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Streszczenie 
I Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym kontrolerem finansów UE1. 
Działając w tym charakterze, pełni on funkcję niezależnego strażnika interesów 
finansowych obywateli Unii i przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE2. 

II W niniejszym dokumencie przedstawiono streszczenie wyników kontroli za rok 
budżetowy 2020 przeprowadzonej w ramach uprawnień Trybunału w 413 agencjach 
i innych organach UE (dalej zwanych agencjami). Kompleksowy przegląd agencji 
ustanowionych przez Unię Europejską oraz szczegółowe wyniki dorocznych kontroli 
agencji przeprowadzonych przez Trybunał można znaleźć w sprawozdaniu rocznym 
dotyczącym agencji UE za rok budżetowy 2020. 

III Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzona przez Trybunał kontrola agencji obejmująca 
rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 r. potwierdziła pozytywne wyniki 
zgłaszane 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 co do legalności i prawidłowości dochodów leżących 
u podstaw rozliczeń wszystkich agencji; 

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

IV Niemniej w przypadku większości agencji Trybunał wskazał obszary wymagające 
poprawy, o czym mowa w punktach przedstawiających objaśnienia uzupełniające i inne 
kwestie oraz w uwagach niepodważających opinii pokontrolnych Trybunału. 
                                                        
1 Art. 285–287 (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 169). 

2 Więcej informacji na temat pracy Trybunału można znaleźć w jego sprawozdaniach 
z działalności, rocznych sprawozdaniach z wykonania budżetu UE, sprawozdaniach 
specjalnych, przeglądach horyzontalnych oraz opiniach w sprawie nowych lub zmienionych 
przepisów unijnych bądź w sprawie innych decyzji mających wpływ na zarządzanie 
finansami (www.eca.europa.eu). 

3 ELA i EPPO nie zostały skontrolowane w 2020 r., ponieważ nie osiągnęły jeszcze statusu 
podmiotów niezależnych finansowo. 

http://www.eca.europa.eu./
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W odniesieniu do tych obszarów zaproponował również następujące działania, jakie 
należy podjąć: 

o Wykonanie budżetu przez agencje powinno zostać objęte efektywnymi 
i skutecznymi systemami kontroli wewnętrznej, obejmującymi rzetelne kontrole 
ex ante, które miałyby na celu zapobieżenie błędom i nieprawidłowościom jeszcze 
przed zatwierdzeniem danych operacji. Ponadto, aby zapewnić możliwie jak 
najbardziej gospodarne wykorzystanie środków w ramach zawieranych przez 
Komisję Europejską umów ramowych na zakup licencji na oprogramowanie 
i usługi informatyczne, które nie obejmują wykazów cen, agencje powinny 
systematycznie przeprowadzać badania rynku przed podpisaniem jakiegokolwiek 
formularza zamówienia. Takie badanie rynku powinno obejmować szczegółową 
ocenę niezbędnych produktów i usług, analizę rozwiązań dostępnych na rynku 
i oszacowanie cen za odpowiednie zamawiane pozycje. 

o Zastąpienie dyrektora wykonawczego może pociągnąć za sobą zmiany 
w zarządzaniu upoważnieniami w agencji. W związku z tym agencje powinny 
przyjąć zasady wewnętrzne, które odpowiednio przyczynią się do prawidłowego 
funkcjonowania zarządczych systemów kontroli oraz zapewnienia przejrzystości 
i rozliczalności. 

o Niemal wszystkie uwagi dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia wiązały 
się z nieprawidłowymi płatnościami. Agencje, których ten problem dotyczy, 
powinny jeszcze bardziej usprawnić postępowania o udzielenie zamówienia, tak 
aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami. 

o W celu rozwiązania problemu nadmiernie wysokiego poziomu przeniesionych 
środków agencje powinny wprowadzić dalsze usprawnienia w planowaniu 
budżetu i w powiązanych cyklach wykonania. 

o Wprowadzenie w poszczególnych porozumieniach różnych metod obliczania 
wkładów wnoszonych przez państwa stowarzyszone stwarza ryzyko błędnego 
wykonania tych porozumień w sprawie wkładów. Agencje, których ten problem 
dotyczy, zachęca się do przeprowadzenia konsultacji z Komisją Europejską w celu 
oceny, czy powinny one dostosować się do porozumień w sprawie wkładów 
i metod obliczania stosowanych przez Komisję. 
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Zakres kontroli przeprowadzonej przez 
Trybunał 
01 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 mogą 
wywierać duży wpływ w obszarach o istotnym znaczeniu w codziennym życiu 
obywateli europejskich, np. w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa, wolności 
i sprawiedliwości. W niniejszym sprawozdaniu Trybunał odnosi się do konkretnych 
agencji, używając ich skróconych nazw, które zostały rozwinięte w wykazie akronimów 
na końcu dokumentu. 

02 Istnieją trzy rodzaje agencji UE: agencje zdecentralizowane, agencje wykonawcze 
Komisji Europejskiej i inne organy. Poniżej omówiono różnice, jakie między nimi 
występują. 

03 Na przestrzeni lat liczba agencji zwiększała się i na koniec 2020 r. wyniosła 43, jak 
przedstawiono na rys. 1. W liczbie tej uwzględniono również najnowszą agencję, 
Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HADEA), która została 
utworzona 1 kwietnia 2021 r.4 Jednocześnie działalność zakończyła Chafea, natomiast 
INEA i EASME zmieniły nazwy na, odpowiednio, Europejską Agencję Wykonawczą ds. 
Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) oraz Agencję Wykonawczą Europejskiej 
Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (Eismea). 

                                                        
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U. L 50 z 15.2.2021, 

s. 9). 
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Rys. 1 – Wzrost liczby agencji na przestrzeni lat wraz z informacjami 
ogólnymi 

 
* Niektóre agencje działały wcześniej w oparciu o inny status, jako organizacje międzyrządowe. 

Uwaga: daty roczne podane na rysunku odnoszą się do roku, w którym akt założycielski danej agencji 
wszedł w życie. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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04 Wszystkie agencje wykonawcze Komisji Europejskiej mają siedziby w Brukseli. 
Agencje zdecentralizowane i inne organy mają swoje siedziby na terenie całej UE 
w różnych państwach członkowskich, jak pokazano na rys. 2. O lokalizacji siedziby 
decyduje Rada lub Rada wspólnie z Parlamentem Europejskim. 

Rys. 2 – Rozmieszczenie poszczególnych agencji w państwach 
członkowskich 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Agencje zdecentralizowane przyczyniają się do zaspokojenia 
konkretnych potrzeb w różnych obszarach polityki 

05 Agencje zdecentralizowane w liczbie 335 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 konkretnych potrzeb w różnych 
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 Europejskiej wdrażają programy 
unijne 

06 Sześć agencji wykonawczych6 Komisji Europejskiej realizuje zadania wykonawcze 
i operacyjne dotyczące programów unijnych. Zostały one ustanowione na czas 
określony. 

Inne organy mają ściśle określone mandaty 

07 Cztery inne organy to Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), 
Prokuratura Europejska (EPPO), Agencja Dostaw Euratomu (ESA) oraz Jednolita Rada 
ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB). EIT, mający siedzibę 
w Budapeszcie, jest niezależnym, zdecentralizowanym organem UE, który łączy zasoby 
naukowe, biznesowe i edukacyjne w celu pobudzenia potencjału innowacyjnego Unii 
dzięki zapewnianiu finansowania w postaci dotacji. Został ustanowiony na czas 
nieokreślony. EPPO jest niezależnym organem unijnym posiadającym kompetencje 
w zakresie zwalczania przestępstw przeciwko budżetowi Unii. Rozpoczął on działalność 
1 czerwca 2021 r. ESA z siedzibą w Luksemburgu została ustanowiona na czas 
nieokreślony w celu zagwarantowania użytkownikom w UE regularnych 
i sprawiedliwych dostaw paliw jądrowych, zgodnie z Traktatem Euratom. SRB z siedzibą 

                                                        
5 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, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 

6 Do agencji tych należą: EACEA, EASME (przemianowana 1 kwietnia 2021 r. na Eismea), 
ERCEA, INEA (przemianowana 1 kwietnia 2021 r. na CINEA), HADEA (utworzona 1 kwietnia 
2021 r.) oraz REA. Chafea zakończyła działalność 1 kwietnia 2021 r. 
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w Brukseli to najważniejszy organ jednolitego mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w ramach europejskiej unii bankowej. Zadaniem SRB jest 
zapewnienie należytej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków będących 
na progu upadłości lub zagrożonych upadłością, która wywrze jak najmniejszy wpływ 
na gospodarkę realną i finanse publiczne państw członkowskich UE i państw trzecich. 

Agencje są finansowane z różnych źródeł i w ramach różnych 
działów WRF 

08 W 2020 r. łączny budżet wszystkich agencji (z wyłączeniem SRB) wyniósł 3,7 mld 
euro, co stanowi 2,2% ogólnego budżetu UE na 2020 r. (w 2019 r. – – 2,2%), jak 
pokazano na rys. 3. 

09 Budżet SRB na 2020 r. obejmował środki w wysokości 8,1 mld euro (w 2019 r. – 
7,9 mld euro). Na budżet ten składają się wkłady finansowe instytucji kredytowych 
i niektórych firm inwestycyjnych na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz na pokrycie wydatków administracyjnych SRB. 

10 W przypadku agencji zdecentralizowanych i innych organów ich budżet obejmuje 
koszty osobowe oraz wydatki administracyjne i operacyjne. Jeśli z kolei chodzi 
o agencje wykonawcze, które realizują programy finansowane z budżetu Komisji 
Europejskiej, z ich budżetów (opiewających w 2020 r. łącznie na około 273 mln euro) 
pokrywane są jedynie ich własne koszty osobowe i wydatki administracyjne. Kwota 
środków na zobowiązania zrealizowanych w 2020 r. przez sześć agencji wykonawczych 
w imieniu Komisji Europejskiej wyniosła około 14,9 mld euro (w 2019 r. – 13,9 mld 
euro). 
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Rys. 3 – Źródła finansowania agencji w 2020 r. 

 
Źródło: projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020; końcowe sprawozdanie 
finansowe Unii Europejskiej za 2020 r., roczne sprawozdania z działalności agencji wykonawczych za 
2020 r.; dane zestawione przez Trybunał. 

11 Większość agencji, w tym wszystkie agencje wykonawcze, jest finansowana 
niemal w całości z budżetu ogólnego UE. W przypadku pozostałych agencji działalność 
finansowana jest w całości lub po części z opłat i należności odprowadzanych przez 
przedsiębiorstwa danej branży oraz ze składek przekazywanych bezpośrednio przez 
państwa uczestniczące w ich działalności. Na rys. 4 przedstawiono budżety agencji 
w podziale na źródła dochodów. 
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Rys. 4 – Budżety agencji na 2020 r. w podziale na źródła dochodów 

 
* Przyjęty zmieniony budżet GSA na 2020 r. opiewał na kwotę 35,4 mln euro. Jeśli chodzi o działalność 
operacyjną finansowaną za pośrednictwem dochodów przeznaczonych na określony cel, w zmienionym 
budżecie GSA wprowadzono zapis symboliczny (p.m.) i ujęto szacunki na 2020 r. – 728,6 mln euro 
środków na zobowiązania i 1 328,7 mln euro środków na płatności. Faktycznie zrealizowane wydatki 
pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. wyniosły 402,1 mln euro środków 
na zobowiązania i 753 mln euro środków na płatności. 

Uwaga: nie uwzględniono innych dochodów różnych ani rezerw budżetowych. 

Źródło: końcowe sprawozdania finansowe agencji za 2020 r.; dane zestawione przez Trybunał. 
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likwidacji i SRB

≈ 8 104
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ze środków 
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52,2 ERCEA
50,1 EACEA
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24,0 FRA
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20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 EFCA
17,3 EMCDDA
16,7 Cedefop
16,7 ACER
15,5 EU-OSHA
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7,8 CEPOL
7,8 EIGE
7,1 Urząd BEREC
0,2 ESA

369,5 EMA
128,0 EASA
106,0 ECHA

96,0 EMSA
63,2 EEA
53,6 ESMA
45,9 EUNB
30,1 ERA
27,4 EIOPA

8 103,7 SRB

267,2 EUIPO
41,5 CdT
19,1 CPVO

Opłaty, należności 
i wkłady 
przekazywane 
przez krajowe 
organy nadzoru
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12 Na rys. 5 zaprezentowano dane na temat budżetów agencji na 2020 r. Zostały 
one przedstawione w rozbiciu na rodzaje wydatków (tytuł I – koszty osobowe; tytuł II – 
wydatki administracyjne; tytuł III – wydatki operacyjne, a także wszelkie pozostałe 
tytuły), a nie na rodzaje działalności. 
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Rys. 5 – Wydatki poniesione przez agencje w 2020 r. w podziale na 
poszczególne tytuły budżetu 

 
* Przyjęty zmieniony budżet GSA na 2020 r. opiewał na kwotę 35,4 mln euro. Jeśli chodzi o działalność 
operacyjną finansowaną za pośrednictwem dochodów przeznaczonych na określony cel, w zmienionym 
budżecie GSA wprowadzono zapis symboliczny (p.m.) i ujęto szacunki na 2020 r. – 728,6 mln euro 
środków na zobowiązania i 1 328,7 mln euro środków na płatności. Faktycznie zrealizowane wydatki 
pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. wyniosły 402,1 mln euro środków 
na zobowiązania i 753 mln euro środków na płatności. 

Uwaga: Na kwotę podaną dla SRB składają się dwa elementy: część I w kwocie 118 mln euro na koszty 
administracyjne SRB i część II w kwocie 8 016 mln euro na potrzeby jednolitego funduszu. 

Źródło: budżet: końcowe sprawozdania finansowe agencji za 2020 r.; dane zestawione przez Trybunał. 
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(koszty osobowe)

31,0
EASME 49,2
ERCEA 52,2
REA 79,7
EACEA 50,1
ETF 20,4
ECHA 109,6
EIOPA 28,4
Chafea 10,8
ERA 30,8
GSA* 35,4
EMCDDA 18,0
Eurofound 21,7
Cedefop 17,2
EUNB
ACER

46,7

Europol
17,3

ESMA
149,1

CEPOL
53,9

FRA
7,8

CdT
24,2

ECDC 62,5
EASA 183,0
ENISA 21,7
Eurojust 41,7
EFCA 16,9
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13 Na rys. 6 przedstawiono liczbę pracowników w poszczególnych agencjach według 
stanu na koniec 2020 r. Agencje zatrudniały łącznie około 12 881 pracowników7 (około 
11 900 w 2019 r.), co stanowi około 18% całkowitej liczby pracowników8 zatrudnionych 
w instytucjach i agencjach UE. 

Rys. 6 – Liczba pracowników w poszczególnych agencjach według stanu 
na koniec 2020 r. 

 
Źródło: dane zestawione przez Trybunał. 

                                                        
7 Liczba „pracowników” to faktyczna liczba stanowisk zajmowanych przez urzędników, 

pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych oraz 
oddelegowanych ekspertów krajowych na dzień 31 grudnia 2020 r. 

8 Podane wartości dotyczą liczby stanowisk zajmowanych przez urzędników, pracowników 
zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych 
ekspertów krajowych, wyrażonych w ekwiwalentach pełnego czasu pracy. 
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14 Większość agencji nie wdraża dużych operacyjnych programów wydatków, lecz 
realizuje zadania o charakterze technicznym, naukowym lub regulacyjnym. 
W rezultacie w większości przypadków ich budżet obejmuje głównie koszty osobowe 
i wydatki administracyjne (zob. rys. 5). Ogólnie rzecz biorąc, koszty osobowe i wydatki 
administracyjne agencji stanowią około 10,9% wydatków UE tego rodzaju (zob. rys. 7). 

Rys. 7 – Koszty osobowe i wydatki administracyjne* instytucji i organów 
UE w 2020 r. (w mln euro) 

 
* Koszty osobowe dotyczą pracowników wykonujących zarówno zadania operacyjne, jak 
i administracyjne. W wartościach podanych dla agencji nie uwzględniono składek emerytalno-rentowych 
(z wyjątkiem agencji w pełni i po części samodzielnych finansowo). 

Źródło: budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020; końcowe sprawozdanie finansowe 
Komisji Europejskiej za rok budżetowy 2020; końcowe sprawozdania finansowe agencji za 2020 r.; dane 
zestawione przez Trybunał. 
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15 Jak pokazano na rys. 8, środki w kwocie 2,4 mld euro z budżetu ogólnego UE 
pochodzą z różnych działów WRF. 

Rys. 8 – Finansowanie agencji z budżetu ogólnego UE w rozbiciu na działy 
WRF 

 
Źródło: końcowe sprawozdania finansowe agencji za 2020 r.; dane zestawione przez Trybunał. 
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Mechanizmy budżetowe i mechanizmy udzielania absolutorium 
są podobne w przypadku wszystkich agencji z wyjątkiem EUIPO, 
CPVO i SRB 

16 W przypadku większości agencji zdecentralizowanych i innych organów oraz 
wszystkich agencji wykonawczych Komisji Europejskiej za coroczne procedury 
budżetowe i procedurę udzielenia absolutorium odpowiadają Parlament Europejski 
i Rada. Przebieg procedury udzielenia absolutorium przedstawiono na rys. 9. 

Rys. 9 – Procedura udzielenia absolutorium obowiązująca w przypadku 
większości agencji 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

17 Dwie agencje zdecentralizowane finansujące się w pełni ze środków własnych 
(CPVO i EUIPO) podlegają procedurom budżetowym i procedurze udzielenia 
absolutorium nie przez Parlament Europejski i Radę, ale odpowiednio przez swoją Radę 
Administracyjną lub swój własny Komitet Budżetowy. Podobnie w przypadku SRB 
coroczna procedura budżetowa i procedura udzielenia absolutorium leżą w wyłącznej 
kompetencji Jednolitej Rady. 
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Sieć agencji UE ułatwia współpracę między nimi i wspiera 
komunikację z zainteresowanymi stronami 

18 Sieć agencji UE została utworzona przez agencje jako platforma współpracy 
między nimi. Ma ona na celu zwiększanie widoczności działań agencji, wskazywanie 
możliwości zwiększenia efektywności i ich promowanie oraz wnoszenie wartości 
dodanej. 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 pierwszy punkt kontaktowy gromadzący 
i rozpowszechniający informacje między wszystkimi agencjami. Sieć ta działa w oparciu 
o priorytety uzgodnione przez agencje w pięcioletnim programie strategicznym, 
a także w rocznych programach prac określających jej działania i cele. W 2020 r. sieć 
zatwierdziła swoją drugą strategię wieloletnią (na lata 2021–2027)9, w której 
uwzględniono polityczne i strategiczne kierunki działania nowej Komisji Europejskiej. 
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. 

19 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 sieci działa 10 podsieci tematycznych (zob. rys. 10), 
których prace są ukierunkowane na konkretne zagadnienia. Mogą one kontaktować się 
również z innymi instytucjami UE, instytucje te natomiast mogą być członkami 
podsieci. Europejski Trybunał Obrachunkowy aktywnie uczestniczy w niektórych 
spośród tych posiedzeń plenarnych i spotkań podsieci, dzieląc się dobrymi praktykami 
i udostępniając informacje na temat procedur kontrolnych i wyników kontroli. 

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

9 listopada 2020 r. 



 20 

 

Rys. 10 – Wspólne biuro wsparcia i podsieci w ramach sieci agencji UE 

 
Źródło: sieć agencji UE. 

20 Kluczowym elementem prac sieci 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, księgowości, 
wspólne postępowania o udzielenie zamówienia (zob. ramka 1), a także współpracę 
w kwestiach związanych z pandemią COVID-19 (zob. ramka 2) i ochroną danych. 

Ramka 1 

Przykład współpracy w postaci przeprowadzania wspólnych 
postępowań o udzielenie zamówienia 

Przeprowadzanie wspólnych postępowań o udzielenie zamówienia stanowi jeden 
z czynników zachęcających do współpracy i jest promowane przez sieć agencji UE. 
Już w sprawozdaniu rocznym za 2018 r. Trybunał zwrócił uwagę, że również 
agencje zdecentralizowane i inne organy wraz z unijnymi wspólnymi 
przedsięwzięciami (organami UE) badały możliwości zwiększenia efektywności 
administracyjnej i osiągnięcia korzyści skali dzięki korzystaniu ze wspólnych 
postępowań o udzielenie zamówienia. W latach 2014–2020 liczba zaproszeń do 
składania ofert ogłoszonych wspólnie przez organy UE wzrosła z jednego do 17, 
a do końca 2020 r. 64 organy UE uczestniczyły w co najmniej jednym wspólnym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (zob. rys. 11). Dzięki takim wspólnym 
postępowaniom można osiągnąć większą efektywność i korzyści skali. 
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Rys. 11 – Liczba wspólnych zaproszeń do składania ofert 

 
Źródło: sieć agencji UE. 
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Ramka 2 

Dzielenie się informacjami na temat działań podjętych w odpowiedzi 
na pandemię COVID-19 

Po wybuchu pandemii COVID-19 wspólne biuro wsparcia sieci agencji UE odegrało 
aktywną rolę w koordynowaniu odpowiedzi na zaistniałą sytuację. W kwietniu 
2020 r. sieć utworzyła grupę doradczą do spraw nowych sposobów pracy – 
nieformalną grupę roboczą stanowiącą platformę wymiany informacji między 
kierownikami odpowiedzialnymi za zasoby w agencjach. Od momentu utworzenia 
grupa spotkała się 27 razy. Przyczyniła się ona do wzajemnego uzgodnienia 
procedur poszczególnych agencji dotyczących kwestii takich jak powszechne 
przejście na pracę zdalną, wspólne postępowania o udzielenie zamówienia 
dotyczące środków ochrony indywidualnej oraz strategie w zakresie powrotu do 
pracy w biurze. Stała się również kanałem komunikacyjnym pozwalającym 
uzgodnić kwestie związane z COVID-19, na które agencje chciały zwrócić uwagę 
Komisji Europejskiej. 

Działania sieci agencji UE zostały docenione przez Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich – w 2021 r. zostały nominowane, obok innych inicjatyw, do 
nagrody za dobrą administrację za koordynowanie reakcji agencji UE na kryzys 
związany z pandemią COVID-1910. 

Źródło: sieć agencji UE i Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. 

 

  

                                                        
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316


 23 

 

Kontrola przeprowadzona przez 
Trybunał 

Mandat Trybunału 

21 Zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Trybunał skontrolował11: 

o sprawozdania finansowe wszystkich 41 agencji obejmujące sprawozdania 
finansowe12 oraz sprawozdania z wykonania budżetu13 za rok budżetowy 
zakończony 31 grudnia 2020 r., 

o legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań. 

22 Na podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli Trybunał przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie bądź innym organom udzielającym absolutorium 
(zob. pkt 17) osobne poświadczenie wiarygodności dla każdej agencji dotyczące 
wiarygodności jej sprawozdania finansowego oraz legalności i prawidłowości transakcji 
leżących u podstaw tego sprawozdania. W stosownych przypadkach poświadczenia 
wiarygodności są uzupełniane o istotne uwagi pokontrolne. 

Trybunał zgłaszał przypadki podejrzeń nadużyć finansowych 
stosownym organom UE – OLAF i EPPO 

23 W sprawach dotyczących nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności 
naruszającej interesy finansowe UE Trybunał współpracuje z Europejskim Urzędem ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Na wniosek OLAF Trybunał udostępnia 
informacje pokontrolne na temat agencji UE, które mogą okazać się przydatne w toku 
prowadzonych przez OLAF dochodzeń. Trybunał zasięga również opinii OLAF na temat 

                                                        
11 ELA i EPPO nie zostały skontrolowane w 2020 r., ponieważ nie osiągnęły jeszcze statusu 

podmiotów niezależnych finansowo. 

12 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. 

13 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, w którym przedstawiono 
zbiorczo wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową. 
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wszelkich podejrzanych przypadków, które wykrywa w toku prowadzonych prac 
kontrolnych, nawet jeśli celem kontroli nie jest konkretnie poszukiwanie nadużyć 
finansowych. W odniesieniu do roku budżetowego 2020 współpracę tego rodzaju 
zawiązano również z Prokuraturą Europejską (EPPO), która właśnie rozpoczęła 
działalność i odpowiada za dochodzenie, ściganie i stawianie przed sądem sprawców 
przestępstw naruszających interesy finansowe Unii. Trybunał zgłosił do EPPO 
podejrzenie dotyczące jednej agencji UE i poinformował o tej sprawie OLAF. Ogólnie 
rzecz biorąc, od roku budżetowego 2001 – w okresie przed ustanowieniem EPPO – 
Trybunał przekazał OLAF informacje dotyczące ośmiu agencji, ponieważ w próbie 
badanych transakcji Trybunał wykrył jeden lub większą liczbę przypadków podejrzeń 
nadużycia finansowego. 

Cyfryzacja procedur kontroli w Trybunale 

24 Trybunał uznał doroczną kontrolę agencji UE za dobrą okazję do zbadania 
możliwości oferowanych przez zautomatyzowane procedury kontroli. Na kontrolę 
agencji unijnych składa się około 200 procedur kontroli w obszarach takich jak 
płatności, wynagrodzenia, zamówienia, budżet, nabór pracowników i roczne 
sprawozdania finansowe. W 2019 r. Trybunał uruchomił projekt pilotażowy dotyczący 
automatyzacji procedur w odniesieniu do kontroli legalności i prawidłowości 
zobowiązań, płatności i wynagrodzeń oraz kontroli sprawozdań finansowych. Zakresem 
projektu objęto sześć agencji wykonawczych UE. W odróżnieniu od większości agencji 
zdecentralizowanych14 agencje wykonawcze stosują podobne procedury 
administracyjne i systemy informatyczne (tj. system zarządzania budżetem, system 
księgowy i system zarządzania zasobami kadrowymi). 

25 W 2020 r. Trybunał nadal realizował wspomniany projekt pilotażowy. 
Udoskonalono procedury kontroli opracowane wcześniej w odniesieniu do agencji 
wykonawczych, tak aby stały się one dokładniejsze i zwracały mniejszą liczbę 
przypadków odchyleń od normy wymagających weryfikacji przez kontrolerów. 
Trybunał wdrożył również pięć nowych zautomatyzowanych procedur w obszarze 
kontroli sprawozdań finansowych. Zgodnie z oczekiwaniami w ramach tego badania nie 
wykryto żadnych istotnych błędów. Niemniej udało się osiągnąć pewne oszczędności 
czasu, jak pokazano na rys. 12. Uzyskane rezultaty potwierdzają, że istnieje możliwość 
osiągnięcia istotnych oszczędności po tym, jak większa liczba procedur zostanie 
zautomatyzowana i zastosowana w większej liczbie zadań kontrolnych. Kwestia ta 
będzie przedmiotem dalszych badań i uwagi w nadchodzących latach. 

                                                        
14 Zob. pkt 2.26 i 2.27 sprawozdania rocznego dotyczącego agencji UE za rok budżetowy 2017. 
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Rys. 12 – Automatyzacja badań na potrzeby kontroli sprawozdań 
finansowych 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Ustalenia Trybunału 

Wyniki dorocznych kontroli agencji za rok budżetowy 2020 są 
ogólnie pozytywne 

26 Ogólnie rzecz biorąc, kontrola rocznych sprawozdań finansowych agencji za rok 
budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz dochodów leżących u podstaw tych 
sprawozdań potwierdza pozytywne wyniki zgłaszane w poprzednich latach. Niemniej 
konieczne jest osiągnięcie pewnej poprawy, jeśli chodzi o płatności leżące u podstaw 
sprawozdań. 

Rys. 13 – Opinie z dorocznych kontroli dotyczących sprawozdań 
finansowych oraz dochodów i płatności agencji w latach 2018–2020 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Opinie bez zastrzeżeń co do wiarygodności sprawozdań 
finansowych wszystkich agencji 

27 W odniesieniu do roku budżetowego 2020 Trybunał wydał opinię bez zastrzeżeń 
w odniesieniu do sprawozdań finansowych wszystkich agencji (zob. rys. 13). 

Punkty zawierające objaśnienia uzupełniające mają duże znaczenie dla 
zrozumienia sprawozdań finansowych (w przypadku EMA i SRB) 

28 Objaśnienia uzupełniające zwracają uwagę czytelników na kwestie na tyle istotne, 
że mają one zasadnicze znaczenie dla zrozumienia sprawozdania przez odbiorcę. 
W roku budżetowym 2020 Trybunał zamieścił objaśnienia uzupełniające 
w sprawozdaniach dotyczących dwóch agencji: EMA i SRB. 
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29 W przypadku EMA, która przeniosła swoją siedzibę z Londynu do Amsterdamu, 
Trybunał zwraca uwagę na problem dotyczący umowy najmu poprzedniej siedziby 
Agencji w Londynie. Umowa ta obowiązuje do 2039 r., bez możliwości jej 
wcześniejszego rozwiązania. W lipcu 2019 r. EMA osiągnęła porozumienie 
z właścicielem i począwszy od tej daty podnajęła swoją byłą siedzibę na warunkach 
odpowiadających warunkom głównego najmu. Okres podnajmu potrwa do końca 
umownego okresu najmu tej powierzchni przez EMA. Ze względu na to, że EMA jest 
w dalszym ciągu stroną umowy najmu, może zostać wezwana do uregulowania pełnej 
kwoty należnej w ramach tej umowy w przypadku, gdy podnajemca nie będzie 
wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 
kwota pozostała do zapłaty przez EMA do końca umowy najmu wynosi 377 mln euro. 
Składają się na nią całkowita szacowana wartość nieuregulowanego dotychczas najmu, 
opłaty za powiązane usługi i polisa dla wynajmującego nieruchomość. 

30 Jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe SRB, Trybunał podkreśla, że 
administracyjne postępowania odwoławcze lub postępowania sądowe dotyczące 
składek, w których stronami są instytucje kredytowe, krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz Jednolita Rada, jak również inne 
postępowania sądowe przeciw SRB wniesione przed Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, w tym przed Sąd, nie wchodziły w zakres kontroli Trybunału. Ich 
potencjalny wpływ na sprawozdanie finansowe Jednolitej Rady za rok budżetowy 
zakończony 31 grudnia 2020 r. (w szczególności na zobowiązania warunkowe, rezerwy 
i należności) jest przedmiotem osobnej kontroli rocznej przeprowadzanej przez 
Trybunał zgodnie z art. 92 ust. 4 rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. 

31 Ponadto Trybunał zwraca uwagę na informacje dodatkowe do końcowego 
sprawozdania finansowego SRB, w których przedstawiono możliwy wpływ na portfel 
inwestycji w świetle trwającego kryzysu związanego z pandemią COVID-19. 

W punkcie omawiającym inne kwestie poruszono zagadnienie 
o szczególnym znaczeniu dla Chafea 

32 Agencja Chafea zakończyła działalność 1 kwietnia 2021 r., a jej zadania zostały 
przydzielone innym agencjom. Niemniej ze względu na to, że agencje te są innymi 
unijnymi jednostkami objętymi konsolidacją, sytuacja ta nie ma wpływu na kwotę 
aktywów i zobowiązań podaną w rocznym sprawozdaniu finansowym Chafea za 2020 r. 
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Opinie bez zastrzeżeń na temat legalności i prawidłowości 
dochodów leżących u podstaw sprawozdań finansowych 
wszystkich agencji 

33 Trybunał wydał opinie bez zastrzeżeń na temat legalności i prawidłowości 
dochodów leżących u podstaw sprawozdań finansowych wszystkich agencji. 

Punkt zawierający objaśnienie uzupełniające pomaga lepiej zrozumieć 
zagadnienie dochodów SRB 

34 W związku z kwestią opisaną w pkt 30 powyżej Trybunał zamieścił również 
objaśnienie uzupełniające w sprawozdaniu dotyczącym SRB. 

W punktach omawiających inne kwestie poruszono zagadnienie 
o szczególnym znaczeniu dla ESMA i SRB 

35 Jeśli chodzi o ESMA, opłaty pobierane przez Urząd od agencji ratingowych są 
uzależnione od przychodów, które uzyskują one jako podmioty prawne, a nie jako 
grupa lub grupy powiązanych jednostek. Daje to możliwość quasi-legalnego 
zmniejszenia opłat lub ich uniknięcia przez przeniesienie przychodów przez agencje 
ratingowe podlegające jurysdykcji UE do powiązanych podmiotów poza UE. 
Prawdopodobne skutki finansowe tej luki w przepisach nie są znane. Urząd jest 
świadomy tego ryzyka i 29 stycznia 2021 r. opublikował powiązany dokument 
konsultacyjny15. Po opublikowaniu dokumentu Urząd przedstawił 21 czerwca 2021 r. 
Komisji Europejskiej zalecenie techniczne dotyczące zmiany rozporządzenia w celu 
zmniejszenia przedmiotowego ryzyka. 

36 Ponadto w przypadku ESMA wysokość opłat od repozytoriów transakcji jest 
obliczana w każdym przypadku oddzielnie na podstawie właściwego obrotu danego 
repozytorium transakcji. Mimo że w rozporządzeniu w sprawie opłat nie przewidziano 
kompleksowych i spójnych ram kontroli, które zapewniałyby wiarygodność informacji, 
wszystkie repozytoria transakcji przedstawiły opinię biegłego rewidenta 
potwierdzającą, że ich sprawozdania finansowe za 2019 r. (w oparciu o które obliczono 
opłaty) przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej. Biegli rewidenci 
przeprowadzili jednak tylko ograniczony przegląd informacji przedłożonych przez 
repozytoria transakcji na temat liczby transakcji zgłoszonych do nich w 2019 r. oraz na 

                                                        
15 Dokument konsultacyjny ESMA 80-196-5019. Zob. https://www.esma.europa.eu/press-

news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
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temat liczby zarejestrowanych, lecz niezrealizowanych transakcji do dnia 31 grudnia 
2019 r. W marcu 2021 r. Urząd opublikował dokument konsultacyjny16, w którym 
zaproponowano uproszczenie metody stosowanej do określenia obrotu repozytoriów 
transakcji w celu obliczenia rocznych opłat nadzorczych przez włączenie do obliczeń 
tylko dochodów i wyłączenie z nich danych dotyczących działalności. 

37 Bez uszczerbku dla wydanej formalnej opinii pokontrolnej Trybunał podkreślił, że 
składki na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji są 
obliczane na podstawie informacji przekazanych SRB przez instytucje kredytowe. 
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 
przewidziano kompleksowych i spójnych ram kontroli, które zapewniałyby 
wiarygodność informacji. SRB przeprowadza jednak kontrolę informacji pod kątem 
spójności oraz kontrolę analityczną, a także kontrole ex post na poziomie instytucji 
kredytowych. Co więcej, SRB nie może ujawnić szczegółowych informacji na temat 
obliczeń składek skorygowanych o ryzyko dla poszczególnych instytucji kredytowych, 
ponieważ obliczenia te są wzajemnie powiązane i zawierają informacje poufne na 
temat innych instytucji kredytowych. Ma to negatywny wpływ na przejrzystość tych 
obliczeń. 

Opinie bez zastrzeżeń na temat legalności i prawidłowości 
płatności leżących u podstaw sprawozdań finansowych agencji, 
z wyjątkiem ACER, eu-LISA i ENISA 

38 W przypadku 38 agencji Trybunał wydał opinie bez zastrzeżeń w odniesieniu do 
legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw ich rocznych sprawozdań 
finansowych za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 r. W opinii Trybunału, jeśli 
chodzi o te agencje, płatności były legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych 
aspektach (zob. rys. 13). 

39 W odniesieniu do ACER Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem w związku 
z ustaleniami zgłoszonymi w roku budżetowym 2019. Trybunał stwierdził wówczas, że 
kilka umów szczegółowych wchodzących w zakres umowy ramowej na usługi 
informatyczne było nieprawidłowych, ponieważ nie przeprowadzono żadnego 

                                                        
16 Dokument konsultacyjny ESMA 74-362-1864. Zob. 

https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-
sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir


 30 

 

konkurencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia. Płatności dokonane 
w sposób nieprawidłowy w roku budżetowym 2020 wyniosły 752 654 euro (3,7% 
łącznej kwoty środków na płatności dostępnych w 2020 r.). 

40 W przypadku eu-LISA Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem ze względu na dwa 
nieprawidłowe postępowania o udzielenie zamówienia. W jednym przypadku eu-LISA 
podpisała umowę szczegółową na dostawę oprogramowania innego niż 
oprogramowanie, które wykonawca zaproponował w swojej ofercie złożonej na 
potrzeby powiązanej umowy ramowej. Jednocześnie w przedmiotowej umowie nie 
wprowadzono żadnych zmian. Zakup innego oprogramowania, które nie jest ujęte 
w ofercie cenowej, w innej cenie niż początkowo oferowany produkt, stanowi 
odstępstwo od umowy ramowej. W drugim przypadku natomiast eu-LISA podpisała 
formularz zamówienia na usługi utrzymania obejmujące okres czterech lat, co stoi 
w sprzeczności z postanowieniami umowy ramowej, która dopuszcza możliwość 
wystawienia faktury na usługi z rocznym wyprzedzeniem. Łączna kwota płatności, 
które uznano za niezgodne z postanowieniami umowy ramowej, wyniosła 
10 405 075 euro, co stanowi 4,1% wszystkich środków na płatności dostępnych w roku 
budżetowym 2020. 

41 W przypadku ENISA zastrzeżenie zgłoszone w opinii Trybunału dotyczy braku 
upoważnienia dla jednego z pracowników. Wykryto lukę czasową między końcem 
okresu obowiązywania czasowego upoważnienia udzielonego pracownikowi przez 
poprzedniego dyrektora wykonawczego i początkiem obowiązywania nowego 
upoważnienia wydanego przez nowo powołanego dyrektora wykonawczego. W tym 
okresie wspomniany pracownik zatwierdził – nie posiadając ważnego upoważnienia – 
zobowiązania budżetowe na kwotę 529 120 euro i płatności na kwotę 914 100 euro 
(3,5% łącznych środków na płatności dostępnych w 2020 r.). 

W punktach omawiających inne kwestie poruszono zagadnienia 
o szczególnym znaczeniu dla ACER, ENISA i EASO 

42 Trybunał zwraca uwagę na fakt, że ACER i ENISA nie przyjęły przepisów 
wewnętrznych, które regulowałyby kwestię ciągłości upoważnień w przypadkach, gdy 
urzędnicy zatwierdzający delegujący zadania lub urzędnicy delegowani opuszczają 
piastowane stanowiska. Stanowi to istotne uchybienie w zakresie systemów kontroli 
wewnętrznej (więcej informacji zamieszczono w pkt 48 i następnych). 
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43 W odniesieniu do EASO Trybunał odnotowuje, że sprawa tocząca się przed Sądem 
Unii Europejskiej17 ma wpływ na pewne aspekty jego opinii pokontrolnej. W 2020 r. 
EASO ogłosił przetarg nieograniczony dotyczący zapewnienia pracowników agencji 
pracy tymczasowej na potrzeby wsparcia jego centrali i wsparcia operacyjnego na 
Malcie. Łączna szacowana kwota środków związana z tym przetargiem wyniosła 
27,7 mln euro na okres 48 miesięcy. W październiku 2020 r. oferent, którego oferta nie 
została wybrana, złożył skargę na EASO do Sądu Unii Europejskiej, kwestionując wynik 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

44 Podobnie jak w sprawozdaniu za 2019 r. dotyczącym sprawozdania finansowego 
EIGE w tym roku również Trybunał odnotowuje, że sprawa tocząca się przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej18 ma wpływ na pewne aspekty jego 
opinii pokontrolnej. Sprawa ta dotyczy szeregu pytań sformułowanych przez litewski 
Sąd Najwyższy w zakresie stosowania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/104/WE19 w sprawie pracy tymczasowej w przypadku agencji UE. 
Ponieważ orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się do tych kwestii może 
wpłynąć na stanowisko Trybunału dotyczące korzystania przez EIGE z usług 
pracowników tymczasowych, Trybunał wstrzymał się od sformułowania jakichkolwiek 
uwag, w tym w odniesieniu do monitorowania działań podjętych w związku z uwagami 
z poprzednich lat, aż do momentu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości 
ostatecznego orzeczenia w tej sprawie. 

W swoich uwagach dotyczących 23 agencji Trybunał wskazał 
obszary, w których możliwe jest wprowadzenie usprawnień 

45 Oprócz opinii oraz towarzyszących im objaśnień uzupełniających i omówień 
innych kwestii Trybunał przedstawił również 54 uwagi dotyczące 23 agencji w celu 
wskazania obszarów, w których konieczne są dalsze usprawnienia (w roku 
budżetowym 2019 Trybunał sformułował 82 takie uwagi). Większość tych uwag 
dotyczy niedociągnięć w systemach kontroli wewnętrznej, postępowaniach 
o udzielenie zamówienia i w zakresie zarządzania budżetem. Uchybienia dotyczące 
postępowań o udzielenie zamówienia pozostają główną przyczyną występowania 
nieprawidłowych płatności. 

                                                        
17 Sprawa nr T-621/20 (EMCS przeciwko EASO). 

18 Sprawa C-948/19 (Manpower Lit). 

19 Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 9. 
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46 Na rys. 14 i rys. 15 przedstawiono liczbę uwag sformułowanych w całym 
sprawozdaniu pod adresem 41 agencji w podziale na poszczególne kategorie, 
z uwzględnieniem opinii oraz towarzyszących im punktów z objaśnieniami 
uzupełniającymi i omówieniami innych kwestii. 

Rys. 14 – Liczba uwag sformułowanych pod adresem poszczególnych 
agencji 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Rys. 15 – Liczba uwag w podziale na najczęściej występujące kategorie 
uchybień 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Systemy kontroli wewnętrznej są obszarem najbardziej narażonym na 
błędy 

47 W przypadku 13 agencji (ACER, CEPOL, EASME, EASO, EUNB, EIOPA, EMSA, 
ESMA, ENISA, ETF, Eurofound, Frontex oraz SRB) Trybunał wykrył uchybienia 
dotyczące systemów kontroli wewnętrznej związane z brakiem kontroli ex ante 
i ex post (zob. ramka 3), nieodpowiednim zarządzaniem zobowiązaniami budżetowymi 
i prawnymi lub niezgłaszaniem informacji do rejestru odstępstw. Na rys. 15 
przedstawiono najczęściej wykrywane kategorie uchybień dotyczących systemów 
kontroli wewnętrznej. 
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Ramka 3 

Przykład braku kontroli wewnętrznych ex ante 

W toku prowadzonych kontroli Trybunał wykrył brak systemów kontroli 
wewnętrznej w ramach wdrażania umowy ramowej podpisanej w 2018 r. przez 
Komisję Europejską w imieniu ponad 60 organów UE. Celem umowy był zakup 
licencji na oprogramowanie i usług informatycznych. Wykonawca, działający 
w charakterze pośrednika, jest upoważniony do nałożenia marży stanowiącej 
określony odsetek cen oferowanych przez dostawców. W odniesieniu do zakupów 
w ramach tej umowy ramowej Trybunał zauważył, że przykładowo EASME nie 
przeprowadziła żadnych kontroli wewnętrznych w celu sprawdzenia, czy 
wykonawca zastosował poprawne ceny i nałożył odpowiednie marże. 

Uwagi dotyczące upoważnień do wykonywania budżetu 

48 W ramach prowadzonych kontroli Trybunał stwierdził również uchybienia 
dotyczące ciągłości obowiązywania upoważnień w przypadkach, gdy urzędnicy 
zatwierdzający delegujący zadania lub delegowani urzędnicy zatwierdzający opuszczają 
piastowane stanowiska, a w szczególności gdy nowy dyrektor wykonawczy (tj. urzędnik 
zatwierdzający danej agencji) rozpoczyna pełnienie funkcji. 

49 Role urzędników zatwierdzających w agencjach i instytucjach różnią się od siebie. 
Instytucje same w sobie odgrywają rolę urzędnika zatwierdzającego i delegują 
powiązane obowiązki członkom personelu. Wszyscy dyrektorzy generalni i sekretarze 
generalni instytucji są tylko delegowanymi urzędnikami zatwierdzającymi. W agencjach 
natomiast rola urzędnika zatwierdzającego jest przydzielana osobie piastującej 
stanowisko dyrektora wykonawczego, na którym spoczywa odpowiedzialność za 
wykonanie budżetu. Fakt, że odpowiedzialność za wykonanie budżetu powierza się 
dyrektorowi wykonawczemu, jest kluczową cechą wyróżniającą agencje. 

50 Kwestia zachowania ciągłości upoważnień w przypadkach, gdy zmienia się osoba 
piastująca stanowisko urzędnika zatwierdzającego lub urzędnik to stanowisko 
opuszcza, nie została jednoznacznie rozstrzygnięta w przepisach rozporządzeń 
finansowych dotyczących agencji ani w przepisach ogólnego rozporządzenia 
finansowego. Aby rozwiązać ten problem, instytucje zazwyczaj przyjmują wewnętrzne 
zasady wykonania własnych budżetów, obejmujące przepisy regulujące warunki 
udzielania i otrzymywania upoważnień dotyczących delegowania i subdelegowania 
zadań, zakres delegowanych uprawnień, a także kwestię zachowania ciągłości 
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upoważnień w przypadkach, gdy zmienia się osoba piastująca stanowisko urzędnika 
zatwierdzającego lub urzędnik ten opuszcza instytucję. 

51 W przypadku dwóch agencji (ACER i ENISA) Trybunał zawarł w swoich opiniach 
kontrolnych punkty omawiające inne kwestie ze względu na brak wewnętrznych 
przepisów lub decyzji regulujących zachowanie ciągłości upoważnień w przypadkach, 
gdy nowi dyrektorzy wykonawczy obejmują stanowisko. W związku z tym brakiem 
przepisów i decyzji szereg zobowiązań budżetowych i prawnych oraz operacji 
płatniczych zostało zatwierdzonych na podstawie upoważnień wydanych przez 
poprzedniego dyrektora wykonawczego, niepotwierdzonych przez osobę nowo 
powołaną na to stanowisko. W opinii Trybunału stanowi to istotne uchybienie 
w systemie kontroli wewnętrznej. 

52 W przypadku ENISA Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem na temat legalności 
i prawidłowości płatności leżących u podstaw sprawozdań finansowych, ponieważ 
przez okres sześciu tygodni członek personelu zatwierdzał zobowiązania budżetowe 
i operacje płatnicze, nie posiadając przy tym żadnego upoważnienia (zob. pkt 41). 

53 W poprzednich latach Trybunał odnotował przypadki odpowiedniego zarządzania 
przekazaniem obowiązków dyrektora wykonawczego. W 2019 r. nowi dyrektorzy 
wykonawczy rozpoczęli pełnienie funkcji w EASO i EMSA. Natychmiast po podjęciu 
obowiązków opublikowali decyzje potwierdzające upoważnienia wydane przez ich 
poprzedników. W innym przypadku z kolei – który można uznać za ilustrację dobrej 
praktyki – zarząd EMA przyjął w 2019 r. kartę zadań i obowiązków dyrektora 
wykonawczego, jeśli chodzi o pełnienie funkcji urzędnika zatwierdzającego. Zawarto 
w niej przepisy odnoszące się do zakończenia pełnienia tej funkcji przez dyrektora 
wykonawczego. W podobny sposób instytucje europejskie uzupełniają ogólne przepisy 
unijnego rozporządzenia finansowego. Przykładowo, Komisja Europejska przyjęła 
wewnętrzne zasady dotyczące wykonania poświęconej jej sekcji budżetu ogólnego, 
w których to zasadach uwzględniono kwestię zachowania ciągłości upoważnień20. 

                                                        
20 Art. 13 ust. 3 decyzji Komisji Europejskiej C(2018)5120 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wewnętrznych zasad wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej (sekcja dotycząca 
Komisji Europejskiej): „O ile nie zostanie ono wyraźnie zmienione lub odwołane przez 
nowego urzędnika zatwierdzającego delegującego zadania, upoważnienie subdelegujące 
zadania wydane przez osobę poprzednio piastującą to stanowisko pozostaje w mocy”. 
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Uchybienia dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia pozostają 
główną przyczyną występowania nieprawidłowych płatności 

54 Przepisy dotyczące zamówień publicznych mają na celu zapewnienie uczciwej 
konkurencji między oferentami i umożliwienie zakupu towarów i usług po najlepszej 
cenie, z poszanowaniem zasad przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania 
i niedyskryminacji. Trybunał objął kontrolą umowy ramowe, umowy szczegółowe 
i zamówienia udzielone bezpośrednio wszystkich agencji. W przypadku dziesięciu 
agencji (Cedefop, CEPOL, EASO, EUNB, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA i Eurojust) 
w skontrolowanych przez Trybunał postępowaniach o udzielenie zamówienia wystąpiły 
różnego rodzaju niedociągnięcia, dotyczące głównie braku konkurencji (zob. ramka 4), 
uchybień dotyczących procesu oceny poszczególnych oferentów oraz problemów 
z realizacją zamówień. Na rys. 15 przedstawiono dodatkowe zestawienie w podziale na 
najczęściej formułowane uwagi dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia. 

Ramka 4 

Przykład niezachowania zgodności z postanowieniami umowy 
ramowej 

eu-LISA podpisała umowę szczegółową na dostawę oprogramowania innego niż 
oprogramowanie, które wykonawca zaproponował w swojej ofercie złożonej na 
potrzeby powiązanej umowy ramowej. W istocie możliwość zakupu innego 
produktu, nieuwzględnionego w ofercie cenowej podanej w ramach procedury 
przetargowej, przewidziano w art. 172 ust. 3 lit. a) rozporządzenia finansowego 
UE, niemniej zakupu takiego można dokonać pod warunkiem, że w umowie 
ramowej wprowadzona zostanie stosowna zmiana. Warunek ten nie został 
spełniony przez eu-LISA. W związku z powyższym zakup oprogramowania 
nieuwzględnionego w pierwotnej ofercie cenowej stanowi odstępstwo od 
postanowień umowy ramowej. Zarówno sama umowa szczegółowa, jak i płatność 
na kwotę 10 399 834 euro są niezgodne z postanowieniami tej umowy. 

55 W przypadku ACER, EASO, EUIPO, EIGE oraz Eurofoundu Trybunał odnotował 
ponadto nieprawidłowe płatności dokonane w roku budżetowym 2020 wynikające 
z nieprawidłowych postępowań o udzielenie zamówienia, o których informował 
w poprzednich latach. 



 37 

 

Stwierdzono więcej uchybień w zakresie zarządzania budżetem 

56 Zgodnie z rozporządzeniem finansowym UE środki budżetowe przyznane na dany 
rok budżetowy mogą zostać przeniesione na rok kolejny pod pewnymi warunkami21. 
W rozporządzeniu finansowym UE nie określono wprawdzie maksymalnej kwoty takich 
przeniesień, a samo ich występowanie wynika w znacznym stopniu z wieloletniego 
charakteru działań, jednak ich nadmierny poziom może świadczyć o opóźnieniach 
w realizacji programów prac lub w wykonaniu planów zamówień. Na poziom 
przeniesionych środków wpłynęła po części pandemia COVID-19. Przeniesienia mogą 
też wskazywać na istnienie problemu o charakterze systemowym, być przesłanką 
nieodpowiedniego planowania budżetu i potencjalnie stanowić naruszenie budżetowej 
zasady jednoroczności. Uchybienia w tym zakresie Trybunał zgłosił w przypadku pięciu 
agencji (ACER, ESA, eu-LISA, FRA oraz Frontex). 

57 Na rys. 16 przedstawiono przegląd kwoty przeniesionych środków na 
zobowiązania w podziale na poszczególne agencje i tytuły budżetu. Dane wyrażono 
jako odsetek, jaki stanowią przeniesione środki na zobowiązania22 względem całości 
środków23 w danym tytule budżetu. 

                                                        
21 Warunki przeniesienia środków wyjaśniono w art. 12 i 13 rozporządzenia finansowego UE. 

22 Środki na zobowiązania obejmują całkowity koszt zobowiązań prawnych zaciągniętych 
w bieżącym roku budżetowym na potrzeby wdrażania operacji obejmujących jeden lub 
większą liczbę lat budżetowych. 

23 Chodzi o łączną kwotę środków zaksięgowanych w budżecie danej agencji na określony rok 
budżetowy. 
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Rys. 16 – Poziom przeniesionych środków w podziale na poszczególne 
tytuły budżetu 

 
Źródło: budżet: końcowe sprawozdania finansowe agencji za 2020 r.; dane zestawione przez Trybunał. 

58 W przypadku ośmiu agencji (Cedefop, EUNB, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Europol 
i Frontex) Trybunał odnotował również różne inne uchybienia. Dotyczyły one 
zróżnicowanych kwestii, w tym: zarządzania opłatami, opóźnionych płatności, 
ujawniania otrzymanych wkładów oraz obliczania wkładów wnoszonych przez państwa 
spoza UE na rzecz budżetów agencji (zob. ramka 5). Na rys. 15 przedstawiono 
najczęściej wykrywane kategorie uchybień w zakresie zarządzania budżetem. 
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Ramka 5 

Przykład uchybienia dotyczącego wkładów państw należących do 
EFTA, które nie są państwami członkowskimi UE 

W roku budżetowym 2020 nieprawidłowo zastosowano metodę obliczania 
wkładów określoną w oświadczeniu o współpracy między Cedefopem a EFTA. 
Kontrolerzy wykryli trzy błędy obliczeniowe. Ogólnie w wyniku tych błędów wkłady 
wniesione przez Norwegię i Islandię do budżetu Cedefopu na 2020 r. były 
zawyżone o 20 272 euro, a wkład UE był zaniżony o 20 272 euro. 

Różne uwagi zgłoszone w odniesieniu do zarządzania zasobami 
kadrowymi 

59 W trakcie dorocznej kontroli agencji za rok budżetowy 2020 r. Trybunał zauważył 
wzrost liczby uchybień dotyczących zarządzania zasobami kadrowymi. Kontrolą objęto 
procedury naboru w 22 agencjach. W przypadku sześciu z nich (ACER, EASO, EFSA, 
EMA, EMSA i Frontex) Trybunał wykrył różne kategorie niedociągnięć: 
niewystarczające weryfikacje uprawnień do otrzymywania dodatków w przypadku 
pracowników zatrudnionych na czas określony (EMSA), nieobsadzenie stanowiska 
kierowniczego przez zbyt długi okres (EASO, EFSA), niezastosowanie skutecznych 
systemów kontroli wewnętrznej podczas procedur naboru (ACER), uchybienia 
w wyznaczaniu członków komisji rekrutacyjnych w ramach procedur naboru (EMA), 
a także uchybienia w zarządzaniu zaszeregowaniem nowo zatrudnionych pracowników 
(Frontex). 

Agencjom udało się dobrze dostosować do bezprecedensowej 
sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 

60 Trybunał uzupełnił prace w zakresie kontroli finansowej analizą dotyczącą tego, 
w jaki sposób agencje zarządzały działaniami podjętymi w odpowiedzi na kryzys 
wywołany przez pandemię COVID-19 i jak je zorganizowały. Przegląd ten objął obszary 
wskazane na rys. 17. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono również pewne 
przykłady wpływu pandemii COVID-19 na wykonanie budżetów i programów prac 
agencji w roku budżetowym 2020. 
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Rys. 17 – Obszary, na które Trybunał zwrócił szczególną uwagę 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Agencje w porę uruchomiły plany ciągłości działania, tak aby zapewnić nieprzerwaną 
realizację kluczowych procesów zarządczych i dobrostan pracowników 

61 Zasadniczym dokumentem określającym sposób postępowania danej organizacji 
w sytuacji kryzysowej jest przyjęty przez nią plan ciągłości działania i przywrócenia 
gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej. Dokument ten zapewnia 
wytyczne dotyczące funkcjonowania organizacji i procedur roboczych w czasie sytuacji 
kryzysowej. Swoim zakresem może obejmować cały podmiot lub dotyczyć określonych 
jednostek organizacyjnych (zob. ramka 6). Plan opiera się na ocenie ryzyka 
i planowaniu na podstawie różnych scenariuszy. Stanowi on zasadniczą część ram 
kontroli wewnętrznej danej organizacji. 
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Ramka 6 

Przykładowa zawartość planu ciągłości działania i przywrócenia 
gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej 

 
Źródło: plan ciągłości działania i przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji 
nadzwyczajnej przyjęty przez EIOPA. 

62 Plan ciągłości działania i przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji 
nadzwyczajnej nie jest dokumentem niezmiennym. Przykładowo norma ISO nr 2700124 
nakłada na organizacje wymóg sprawdzania w regularnych odstępach czasu 
ustanowionych i wdrożonych mechanizmów kontroli zapewniających ciągłość 
bezpieczeństwa informacji, tak aby zagwarantować, że będą one funkcjonalne 
i skuteczne w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji. Jak wynika z przeglądu 
przeprowadzonego przez Trybunał, w momencie wybuchu pandemii COVID-19 37 
spośród 41 agencji (90%) posiadało formalnie zatwierdzony i aktualny plan (zob. rys. 
18). 

                                                        
24 ISO/IEC 27001 jest międzynarodową normą regulującą zarządzanie bezpieczeństwem 

informacji. Szczegółowo opisano w niej wymogi w zakresie tworzenia, wdrażania, 
utrzymania i ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
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zachowania ciągłości działania: 

• osoby kontaktowe na wypadek sytuacji 
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• punkty zbiórki itd.
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ciągłości działania: 
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Rys. 18 – Większość agencji posiadała formalnie zatwierdzone i aktualne 
plany ciągłości działania i przywrócenia gotowości do pracy po 
wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej 

 
Źródło: przeprowadzona przez Trybunał kontrola finansowa za 2020 r. 

63 Po pierwszych informacjach na temat rozprzestrzeniania się wirusa, które 
pojawiły się pod koniec 2019 r. i na początku 2020 r., agencje rozpoczęły uruchamianie 
wspomnianych planów i działań w zakresie łagodzenia skutków sytuacji kryzysowej, 
aby chronić swoich pracowników, posiadane informacje i rzeczowe aktywa trwałe (zob. 
ramka 7). Ponadto niektóre z agencji przekierowały zasoby, aby radzić sobie ze 
skutkami pandemii (zob. ramka 8). Jak wynika z przeprowadzonego przez Trybunał 
przeglądu, 34 z 37 agencji (92%) posiadających formalnie zatwierdzone i aktualne plany 
ciągłości działania i przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji 
nadzwyczajnej uruchomiły te plany bezpośrednio w wyniku wybuchu pandemii. Trzy 
agencje – BEREC, CdT i EFCA – tych planów nie uruchomiły, stwierdzając, że nie było 
takiej konieczności, ponieważ początkowe działania podjęte przez nie w reakcji na 
pandemię (przykładowo, rozszerzenie możliwości pracy zdalnej na wszystkich 
pracowników) zniosły taki wymóg. 

90%
W momencie wybuchu pandemii COVID-19 37 z 41 agencji 
posiadało formalnie zatwierdzone i aktualne plany 
ciągłości działania i przywrócenia gotowości do pracy po 
wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej. Cztery agencje 
(EASO, EUNB, EIGE i GSA) takiego planu nie posiadały.
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Ramka 7 

Ramy czasowe uruchomienia planu przez EUIPO 

 
Źródło: odpowiedzi na ankietę Trybunału oraz informacje dodatkowe na temat uruchomienia planu 
przedstawione przez EUIPO. 

 

25.2.2020
Ze względu na rosnące obawy 
dotyczące pandemii COVID-19 wydział 
kadr poinformował pracowników o 
bieżącej sytuacji i działaniach 
zapobiegawczych, które powinny zostać 
podjęte.

12.3.2020
Pierwszy komunikat dyrektora 
wykonawczego do pracowników, w 
którym zarysowano różne możliwe 
scenariusze, w tym ewentualność 
uruchomienia planu ciągłości 
działania.

14.3.2020
Hiszpańskie władze krajowe ogłosiły stan 
nadzwyczajny, faktycznie 
uniemożliwiając pracownikom wejście 
na teren siedziby EUIPO od 
poniedziałku 16 marca.

Odpowiednie informacje zostały 
opublikowane w intranecie EUIPO. 
Opublikowano też wskazówki, jak 
organizować spotkania za pomocą 
narzędzi do wideokonferencji itd.

15.3.2020

EUIPO uruchamia plan ciągłości 
działania i nakazuje pracownikom, by 
pracowali z domu. Pracownicy zostali 
poinformowani o zaistniałej sytuacji 
pocztą elektroniczną i za pomocą 
wiadomości tekstowych. Służba do spraw 
koordynacji w zakresie ciągłości działania 
kontaktuje się z członkami personelu 
odpowiedzialnymi za tę dziedzinę i 
pracownikami pełniącymi krytyczne 
funkcje niezbędne do zapewnienia 
ciągłości świadczenia usług przez EUIPO. 

16.3.2020

Wdrożony zostaje scenariusz 6 
przewidziany w planie (brak dostępu 
do siedziby EUIPO). Pracownicy ICT 
EUIPO monitorują działalność instytucji, 
aby zapewnić dostępność sesji VPN. 
Rozpoczynają się codzienne spotkania 
organizowane przez kierownictwo EUIPO.
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Ramka 8 

Przypadek szczególny – reakcja ECDC na pandemię COVID-19 

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zostało utworzone 
na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 851/200425. 
Dysponuje ono budżetem w wysokości 82 mln euro i zatrudnia 271 pracowników. 
Głównym zadaniem ECDC jest gromadzenie i rozpowszechnianie informacji 
w zakresie zapobiegania chorobom człowieka i ich zwalczanie, jak również 
wydawanie ekspertyz naukowych na ten temat. Do obowiązków ECDC należy także 
koordynacja europejskiej sieci instytucji działających w tej dziedzinie. Wybuch 
pandemii COVID-19 w 2020 r. jest najpoważniejszym zdarzeniem w dziedzinie 
zdrowia publicznego, jakiemu ECDC musiało stawić czoła od czasu rozpoczęcia 
działalności w 2005 r. 

W odpowiedzi na wybuch pandemii COVID-19 ECDC uruchomiło 9 stycznia 2020 r. 
plan operacyjny na wypadek wystąpienia zdarzenia w dziedzinie zdrowia 
publicznego. Dokument ten zapewnił Centrum wytyczne na czas sytuacji 
nadzwyczajnej i pozwolił przekierować zasoby konieczne do zmierzenia się 
z wybuchem pandemii. W tym okresie zespoły odpowiedzialne za sytuacje 
nadzwyczajne w zakresie zdrowia publicznego działające w obrębie ECDC 
zapewniły następujące zasadnicze produkty dotyczące COVID-19: aktualizacje 
danych i aktualizacje informacji z nadzoru epidemiologicznego, w tym szybkie 
oceny ryzyka; wytyczne naukowe mające wspierać podejmowanie decyzji 
w dziedzinie zdrowia publicznego; informacje na temat choroby i sposobu 
reagowania na nią przeznaczone dla pracowników branży medycznej i ogółu 
społeczeństwa oraz odpowiedzi na doraźne zapytania z instytucji i agencji 
europejskich. Obok uruchomienia planu na wypadek wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnej w dziedzinie zdrowia publicznego ECDC wdrożyło działania 
przewidziane w planie ciągłości działania i przywrócenia gotowości do pracy po 
wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, obejmując nim swoją codzienną działalność 
od 16 marca 2020 r. 

Źródło: przeprowadzony przez Trybunał przegląd odpowiedzi na ankietę, zewnętrzna ocena działań 
podjętych przez ECDC w odpowiedzi na pandemię COVID-19 uzupełniona wywiadami 
z pracownikami ECDC i weryfikacją uzyskanych informacji. 

64 Do działań podjętych w reakcji na pandemię w okresie od lutego do połowy 
marca 2020 r. należało powołanie specjalnych zespołów, którym powierzono zadanie 
zorganizowania reakcji na pandemię COVID-19 i zarządzania nią (zob. ramka 9). 
Zazwyczaj w skład tych zespołów wchodzili przedstawiciele kadry wyższego szczebla 

                                                        
25 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1. 
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z różnych działów organizacji26. Spotkania koordynacyjne początkowo odbywały się 
codziennie, w tym również w weekendy, a następnie dwa do trzech razy w tygodniu 
lub w razie konieczności. Zespoły zajmujące się reakcją ECDC na pandemię prowadziły 
działalność przez cały okres objęty niniejszym przeglądem. 

Ramka 9 

Przykład wewnętrznej grupy roboczej utworzonej do monitorowania 
i eliminowania skutków pandemii COVID-19 

Dyrektor wykonawczy EMA podjął 16 marca 2020 r. decyzję o wdrożeniu 
dodatkowych środków ostrożności w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania 
się wirusa COVID-19. Na mocy tej decyzji grupie roboczej przyznano kompetencje 
do określenia procedur w zakresie monitorowania i eliminowania skutków 
pandemii COVID-19 oraz wprowadzania strategii dotyczących łagodzenia jej 
skutków. Zgodnie z przyznanymi uprawnieniami grupa robocza miała zapewnić, by 
EMA była przygotowana na każdą ewentualność. W decyzji podzielono prace 
grupy roboczej na cztery odrębne obszary: 1) metody leczenia; 2) łańcuch dostaw; 
3) zachowanie ciągłości działania i skutki; 4) zasoby kadrowe. 

Źródło: przeprowadzony przez Trybunał przegląd odpowiedzi na ankietę i powiązana dokumentacja 
poświadczająca. 

65 Do 16 marca 2020 r. wszystkie agencje przyjęły rozwiązania w zakresie 
upowszechnienia pracy zdalnej oraz poleciły wszystkim pracownikom, których 
obecność w biurze nie była niezbędna, by pracowali z domu. Fakt, że wcześniej – przed 
wybuchem pandemii – wprowadzono już pewne możliwości pracy zdalnej, ułatwił 
wdrożenie wspomnianych rozwiązań. Oznaczało to, że zadanie do zrealizowania 
polegało raczej na rozszerzeniu zakresu stosowania istniejących systemów ICT, a nie na 
masowym wdrożeniu nowych rozwiązań w marcu 2020 r. (zob. ramka 10). Jak wynika 
z analizy Trybunału, żadna z agencji nie zgłosiła poważnych problemów w odniesieniu 
do przepustowości, jakości połączeń lub bezpieczeństwa danych. Osiem agencji (ACER, 
BEREC, CPVO, ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA i SRB) przeprowadziło testy warunków 
skrajnych w odniesieniu do stosowanych systemów ICT przed ich uruchomieniem, 
dzięki czemu uzyskano dodatkową pewność co do funkcjonowania tych systemów 
przed szeroko zakrojonym przejściem na pracę zdalną. 

                                                        
26 Dyrektorzy, szefowie działów odpowiedzialnych za administrację i zasoby, ICT, 

infrastrukturę i logistykę oraz komunikację, a także urzędnicy zajmujący się 
bezpieczeństwem. 
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Ramka 10 

Przykłady rozszerzenia zakresu stosowania systemów ICT i rozwiązań 
w zakresie pracy zdalnej 

ENISA – system pracy zdalnej wprowadzono w sierpniu 2018 r. 11 marca 2020 r. 
kierownictwo ENISA opublikowało notę administracyjną zezwalającą na pracę 
zdalną wszystkim pracownikom, w tym pracownikom tymczasowym. Potrzeba 
było tylko jednego dnia, by ENISA upewniła się, że wszyscy pracownicy są w stanie 
prawidłowo wykonywać pracę zdalną. 

EMSA – praca zdalna dla wszystkich pracowników rozpoczęła się 16 marca 2020 r. 
i od razu osiągnięto pełną zdolność operacyjną. Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez Agencję w okresie do 3 czerwca 2020 r. pracownicy EMSA 
przeprowadzili 68 000 indywidualnych spotkań i 3 444 konferencji w aplikacji 
Skype. Ponadto przeprowadzili 2 203 indywidualnych i 287 grupowych spotkań 
w aplikacji Teams. 

EUIPO – podjętą decyzję wdrożono ze skutkiem natychmiastowym (zob. ramka 7). 
Pełne przejście pracowników do środowiska pracy zdalnej wdrożono w ciągu 
jednego weekendu. 

ECHA – zamknęła swoją siedzibę 17 marca 2020 r. i przeszła co do zasady na pracę 
zdalną, przy czym dopuszczono odstępstwa w przypadku pracowników pełniących 
krytyczne funkcje. Nie był konieczny żaden okres przejściowy, aby zapewnić 
wszystkim pracownikom zdalny dostęp do systemów. 

Europol – w ciągu jednego weekendu pracownikom przekazano 400 laptopów, aby 
zapewnić ciągłość działania. 

Cedefop – rozwiązania w zakresie pracy zdalnej wprowadzono już w październiku 
2017 r. Pracownicy otrzymali laptopy i dysponowali narzędziami do wspólnej pracy 
online oraz procedurami niewymagającymi papierowej formy dokumentów, co 
pozwoliło im nie przerywać pracy po 17 marca 2020 r., gdy całą działalność zaczęto 
prowadzić zdalnie. 

Źródło: wyniki ankiety Trybunału, wywiady z pracownikami różnych agencji i weryfikacja 
otrzymanych informacji. 

66 W miarę rozwoju pandemii agencje stopniowo zmieniały i aktualizowały przyjęte 
plany lub opracowywały szczegółowe plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, tak 
aby lepiej uwzględnić szczególne skutki, jakie pandemia wywarła w przypadku danej 
agencji i prowadzonej przez nią działalności. W okresie do 31 grudnia 2020 r. 16 agencji 
dokonało przeglądu istniejących planów ciągłości działania i przywrócenia gotowości 
do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej na podstawie dotychczasowych 
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doświadczeń bądź też taki przegląd planowało27. Przykładowo, CEPOL dodał do 
swojego planu scenariusz pandemii. Na EASA – pełniącą funkcję regulatora w sektorze 
lotniczym –sytuacja związana z pandemią wpłynęła szczególnie mocno. EASA 
zdecydowała się zwrócić większą uwagę w swoim planie ciągłości działania i działaniach 
podjętych w reakcji na pandemię na szczegółowe zagadnienia w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa związane z COVID-19, przy czym nie skupiono się wyłącznie na 
pracownikach EASA, ale również personelu lotniczym, pasażerach i ogólnie innych 
zainteresowanych stronach w sektorze lotnictwa. Pięć agencji – EUNB, ECDC, EIOPA, 
Europol i EUIPO – zleciło wykonawcom zewnętrznym przeprowadzenie ocen 
dotyczących sposobu organizacji ich odpowiedzi na pandemię COVID-19 i zarządzania 
tą odpowiedzią. 

67 Wszystkie agencje w ramach rozwiązań dotyczących zachowania ciągłości 
działania przewidziały działania dotyczące stopniowego wycofywania wprowadzonych 
środków obejmujące, przykładowo, stopniowy powrót do biur. Większość agencji 
przyjęła podejście stopniowe, zazwyczaj w formie planu obejmującego cztery etapy 
(zob. przykład w ramce 11), co pozwalało na wprowadzanie i wycofywanie w sposób 
kontrolowany poszczególnych rozwiązań w zależności od rozwoju sytuacji 
pandemicznej. To wprowadzanie i wycofywanie rozwiązań miało następować zgodnie 
z zaleceniami i instrukcjami krajowych i regionalnych organów zdrowia publicznego, 
a także ocen ryzyka i wytycznych opracowanych przez Komisję Europejską, ECDC 
i WHO. W praktyce jednak proces ten przebiegał różnie w poszczególnych agencjach 
i zależał w największej mierze od różnych działań podjętych przez właściwe organy na 
szczeblu krajowym lub regionalnym. 

                                                        
27 ACER, BEREC, CDT, CEPOL, CPVO, EACEA, EASA, EASME, EUNB, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA, 

ETF, Europol, SRB. 
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Ramka 11 

Przykłady poszczególnych etapów powrotu do biura 

 
Źródło: odpowiedzi na ankietę Trybunału, informacje przedstawione przez agencję. 

68 Głównym motywem podjęcia decyzji o powszechnym wprowadzeniu pracy 
zdalnej była chęć ochrony pracowników. Fakt, że priorytet przyznano dobrostanowi 
pracowników, był widoczny w wielu dokumentach wewnętrznych, z którymi mieli 
okazję zapoznać się kontrolerzy Trybunału. Znalazło to również potwierdzenie 
w wywiadach z przedstawicielami kierownictwa agencji. Wpływ pandemii na 
organizację pracy i pracowników, w tym organizację powrotu do biura, był również 
szeroko omawiany w grupie doradczej sieci agencji UE zajmującej się nowymi 
sposobami pracy (zob. ramka 2). Z informacji, które sieć agencji UE udostępniła 
Trybunałowi, wynika, że większość członków personelu agencji ogólnie dobrze 
poradziła sobie z trudną sytuacją spowodowaną pandemią. Dane dotyczące 
zarządzania czasem pracy przedstawione przez agencje wykazywały, że pracownicy 
wydłużyli czas pracy28, aby poradzić sobie z nowymi zadaniami, których realizacji od 
nich wymagano. Jak wynikało z informacji zwrotnych przekazanych przez agencje, 
pracownicy wykazywali się zaangażowaniem i osiągali wydajność na przynajmniej 
takim samym poziomie jak wcześniej. Obserwacje poczynione przez agencje zajmujące 
się warunkami pracy, takie jak Eurofound i EU-OSHA, wskazują, że nagły wzrost 
produktywności (i zaangażowania pracowników) jest czymś normalnym w momencie 
kryzysowym, ale takiej sytuacji nie sposób utrzymać przez dłuższy czas. Członkowie 
sieci agencji EU szacowali, że odsetek pracowników zgłaszających różnego rodzaju 
trudności wahał się od 10% do 20%. 

                                                        
28 W omawianiu tej kwestii udział wzięło 36 członków sieci, ale brak jest obecnie 

skonsolidowanych danych. Wnioski oparto na protokołach ze spotkań sieci agencji UE. 

13 maja 2020 r. EASA przyjęła strategię stopniowego powrotu do biur i ustanowiła plan działania, 
który został przesłany do wiadomości pracowników. Powrót ten przebiegał w czterech etapach:

ETAP 0
Praca zdalna 
stanowi regułę

ETAP 1
Pierwszy etap 
ostrożnego 
znoszenia 
środków izolacji

ETAP 2
Stopniowe 
znoszenie 
środków izolacji

ETAP 3
„Nowe normalne 
warunki pracy”
i powszechne 
zniesienie 
środków izolacji
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Kluczowe procesy zarządcze i codzienna działalność były realizowane bez większych 
zakłóceń, z pewnymi wyjątkami 

69 W każdej agencji działa zarząd, który stanowi najwyższy organ zarządczy. 
Głównym zadaniem zarządu jest określenie strategicznych kierunków działania agencji 
i nadzorowanie prowadzonej przez nią działalności29. Po odwołaniu w drugiej połowie 
marca 2020 r. posiedzeń zarządów na miejscu, posiedzenia te zastąpiono procedurą 
pisemną lub przyjęto wirtualną formę spotkań. W tym nowym środowisku pracy 
zarządy były w stanie zbierać się na posiedzeniach zgodnie z wymogami określonymi 
w rozporządzeniach ustanawiających agencje i przyjmować wymagane prawem 
decyzje w terminie. Nadal przeprowadzano głosowania dzięki wykorzystaniu 
specjalistycznych narzędzi do głosowania elektronicznego, takich jak EU Survey, w tym 
na potrzeby przyjmowania decyzji posiadających status informacji zastrzeżonych lub 
poufnych. Do przewidzianych przepisami prawa decyzji podjętych przez agencje 
w trakcie trwania pandemii można zaliczyć przyjęcie budżetów, korekt, przeniesień 
środków, dokumentów programowych, rocznych sprawozdań z działalności i opinii na 
temat końcowych sprawozdań finansowych. W trakcie pandemii zarządy mianowały 
również nowych członków kadry kierowniczej, takich jak dyrektorzy wykonawczy, 
w przypadku EMA, EUNB, EASME i GSA. Były zatem w stanie skutecznie wypełniać 
swoją funkcję zarządczą w czasie pandemii. 

70 Przeprowadzony przez Trybunał przegląd wykazał, że w czasie pandemii agencje 
były w stanie zapewnić ciągłość działania, jeśli chodzi o kluczowe funkcje organizacyjne 
(administracja, ICT, kadry itd.), dzięki przejściu na wirtualny proces podejmowania 
decyzji i rozwiązaniom w zakresie pracy zdalnej. 

71 Pomimo trwającej pandemii agencje były w stanie zakupić odpowiedniej jakości 
towary i usługi w terminie i w wymaganej ilości. Trybunał znalazł bardzo niewiele 
przypadków, w których zaproszenie do składania ofert nie przyniosło rezultatów, 
w których nie otrzymano wystarczającej liczby ofert od oferentów lub gdy realizacja 
określonych usług została zawieszona lub anulowana. Składane przez oferentów 
wnioski o przedłużenie terminów były rozpatrywane bez większych opóźnień. Agencje 
wprowadziły procedury elektronicznego składania dokumentów (e-Submission) na 
potrzeby otwartych procedur przetargowych, co pozwoliło na dalsze prowadzenie 

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

posiadają radę organów nadzoru, inne radę administracyjną, jeszcze inne – radę 
zarządzającą. Agencjami wykonawczymi natomiast kierują komitety sterujące. 
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postępowań w środowisku wirtualnym30. Prace komisji oceniających prowadzone były 
online, a decyzje paneli oceniających podpisywane były elektronicznie lub – 
w wyjątkowych przypadkach – wynik procedury potwierdzano pocztą elektroniczną. 
Innym przykładem zastosowanych rozwiązań było wprowadzenie – zgodnie 
z wytycznymi Komisji Europejskiej – tymczasowej zasady, która dopuszczała 
elektroniczne podpisy na umowach zamiast podpisów tradycyjnych, aż do momentu 
przywrócenia bardziej normalnych warunków roboczych (zob. ramka 12). 

Ramka 12 

Przykład działań w zakresie zarządzania postępowaniami o udzielenie 
zamówienia podjętych przez agencję w reakcji na pandemię COVID-
19 

Europol wdrożył szereg działań mających na celu utrzymanie efektywności 
zarządzania postępowaniami o udzielenie zamówienia i powiązanych działań: 

o ocena podstawowej działalności, którą organizacja musi utrzymać, 
w momencie wybuchu pandemii; 

o sporządzenie pism powiadamiających wybranych wykonawców o tym, że 
pandemia ma charakter siły wyższej, oraz o skutkach zaistniałej sytuacji dla 
wówczas realizowanych umów szczegółowych i zleceń zamówienia; 

o złożenie pilnych zamówień w celu zaspokojenia nadzwyczajnych potrzeb 
związanych z pandemią (np. sprzęt, oprogramowanie i produkty związane 
z utrzymaniem obiektów); 

o zapewnienie w krótkim terminie strategicznego i prawnego doradztwa 
w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia i umów 
(w szczególności w odniesieniu do problemów związanych z ochroną danych 
medycznych podczas sytuacji kryzysowej, odmową uznania oświadczeń 
o wystąpieniu siły wyższej, opracowania koncepcji, zamówienia i wdrożenia 
podpisu elektronicznego); 

o sporządzenie aneksów do różnych umów w celu uwzględnienia czynników 
ryzyka związanych z pandemią (np. zmiany w zakresie umowy, sposobach 
realizacji, zdalnej pracy spoza siedziby w przypadku konsultantów). 

                                                        
30 Agencje, które wciąż korzystały z systemu papierowego na potrzeby procedur 

przetargowych o mniejszej wartości, w drodze wyjątku przyjmowały oferty pocztą 
elektroniczną, a nie na papierze, aż do momentu przywrócenia standardowych procedur. 
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72 W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia i umów w trakcie 
pandemii Trybunał ustalił, że przed przystąpieniem do działania agencje zwracały się 
w poszczególnych przypadkach o wytyczne do właściwych partnerskich dyrekcji 
generalnych lub do DG BUDG. Nie stwierdził przy tym, by ze względu na pandemię 
nadmiernie korzystano z udzielania zamówień z wolnej ręki bez otwarcia na 
konkurencję, w porównaniu z danymi z poprzednich lat. W jednym przypadku 
kontrolerzy Trybunału stwierdzili, że EASO skorzystał z odstępstwa związanego 
z wyjątkowo pilną koniecznością przewidzianego w pkt 11.1 lit. c) załącznika I do 
rozporządzenia finansowego, aby zaradzić istotnym zaburzeniom w dostawach 
środków ochrony indywidualnej w ramach obowiązującej umowy. Nie ma wpływu na 
legalność ani prawidłowość postępowania o udzielenie zamówienia. Ogólnie rzecz 
biorąc, Trybunał stwierdził, że przepisy dotyczące zamówień publicznych były 
przestrzegane, z kilkoma odosobnionymi wyjątkami (zob. ramka 13). 
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Ramka 13 

Przykłady nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w przypadkach bezpośrednio związanych z pandemią 
COVID-19 

EIOPA – w maju 2020 r. Urząd podpisał umowę o prowadzenie szkoleń 
stacjonarnych. W tym czasie narastał kryzys związany z pandemią COVID-19 
i wiadomo już było o wprowadzaniu ograniczeń dotyczących imprez wymagających 
osobistej obecności. Urząd podpisał w sierpniu 2020 r. aneks do umowy, który 
obejmował wprowadzenie nowego elementu – świadczenia szkoleń wirtualnych. 
Ustalono stałą cenę za te wirtualne szkolenia, przy czym była ona wyższa niż cena 
szkoleń stacjonarnych określona w pierwotnej umowie. Zmiany te stanowią nowe 
warunki umowne. Gdyby element ten został uwzględniony już w pierwotnym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, mogłoby ono potencjalnie przyciągnąć 
dodatkowych oferentów bez narzucania ograniczeń geograficznych, ponieważ 
szkolenia nie musiałyby odbywać się stacjonarnie. Ponadto ich koszt byłby bardziej 
konkurencyjny. Aneks do umowy nie jest zgodny z przepisami dyrektywy 
2014/24/UE31 i w związku z tym należy go uznać za nieprawidłowy. 

CEPOL – Agencja uiściła opłatę za anulowanie rezerwacji hotelowej dokonanej na 
czas szkolenia w Budapeszcie zaplanowanego na wrzesień 2020 r. Szkolenie to 
zostało jednak odwołane z powodu ograniczeń wynikających z pandemii COVID-
19. Gdyby Agencja powołała się na uwzględniony w umowie ramowej przypadek 
działania siły wyższej, mogłaby odwołać rezerwację, nie ponosząc kosztów. W tym 
przypadku nie zapewniła ona skutecznej ochrony interesów finansowych UE. 

Źródło: przeprowadzona przez Trybunał kontrola finansowa za 2020 r. 

73 Trybunał odnotował szereg przypadków zakłóceń w procedurach wyboru 
kandydatów i naboru w związku ze środkami zamknięcia i ograniczeniami 
w podróżowaniu wprowadzonymi w marcu 2020 r. (przykłady przedstawiono w ramce 
14). Począwszy od połowy kwietnia 2020 r. większość agencji była w stanie ponownie 
rozpocząć lub kontynuować procedury naboru po wprowadzeniu rozwiązań online, 
które pozwoliły na dalszy wybór kandydatów i wdrażanie do pracy nowych 
pracowników w formie zdalnej. Wprawdzie te rozwiązania zdalne umożliwiły 
prowadzenie najważniejszych procedur naboru, odnotowano jednak pewne problemy. 
Przedstawiciele niektórych agencji ocenili ten proces jako uciążliwy i czasochłonny, 
stwierdzając, że początkowo w procedurach występowały problemy techniczne, takie 
jak problemy z połączeniem, lub problemy wiążące się z nagłym brakiem dostępności 
kandydatów. Wyzwaniem było również zorganizowanie wdrożenia do pracy 

                                                        
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65). 
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w środowisku wirtualnym. Inny problem dotyczący testów przeprowadzanych zdalnie 
wynika z trudności, jaką mieli kandydaci, by wykazać się online biegłością w niektórych 
dziedzinach. 

74 Fakt, że na początku 2020 r. procedury naboru spowolniły, stworzył ryzyko 
powstania zatorów w procesach kadrowych w przyszłości, ponieważ rosnąca liczba 
pracowników będzie wymagała w przyszłości odpowiedniego (wirtualnego) wdrożenia 
do pracy, stworzenia akt osobowych, przeprowadzenia szkoleń oraz procedur oceny. 
Szczególnie dużą presję w tym względzie odczują agencje rekrutujące dużą liczbę 
pracowników, takie jak Frontex (zob. ramka 14). Kwestia ta będzie mniej istotnym 
problemem w przypadku mniejszych agencji. 

Ramka 14 

Wpływ pandemii na nabór pracowników 

Frontex: ogólne spowolnienie procedur naboru spowodowane przez pandemię 
opóźniło rekrutację 40 obserwatorów praw podstawowych, którzy zgodnie 
z przepisami rozporządzenia (UE) 2019/189632 powinni byli zostać mianowani do 
31 grudnia 2020 r. W momencie przeprowadzania kontroli nie mianowano 
żadnych obserwatorów. Ten stan rzeczy stwarza poważne ryzyko dla operacji 
prowadzonych przez Frontex i jego reputacji. 

EASO – 28 lutego 2020 r. dyrektor wykonawczy odwołał wszystkie planowane 
rozmowy kwalifikacyjne. Wszystkich 161 kandydatów zaproszonych na te 
rozmowy i test na Malcie poinformowano o tej decyzji. Wspomniane odwołanie 
doprowadziło do powstania miesięcznego opóźnienia we wszystkich procedurach 
naboru, a późniejszy zwiększony napływ nowych pracowników stał się 
wyzwaniem. 

Źródło: odpowiedzi na ankietę Trybunału. 

75 Starano się ograniczyć ryzyko związane z procedurami naboru. Kandydatury były 
przesyłane elektronicznie do funkcyjnych skrzynek poczty elektronicznej stworzonych 
do tego celu, rozmowy natomiast przeprowadzano zdalnie (online z wykorzystaniem 
aplikacji Teams, Outlook lub Skype). Również online przeprowadzano testy pisemne, 
albo indywidualnie z udziałem kandydata i przedstawiciela agencji zajmującego się 
sprawami kadrowymi, albo pod nadzorem zewnętrznego dostawcy usług. Członkowie 

                                                        
32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 (Dz.U. L 295 z 14.11.2019, 

s. 1). 
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panelu oceniającego byli w stanie spotykać się wirtualnie oraz zatwierdzać dokumenty 
i decyzje za pomocą podpisów elektronicznych lub pocztą elektroniczną. 

76 Dodatkowym wyzwaniem w zakresie rekrutacji kandydatów związanym 
z pandemią był wymóg przeprowadzenia badań medycznych przed podjęciem 
zatrudnienia. W niektórych państwach dostęp do usług medycznych został przerwany 
ze względu na rygorystyczne środki zamknięcia. W innych przypadkach agencje 
korzystały na potrzeby badań medycznych przed zatrudnieniem z usług służby 
medycznej Komisji Europejskiej w Brukseli, która na jakiś czas została zamknięta. 
Zamknięcie to wpłynęło niekorzystnie na ich procedury naboru. Zgodnie z instrukcjami 
otrzymanymi od Komisji Europejskiej agencje zgodziły się przełożyć terminy tych 
badań, proponując kandydatom umowy warunkowe, przewidujące dla nowo 
zatrudnionych dodatkowy czas na poddanie się badaniom. Jak wynika z przeglądu 
Trybunału, 15 agencji (37%) skorzystało z tej możliwości, aby nie przerwać rekrutacji 
pracowników33. Niepoddanie się badaniom w określonym terminie – zazwyczaj przed 
końcem okresu próbnego – oznaczałoby, że umowy tracą moc. 

Agencje nie przestały realizować powierzonych im zadań pomimo pandemii COVID-
19, choć działania przebiegały wolniej 

77 Wprawdzie trudno jest w pełni wyodrębnić skutki pandemii od innych czynników, 
Trybunał może jednak stwierdzić, że pandemia wpłynęła na działalność podstawową 
wszystkich agencji, choć w różnym stopniu. 

78 Ogólnie rzecz biorąc, pandemia przyspieszyła zmianę w metodach pracy, co 
doprowadziło do oszczędności budżetowych w kilku obszarach. We wszystkich 
agencjach budżety na wyjazdy służbowe i podróże nie zostały wykorzystane w pełni, 
przy czym spadek wydatków w niektórych agencjach sięgał 90%. Oszczędności 
wynikały również z przeniesienia na późniejszy termin procedur naboru, wstępnych 
badań medycznych, osobistych spotkań lub z odwołania tychże, a także 
z organizowania szkoleń online. Podobnie zmniejszyło się znacznie zapotrzebowanie 
w zakresie usług stołówek, usług sprzątania oraz zużycie mediów takich jak woda 
i elektryczność w budynkach. Uwaga ta dotyczy również usług ochrony. 

79 Agencje dokonały przeglądu budżetów i celów, zmieniły ustalone priorytety 
i przekierowały środki na inne obszary, tak aby uniknąć anulowania zbyt dużych kwot 
środków na koniec roku. Wykryto przy tym pewne uchybienia (zob. pkt 56 i 57). 

                                                        
33 ACER, BEREC, CPVO, EUNB, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, Eurojust, Frontex, 

GSA, INEA, SRB. 
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Niemniej spowolnienie działań i zmiana metod pracy – odejście od wyjazdów 
służbowych i spotkań wymagających osobistej obecności – jest wciąż dostrzegalne 
w szeregu zmniejszeń budżetów agencji zatwierdzonych na 2020 r. i powiązanych 
zwrotów środków do Komisji Europejskiej. Innym elementem wskazującym na taki stan 
rzeczy jest ogólne zwiększenie – w porównaniu z poprzednim rokiem – kwoty środków 
przeniesionych z roku budżetowego 2020 na 2021. 

80 Trybunał odnotowuje, że w przypadku niektórych agencji pobierających opłaty 
(ECHA, EASA i ERA) wystąpiła większa zmienność opłat, na które wystawiono faktury 
i które pobrano, co negatywnie wpłynęło na proces planowania budżetu i ogólnie 
stabilność finansową. Przykładowo, o istotnych spadkach dochodów z opłat w 2020 r. 
poinformowały ECHA (dochody z opłat związanych z rozporządzeniem REACH były 
o 7,0 mln euro mniejsze niż początkowo przewidziano w budżecie) i EASA (dochody 
z opłat były o 3,2 mln euro mniejsze w porównaniu z 2019 r.). 

81 Jeśli chodzi o programy prac i prowadzoną działalność, pandemia stała się 
bodźcem do istotnej zmiany priorytetów w zakresie przydziału zasobów i planowanych 
działań. Uwagę skierowano na działalność związaną z pandemią COVID-19. Najbardziej 
zjawisko to można dostrzec w obszarze polityki zdrowotnej (ECDC, EMA). Jak wynika 
z zewnętrznej oceny działań ECDC34 (zob. również ramka 8), pandemia była 
najpoważniejszym zagrożeniem w zakresie zdrowia publicznego, któremu ECDC musiał 
stawić czoła od momentu utworzenia w 2004 r. W 2020 r. reakcja UE na pandemię 
COVID-19 stała się głównym obszarem działalności ECDC, który pochłaniał większość 
czasu pracy i zasobów Agencji35. W przypadku EMA tymczasem istotnie przeobraziło 
się całe otoczenie operacyjne, w którym prowadzi ona działalność. W szczególności 
pandemia wpłynęła na całą europejską sieć regulacyjną ds. leków36, w związku z czym 
EMA była zmuszona zacieśnić współpracę w obrębie unijnej sieci regulacyjnej 
i przyspieszyć przebieg procedur w komitetach w odniesieniu do wyrobów związanych 
z COVID-19. W listopadzie 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła ponadto wniosek 
dotyczący nowego rozporządzenia, które pozwoliłoby uzupełnić i usprawnić obecną 

                                                        
34 Dokument pt. „Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19”, 

McKinsey, listopad 2020 r. 

35 Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności za 2020 r. Centrum musiało anulować lub 
odłożyć w czasie uzyskanie 35% produktów pierwotnie przewidzianych na ten rok 
i przekierować zasoby na realizację działań związanych z COVID-19. 

36 W ramach tej sieci zrzeszone są właściwe organy krajowe z państw członkowskich UE 
i państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego współpracujące z EMA 
i Komisją Europejską. 
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podstawową działalność EMA i rozszerzyć jej uprawnienia, tak aby jeszcze bardziej 
ułatwić podejmowanie skoordynowanej reakcji na kryzysy zdrowotne na szczeblu UE37 

82 Skutki pandemii odczuły również agencje realizujące politykę UE w innych 
obszarach. Przykładowo, Frontex nie był w stanie zrealizować zaplanowanych operacji 
powrotowych ze względu na globalne ograniczenia w podróżowaniu, a pierwotnie 
zatwierdzony budżet na te operacje w 2020 r. został zmniejszony o 52,5%. 
Zaplanowane przez Eurofound prace w terenie w ramach siódmego europejskiego 
badania rynku pracy zostały istotnie zmodyfikowane, co ogranicza możliwość 
analizowania tendencji dotyczących warunków pracy na przestrzeni ponad 20 lat. 
W przypadku EASA, EMSA i ERA dokonano nagłej zmiany priorytetów działań, 
ponieważ agencje te musiały zapewnić nowe wytyczne, by zagwarantować, że 
w sektorach transportu i mobilności przestrzegane będą obowiązujące w Europie 
środki i protokoły w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia wprowadzone w bezpośrednim 
następstwie pandemii. 

83 Trybunał stwierdził zatem, że agencje podjęły odpowiednie działania i szybko 
dostosowały prowadzoną działalność do warunków pandemii. Udało się to osiągnąć 
dzięki przyspieszonej cyfryzacji, udoskonaleniu współpracy i poprawie sposobu, w jaki 
wymieniano informacje. Działania te miały na celu utrzymanie działalności operacyjnej 
(zob. ramka 15). 

                                                        
37 Ostateczny dokument programowy EMA na lata 2021–2023 (EMA/53919/2021). 
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Ramka 15 

Przykłady dobrych praktyk, które powinny być kontynuowane 

Trybunał pragnie zwrócić uwagę na szereg dobrych praktyk, które agencje UE 
powinny nadal stosować w okresie, gdy sytuacja stopniowo wraca do normalności. 

o Należy nadal uwzględniać wnioski z doświadczeń okresu pandemii 
w przeglądach i procedurach dotyczących zachowania ciągłości działania. 

o Należy nadal realizować proces cyfryzacji przyspieszony przez pandemię. 
Obejmuje to przykładowo wprowadzenie w pełni cyfrowych procedur 
postępowania i rozwiązań technicznych w zakresie przestrzeni roboczej. 

o Należy nadal pracować nad rozwiązaniami online na rzecz dobrostanu 
pracowników oraz narzędziami rozwoju zawodowego wprowadzonymi 
w okresie pandemii. 

o Należy nadal dostosowywać procedury oceny pracowników oraz wskaźniki 
efektywności do wirtualnego lub hybrydowego środowiska pracy. 

o Należy nadal dostosowywać proces programowania i cele, by uwzględnić 
sposób realizowania operacji i świadczenia usług przez agencje UE 
w warunkach pandemii COVID-19 (i po ustąpieniu pandemii). 
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Wykaz akronimów odnoszących się do 
agencji i innych organów UE 

Akronim Pełna nazwa  Akronim Pełna nazwa 

ACER 

Agencja Unii 
Europejskiej ds. 
Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki  

EMCDDA 

Europejskie Centrum 
Monitorowania 
Narkotyków 
i Narkomanii 

Urząd BEREC 

Agencja Wsparcia 
Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności 
Elektronicznej 

 

EMSA 
Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa 
Morskiego 

CdT 
Centrum Tłumaczeń dla 
Organów Unii 
Europejskiej 

 

ENISA 
Agencja Unii 
Europejskiej ds. 
Cyberbezpieczeństwa 

Cedefop 
Europejskie Centrum 
Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego  

EPPO Prokuratura 
Europejska 

CEPOL 

Agencja Unii 
Europejskiej ds. 
Szkolenia w Dziedzinie 
Ścigania  

ERA Agencja Kolejowa 
Unii Europejskiej 

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

ERCEA 
Agencja Wykonawcza 
Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych 

CPVO Wspólnotowy Urząd 
Ochrony Odmian Roślin  

ESA Agencja Dostaw 
Euratomu 

EACEA 

Agencja Wykonawcza ds. 
Edukacji, Kultury 
i Sektora 
Audiowizualnego  

ESMA 

Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd 
i Papierów 
Wartościowych 

EASA 

Agencja Unii 
Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa 
Lotniczego  

ETF Europejska Fundacja 
Kształcenia 

EASME 
Agencja Wykonawcza ds. 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw 

 

EUIPO 

Urząd Unii 
Europejskiej ds. 
Własności 
Intelektualnej 
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Akronim Pełna nazwa  Akronim Pełna nazwa 

EASO 
Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie 
Azylu 

 

eu-LISA 

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

EUNB Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego 

 

EU-OSHA 
Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy 

ECDC 
Europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób 

 

Eurofound 

Europejska Fundacja 
na rzecz Poprawy 
Warunków Życia 
i Pracy 

ECHA Europejska Agencja 
Chemikaliów 

 

Eurojust 

Agencja Unii 
Europejskiej ds. 
Współpracy 
Wymiarów 
Sprawiedliwości 
w Sprawach Karnych 

EEA Europejska Agencja 
Środowiska 

 

Europol 

Agencja Unii 
Europejskiej ds. 
Współpracy Organów 
Ścigania 

EFCA Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa 

 

FRA 
Agencja Praw 
Podstawowych Unii 
Europejskiej 

EFSA 
Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa 
Żywności  

Frontex 
Europejska Agencja 
Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej 

EIGE 
Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet 
i Mężczyzn 

 

GSA 

Agencja 
Europejskiego 
Globalnego Systemu 
Nawigacji Satelitarnej 

EIOPA 

Europejski Urząd 
Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych 
Programów 
Emerytalnych  

HADEA 
Europejska Agencja 
Wykonawcza ds. 
Zdrowia i Cyfryzacji 
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Akronim Pełna nazwa  Akronim Pełna nazwa 

EIT Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii 

 

INEA 
Agencja Wykonawcza 
ds. Innowacyjności 
i Sieci 

ELA Europejski Urząd ds. 
Pracy 

 

REA Agencja Wykonawcza 
ds. Badań Naukowych 

EMA Europejska Agencja 
Leków 

 

SRB 

Jednolita Rada ds. 
Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej 
Likwidacji 
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