krajowym bankiem centralnym Eurosystemu na zlecenie aspektów 
operacyjnych procesu inwestycyjnego funduszu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, a także w ramach umowy z tym samym 
bankiem jako depozytariuszem dotyczącej ochrony aktywów, zarządzania 
środkami pieniężnymi oraz obowiązków uzgodnieniowych i nadzorczych 
w odniesieniu do zarządzanych aktywów – posiadał odpowiednie 
i skuteczne mechanizmy organizacyjne i administracyjne, aby złagodzić 
ryzyko zaistnienia potencjalnego konfliktu interesów wynikającego 
z pełnienia jednocześnie roli zarządzającego funduszem i depozytariusza. 

w trakcie realizacji 

2020 

Zdolność Jednolitej Rady – w ramach procesu zarządzania ryzykiem – do 
niezależnego monitorowania portfela inwestycyjnego jednolitego 
funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest ograniczona. 
Podstawowe ograniczenie polega na tym, że proces ten nie jest 
zautomatyzowany. Drugie ograniczenie wiąże się z tym, że opiera się on 
na sprawozdaniach i analizach KBC i działu operacyjnego Jednolitej Rady. 

w trakcie realizacji 
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Odpowiedź SRB 
3.38.11. Roczne składki ex ante na rzecz funduszu są obliczane na podstawie informacji 
przekazanych Radzie przez instytucje kredytowe i niektóre firmy inwestycyjne. Chociaż 
rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
nie przewiduje kompleksowych i spójnych ram kontroli, które zapewniałyby wiarygodność 
informacji, to jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zajmuje się tą 
kwestią, na ile to możliwe. Przedstawione dane porównuje się z danymi przedłożonymi przez 
instytucje w poprzednim roku oraz z danymi pochodzącymi z bazy danych EBC. W portalu 
gromadzenia danych wdrożono zasady walidacji, a od istotnych instytucji uzyskuje się 
dodatkowe poświadczenie, w postaci sprawozdania na temat uzgodnionych procedur. 
Rozbieżności zgłaszane są krajowym organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
wraz z wnioskiem o wyjaśnienie, co umożliwia poprawę jakości danych z poprzednich cykli. 
Oprócz etapów weryfikacji danych ex ante wdrożonych już przez SRB przeprowadzane są 
kontrole ex post w formie przeglądu dokumentacji, w celu zebrania dodatkowych dowodów na 
temat wiarygodności danych. 

3.38.14.a) SRB przyjmuje do wiadomości ustalenie i udokumentuje powody wszelkich zmian w 
uprzednio określonej liczbie kandydatów, którzy mają zostać wpisani na końcową listę 
rezerwową. 

3.38.14.b) SRB przyjmuje do wiadomości uwagę i dodała dodatkowy dokument wewnętrzny, 
aby wyraźnie przyporządkować kompetencje do obecnych dokumentów oceniających (pytania 
wyjaśniające, prezentacja ustna i test pisemny). 
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Agencje wykonawcze Komisji 
Europejskiej 
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Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea) 

 

3.39. Agencja Wykonawcza ds. 
Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa 
i Żywności (Chafea) 

Wstęp 

3.39.1. Od momentu jej ustanowienia w dniu 1 stycznia 2005 r. do zamknięcia w dniu 
31 marca 2021 r. Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności 
(Chafea) miała siedzibę w Luksemburgu. 1 kwietnia 2021 r. zadania Chafea przejęły Agencja 
Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA), Europejska Agencja 
Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) oraz nowo utworzona Europejska Agencja 
Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA)207. Wszystkie pozostałe aktywy i zobowiązania 
zostały przejęte przez HaDEA. Na rys. 3.39.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe 
dotyczące Chafea208. 

Rys. 3.39.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Chafea 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe Chafea za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez Chafea. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.39.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 

                                                             
207 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 w sprawie agencji wykonawczych. 

208 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Chafea można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: http://ec.europa.eu/chafea. 

13

12

Budżet (w mln euro)*

75

76

Stan zatrudnienia (na dzień 31 marca)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea
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Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea) 

 

w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo Chafea. 

3.39.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa Chafea i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.39.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, 
Rolnictwa i Żywności (Chafea) obejmujące sprawozdanie finansowe209 oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu Chafea210 za okres od 1 stycznia do 
31 marca 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.39.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe Chafea za okres od 1 stycznia 
do 31 marca 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 marca 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 

                                                             
209 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

210 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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z przepisami regulaminu finansowego Chafea i z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.39.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za okres od 
1 stycznia do 31 marca 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.39.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za okres od 
1 stycznia do 31 marca 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.39.8. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2019 

W następstwie komunikatu Komisji z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 
delegowania do agencji wykonawczych zadań wykonawczych 
w odniesieniu do programów UE w latach 2021–2027 (C(2020)2880/1) 
zadania Chafea zostaną przekazane do innych agencji skonsolidowanych 
UE. Do czasu przeprowadzenia kontroli w 2019 r. nie było możliwości 
rzetelnego oszacowania poziomu zobowiązań warunkowych, które 
powstaną w wyniku przekazania zadań. 

zrealizowane 
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Odpowiedź Chafea 
Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
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3.40. Europejska Agencja Wykonawcza 
ds. Klimatu, Środowiska 
i Infrastruktury (CINEA) 

Wstęp 

3.40.1. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) 
z siedzibą w Brukseli została ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/173211 
obowiązującą od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2028 r. Zadaniem CINEA jest wspieranie 
zaangażowanych stron w dążeniu do osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu. Wdraża ona 
również elementy różnych programów unijnych, w większości związanych z polityką w zakresie 
środowiska i klimatu. CINEA zastąpiła Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), 
która została ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji 2013/801/UE212 i prowadziła 
działalność w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2021 r. Na rys. 3.40.1 przedstawiono 
najważniejsze dane liczbowe dotyczące CINEA213. 

Rys. 3.40.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące CINEA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe CINEA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez CINEA. 

                                                             
211 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 ustanawiająca Europejską Agencję 

Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska. 

212 2013/801/UE: Decyzja wykonawcza Komisji w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej 
ds. Innowacyjności i Sieci. 

213 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności CINEA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: https://cinea.ec.europa.eu/index_en. 

32

47

Budżet (w mln euro)*

313

474

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652360395147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
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Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) 

 

Zwiększenie budżetu i stanu zatrudnienia jest uzasadnione poszerzeniem uprawnień Agencji 
w 2021 r. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.40.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo CINEA. 

3.40.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa CINEA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.40.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, 
Środowiska i Infrastruktury (CINEA) obejmujące sprawozdanie finansowe214 
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu CINEA215 za rok budżetowy 
zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

                                                             
214 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

215 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) 

 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.40.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe CINEA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego CINEA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.40.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.40.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 
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Odpowiedź CINEA 
Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
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Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) 

 

3.41. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji 
i Kultury (EACEA) 

Wstęp 

3.41.1. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) z siedzibą w Brukseli została 
ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/173216 obowiązującą od 1 kwietnia 
2021 r. do 31 grudnia 2028 r. Działalność EACEA pozostaje ukierunkowana tematycznie na 
działania edukacyjne i kreatywne, a także na projekty dotyczące kwestii bliskich obywatelom 
Unii. EACEA zastąpiła Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 
(EACEA), która została ustanowiona decyzją Komisji 2013/776/UE217 i prowadziła działalność 
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2021 r. Na rys. 3.41.1 przedstawiono 
najważniejsze dane liczbowe dotyczące EACEA218. 

Rys. 3.41.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EACEA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EACEA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EACEA. 

                                                             
216 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 ustanawiająca Europejską Agencję 

Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejską Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Europejską 
Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP, Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury.  

217 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2013/776 w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej 
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. 

218 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EACEA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.eacea.europa.eu. 

56

58

Budżet (w mln euro)*

432

454

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776&qid=1652360730312
http://www.eacea.europa.eu/
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.41.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EACEA. 

3.41.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EACEA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.41.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji 
i Kultury (EACEA) obejmujące sprawozdanie finansowe219 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu EACEA220 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 
2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.41.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EACEA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EACEA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
219 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

220 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.41.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.41.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.41.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące zarządzania budżetem 

3.41.9. Trybunał ustalił, że EACEA przeniosła na 2022 r. kwotę 6,36 mln euro środków na 
zobowiązania z 2021 r. (12%). 2,6 mln euro z tej kwoty (29%) było związane z wydatkami 
administracyjnymi (tytuł II), a 2,7 mln euro (54%) – z wydatkami operacyjnymi (tytuł III). 
Wysoki poziom przeniesień środków stoi w sprzeczności z budżetową zasadą jednoroczności 
i sugeruje, że Agencja ma trudności strukturalne z wykonaniem budżetu. 

EACEA uzasadniła przeniesienie na 2022 r. części środków w ramach tytułu II (938 000 euro) 
prognozami wysokiej inflacji. Taka kwestia powinna jednak zostać wzięta pod uwagę przy 
decydowaniu o budżecie EACEA. Na etapie wykonywania budżetu należy przestrzegać zasady 
jednoroczności. 
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Odpowiedź EACEA 
Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
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3.42. Agencja Wykonawcza 
Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. 
MŚP (EISMEA) 

Wstęp 

3.42.1. Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA) 
z siedzibą w Brukseli została ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/173221 
obowiązującą od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2028 r. Zadaniem EISMEA jest wzmocnienie 
pozycji UE jako światowego lidera w dziedzinie badań naukowych i innowacji poprzez 
wspieranie europejskich innowatorów, naukowców, przedsiębiorców i konsumentów. EISMEA 
jest następczynią Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), która 
prowadziła działalność w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2021 r. Na rys. 3.42.1 
przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące EISMEA222. 

Rys. 3.42.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące EISMEA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe EISMEA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez EISMEA. 

Rozbieżności w stanie zatrudnienia między 2021 i 2020 r. są spowodowane nowymi 
uprawnieniami EISMEA, które są inne od uprawnień EASME. 

                                                             
221 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 ustanawiająca Agencję Wykonawczą 

Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP. 

222 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności EISMEA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: https://eismea.ec.europa.eu/index_en. 

54

48

Budżet (w mln euro)*

485

370

Stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.42.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo EISMEA. 

3.42.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa EISMEA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Opinia 
3.42.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji 
i ds. MŚP (EISMEA) obejmujące sprawozdanie finansowe223 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu EISMEA224 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 
2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.42.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe EISMEA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego EISMEA i z zasadami rachunkowości przyjętymi 

                                                             
223 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

224 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych 
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.42.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.42.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.42.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące systemów zarządzania i kontroli 

3.42.9. W maju 2020 r. EASME, poprzednik EISMEA, rozpoczęło międzyinstytucjonalne 
postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi w zakresie komunikacji i organizacji 
wydarzeń. Jego łączna szacunkowa wartość wynosiła 130 mln euro, z uwzględnieniem 
szacunków instytucji uczestniczących w postępowaniu. Pierwotne szacunki EASME dotyczące 
jego udziału w zamówieniu, poparte uzasadnieniem, sięgały 30 mln euro. Przed wszczęciem 
postępowania niektóre instytucje uczestniczące w nim obniżyły początkowe wartości 
szacunkowe i w rezultacie ogólna szacunkowa kwota była niższa o 22 mln euro. Mimo że 
początkowe szacunki dotyczące potrzeb EASME nie uległy zmianie, udział Agencji w wartości 
zamówienia podwyższono wówczas do poziomu 52 mln euro, tj. dodano kwotę buforową 
22 mln euro, aby budżet całej międzyinstytucjonalnej umowy ramowej nadal opiewał na 
szacowane 130 mln euro. Takie działanie stanowi naruszenie pkt 34 załącznika I do 
rozporządzenia finansowego. 

3.42.10. W 2021 r. EISMEA zapisała w rejestrze odstępstw i przypadków niezgodności 
z przepisami szereg zdarzeń związanych z zarządzaniem umowami. Wśród nich wymienić 
można sytuację, w której usługi świadczono przed podpisaniem umowy, a także przypadek 
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zawarcia aneksu do umowy bez uprzedniego zaciągnięcia zobowiązania budżetowego czy 
prawnego. W 2020 r. Trybunał zaobserwował podobne problemy w odniesieniu do 
poprzednika EISMEA, EASME. Ponawianie się przypadków niezgodności z przepisami w trakcie 
realizacji umów sugeruje, że w mechanizmach kontroli wewnętrznej EISMEA występują 
uchybienia. Może to wystawić EISMEA na ryzyko finansowe i prawne, a także nadszarpnąć jej 
reputację. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.42.11. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2019 

EASME podpisało zobowiązanie prawne, choć nie ustanowiło 
odpowiadającego mu zobowiązania budżetowego. W związku z tym 
płatność zrealizowana w ramach umowy w 2019 r. na kwotę 10 435 euro 
jest nieprawidłowa. Ten przypadek niezgodności z przepisami nie został 
odnotowany w rejestrze odstępstw, a Agencja nie monitorowała tej 
kwestii. Odnotowano cztery kolejne przypadki takiej nieprawidłowości, 
do których doszło w podobnych okolicznościach. Opisy tych kolejnych 
błędów zostały wprowadzone do rejestru odstępstw. Rodzi to konkretne 
obawy co do ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w zarządzaniu 
zobowiązaniami przez EASME. 

w trakcie realizacji 

2019 

EASME przeprowadziło procedurę rekrutacyjną, w której jeden 
z członków komisji rekrutacyjnej nie został oficjalnie do niej powołany ani 
nie podpisał oświadczenia w sprawie poufności lub oświadczenia o braku 
konfliktu interesów, mimo że wymagają tego przepisy regulaminu 
pracowniczego. Naraziło to Agencję na ryzyko polegające na tym, że 
ewentualny konflikt interesów mógł pozostać niewykryty. 

zrealizowane 
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Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

EASME zapłaciło za zakup licencji na oprogramowanie i obsługę 
informatyczną w ramach umowy ramowej na nabycie licencji na 
oprogramowanie i usługi informatyczne, lecz nie przeprowadził żadnych 
kontroli wewnętrznych w celu sprawdzenia, czy wykonawca zastosował 
poprawne ceny i nałożył odpowiednie marże. Wskazuje to na 
niewystarczające kontrole wewnętrzne ex ante. 

w trakcie realizacji 
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Odpowiedź EISMEA 
3.42.9. W momencie rozpoczęcia procedury przetargowej nadal trwały negocjacje w sprawie 
budżetu UE na lata 2021–2027, w związku z czym końcowy wykaz programów i końcowe dane 
liczbowe nie były jeszcze dostępne. Ponadto w momencie dokonywania oceny szacowanego 
budżetu nadal oczekiwano, że EASME doda do swojego portfela więcej programów i będzie się 
rozwijać. W związku z tym w szacunkach należało przewidzieć margines na ewentualne 
przyszłe nieoczekiwane potrzeby, w tym dodatkowe nieprzewidziane wydatki dla każdej 
instytucji, agencji lub organu, które mogą zostać ustalone w okresie obowiązywania przyszłej 
umowy. 

3.42.10. Rok 2021 był rokiem przejściowym, w którym nastąpiły istotne zmiany w składzie 
personelu i zarządzaniu nowo delegowanymi programami, podczas gdy w tym samym czasie 
opracowywano procedury. 

Agencja dokonuje dwa razy w roku przeglądu swojego rejestru odstępstw, aby zapewnić 
skuteczne wdrożenie planów działania, mających na celu zapobieganie podobnym 
wydarzeniom w przyszłości. Organizowane są również działania podnoszące świadomość i 
szkolenia. 
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3.43. Agencja Wykonawcza 
Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERCEA) 

Wstęp 

3.43.1. Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) z siedzibą 
w Brukseli została ustanowiona decyzją Komisji 2008/37/WE225 uchyloną i zastąpioną decyzją 
wykonawczą Komisji 2013/779/UE226, którą z kolei zastąpiła nowa decyzja wykonawcza 
Komisji227 (UE) 2021/173. Na mocy nowej decyzji, obowiązującej od 1 kwietnia 2021 r. do 
31 grudnia 2028 r., powierzono ERCEA zadanie realizacji działań Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych podejmowanych w ramach programu „Horyzont Europa”. Na rys. 3.43.1 
przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące ERCEA228. 

                                                             
225 Decyzja Komisji 2008/37/WE ustanawiająca Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. 

Badań Naukowych w celu zarządzania wspólnotowym programem szczegółowym Pomysły 
w dziedzinie badań pionierskich. 

226 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/779/UE w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 

227 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 ustanawiająca Europejską Agencję 
Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejską Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Europejską 
Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP, Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury. 

228 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności ERCEA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037&qid=1651477134498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
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Rys. 3.43.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące ERCEA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe ERCEA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez ERCEA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.43.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo ERCEA. 

3.43.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa ERCEA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.43.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERCEA) obejmujące sprawozdanie finansowe229 oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu ERCEA230 za rok budżetowy zakończony 
31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.43.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe ERCEA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego ERCEA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

                                                             
229 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

230 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.43.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.43.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

3.43.8. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące zarządzania budżetem 

3.43.9. Zgodnie z zawartą umową najmu ERCEA jest zobowiązana zwrócić właścicielowi 
budynku, w którym mieści się jej siedziba, koszty wszystkich podatków związanych z tą 
nieruchomością. W gminie Saint-Josse-ten-Noode (w Brukseli), gdzie położona jest siedziba 
Agencji, obciążono właściciela podatkiem od nieruchomości i zwrócił się on do ERCEA o zwrot 
tej kwoty. Właściciel kwestionuje swoje zobowiązanie do zapłaty tego podatku i skierował 
sprawę do sądu w Belgii. Pod koniec 2021 r. Biuro Infrastruktury Komisji w Brukseli zaleciło 
ERCEA, aby zwróciła właścicielowi zapłaconą przez niego kwotę. Środki na zobowiązania 
w 2021 r. nie były na wystarczającym poziomie, aby pokryć zobowiązania prawne. ERCEA nie 
wystąpiła o budżet korygujący, a brakujące środki wyniosły 222 667 euro. 

Dopiero po przeprowadzeniu kontroli przez Trybunał zamieszczono w rejestrze odstępstw 
informację o środkach niewystarczających, by pokryć zobowiązania prawne zaciągnięte 
w 2021 r., co jest niezgodne z zasadami kontroli wewnętrznej. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.43.10. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2020 

W lipcu 2019 r. ERCEA ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia na 
świadczenie usług audiowizualnych. Komisja oceniająca nie dokonała 
właściwej oceny kryteria jakościowego podczas analizy przypadku. 
Postępowanie i związane z nim płatności na kwotę 36 400 euro 
dokonane w 2020 r. są nieprawidłowe. ERCEA dokonała następnie 
ponownej oceny ofert, rozwiązała umowę ramową i ponownie 
zaklasyfikowała oferty. 

zrealizowane 
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Odpowiedź ERCEA 
3.43.9. ERCEA zastosowała wspólne podejście zalecane przez OIB. Zalecenie to, dotyczące 
zaciągnięcia zobowiązania i opłacenia podatku gminnego za lata 2019–2021, wpłynęło dopiero 
w dniu 21 grudnia 2021 r. ERCEA przeznaczyła wszystkie środki dostępne na ten dzień na 
pokrycie kwoty podatku, przy czym nie dysponowała kwotą 222 667 EUR. Zmiana budżetu była 
niemożliwa zarówno pod względem czasu, jak i braku możliwości (służby centralne nie 
przewidują wydatków administracyjnych w pozycji „przesunięcie środków na koniec roku”). 

Brak wystarczających środków na pokrycie zobowiązań prawnych wpisano do wykazu 
odstępstw w maju 2022 r. 
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3.44. Europejska Agencja Wykonawcza 
ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) 

Wstęp 

3.44.1. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) z siedzibą 
w Brukseli została ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/173231. HaDEA 
ustanowiono na okres od 16 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2028 r. Jej zadania obejmują 
zarządzanie działaniami unijnymi w obszarze zdrowia publicznego, koordynowanie programów 
cyfrowych w m.in. takich obszarach jak przemysł i przestrzeń kosmiczna oraz wdrożenie 
niezrealizowanych elementów dawnych programów UE232. W kwietniu 2021 r. HaDEA przejęła 
realizację pewnych działań wspierających, za które dotychczas odpowiadała Agencja 
Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)233. 

3.44.2. Na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/173 ustanowiono okres 
przejściowy234, w czasie którego Komisja zarządzała HaDEA. Okres ten dobiegł końca 16 lutego 
2022 r., kiedy to HaDEA uzyskała zdolność operacyjną, aby wykonywać swój własny budżet. Na 
rys. 3.44.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące HaDEA235. 

                                                             
231 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 ustanawiająca Europejską Agencję 

Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejską Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Europejską 
Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP, Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury. 

232 Art. 7 ust. 2 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/173. 

233 Art. 21 ust. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/173. 

234 Art. 22 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/173. 

235 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności HaDEA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: https://hadea.ec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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Rys. 3.44.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące HaDEA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe HaDEA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez HaDEA. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.44.3. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo HaDEA. 

3.44.4. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa HaDEA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także 
zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. 
Podpisy zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

27
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Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.44.5. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia 
i Cyfryzacji (HaDEA) obejmujące sprawozdanie finansowe236 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu HaDEA237 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 
2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.44.6. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe HaDEA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego HaDEA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Objaśnienie uzupełniające 

3.44.7. Trybunał zwraca uwagę na pkt. 3.3 informacji dodatkowej do sprawozdania 
finansowego HaDEA, w którym poinformowano, że nie została jeszcze podpisana umowa 
najmu z Biurem Infrastruktury i Logistyki Komisji w Brukseli. Oznacza to, że wykazane 

                                                             
236 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

237 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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w sprawozdaniu finansowym dane dotyczące wysokości czynszu za wynajem od Biura 
siedziby HaDEA oparto na szacunkach. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.44.8. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.44.9. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Inne kwestie 

3.44.10. Na mocy art. 22 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/173 dyrektorowi 
generalnemu DG SANTE powierzono funkcję dyrektora tymczasowego, dopóki HaDEA nie 
uzyska zdolności operacyjnej do wykonywania własnego budżetu. 19 lutego 2021 r. 
dyrektor generalny DG SANTE przekazał te uprawnienia innemu urzędnikowi DG SANTE, 
powołując go na dyrektora tymczasowego HaDEA. Art. 26 regulaminu finansowego HaDEA 
dopuszcza przekazanie uprawnień budżetowych. Niedopuszczalna jest jednak 
interpretacja, zgodnie z którą można delegować wszystkie uprawnienia dyrektora 
tymczasowego, gdyż pozbawiłoby to art. 22 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/173 
istoty i znaczenia. 

3.44.11. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 
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Uwagi dotyczące zarządzania budżetem 

3.44.12. Do 31 grudnia 2021 r. HaDEA nie podpisała z Komisją umowy 
o gwarantowanym poziomie usług dotyczącej najmu powierzchni biurowej. W związku z tym 
tymczasowe zobowiązania budżetowe dotyczące wynajmu biura w 2021 r. – na łączną kwotę 
2 479 446 euro – zostały przeniesione w przyszłość, choć HaDEA nie podjęła zobowiązania 
prawnego w ramach biegu terminów przewidzianych w art. 114 rozporządzenia finansowego 
UE. 
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Odpowiedź HaDEA 
3.44.7. HADEA pragnie wyjaśnić, że „faktycznie” zajmuje przedmiotowe pomieszczenia od dnia 
1 kwietnia 2021 r. W związku z tym HADEA poniosła związane z tym koszty i jest prawnie 
zobowiązana do ich pokrycia. HADEA oczekuje, że OIB sfinalizuje umowę najmu. HADEA dokona 
płatności po podpisaniu umowy najmu w 2022 r., która wejdzie w życie z mocą wsteczną 
w 2021 r.  
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3.45. Europejska Agencja Wykonawcza 
ds. Badań Naukowych (REA) 

Wstęp 

3.45.1. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) z siedzibą 
w Brukseli została ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/173238 obowiązującą 
od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2028 r. REA wspiera politykę UE w obszarze badań 
naukowych i innowacji poprzez zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków 
programu ramowego „Horyzont Europa” oraz poprzedniego programu ramowego „Horyzont 
2020”. Zarządza ponadto Funduszem Badawczym Węgla i Stali i prowadzi działania promujące 
produkty rolne. REA zastąpiła Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, która została 
ustanowiona decyzją Komisji 2008/46/WE239 i prowadziła działalność do 31 marca 2021 r. Na 
rys. 3.45.1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące REA240. 

Rys. 3.45.1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące REA 

 
* Dane dotyczące budżetu są oparte na łącznej kwocie środków na płatności dostępnych w danym 

roku budżetowym. 

** W stanie zatrudnienia uwzględniono urzędników unijnych, unijnych pracowników zatrudnionych 
na czas określony i unijnych pracowników kontraktowych, a także oddelegowanych ekspertów 
krajowych, nie uwzględniono natomiast pracowników tymczasowych ani konsultantów. 

Źródło: roczne sprawozdania finansowe REA za lata budżetowe 2020 i 2021; dane dotyczące stanu 
zatrudnienia przekazane przez REA. 

                                                             
238 Decyzja wykonawcza Komisji 2021/173/UE w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji 

Wykonawczej ds. Badań Naukowych. 

239 2008/46/WE: decyzja Komisji ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych. 

240 Więcej informacji na temat kompetencji i działalności REA można znaleźć na stronie 
internetowej Agencji: www.ec.europa.eu/rea. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652361021883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
http://www.ec.europa.eu/rea
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

3.45.2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury 
kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych 
w stosowanych przez agencje systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to 
podejście są dowody uzyskane w wyniku prac innych kontrolerów oraz analiza informacji 
przekazanych przez kierownictwo REA. 

3.45.3. W sekcji 3.1 sprawozdania zamieszczono opis podstawy do sporządzenia opinii 
Trybunału, zadania kierownictwa REA i osób odpowiedzialnych za zarządzanie, a także zadania 
Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw. Podpisy 
zamieszczone na s. 374 stanowią integralną część opinii. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
– sprawozdanie niezależnego kontrolera 

Opinia 
3.45.4. Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań 
Naukowych (REA) obejmujące sprawozdanie finansowe241 oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu REA242 za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań, 

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

                                                             
241 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników 

działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz 
opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej. 

242 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo 
wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

3.45.5. W opinii Trybunału sprawozdanie finansowe REA za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie 
z przepisami regulaminu finansowego REA i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych 
standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

Dochody 
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń 

3.45.6. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Płatności 
Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 

3.45.7. W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

3.45.8. Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 
Status działań naprawczych 

(zrealizowane / w trakcie realizacji / niepodjęte 
/ brak danych lub nie dotyczy) 

2017 

Do końca 2017 r. REA wprowadziła elektroniczne fakturowanie 
w niektórych postępowaniach, lecz nie zaczęła jeszcze stosować 
elektronicznych procedur przetargowych ani elektronicznego składania 
ofert. 

zrealizowane 
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Odpowiedź REA 
Agencja przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału. 
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczy Mihails KOZLOVS, 
członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 20 września 
2022 r. 

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Prezes 
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