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ZASADY PRZEWODNIE I GŁÓWNE OBSZARY WYMAGAJĄCE UPROSZCZEŃ W REALIZACJI 

POLITYKI SPÓJNOŚCI PO 2020 R. – STRESZCZENIE 

I. Polityka spójności jest głównym narzędziem inwestycyjnym UE wdrażanym wspólnie 

przez Komisję i państwa członkowskie. W miarę upływu lat realizacja tej polityki stała się 

bardzo złożona. W odpowiedzi Komisja zaproponowała szereg działań na rzecz uproszczenia 

na lata 2014–2020. Wdrażanie tych działań przyniosło niejednolite rezultaty. Parlament 

Europejski, państwa członkowskie i Komisja zgadzają się, że realizacja polityki spójności 

wymaga dalszego uproszczenia w okresie po 2020 r. 

II. Niniejszy dokument analityczny stanowi wkład w debatę na temat uproszczenia 

realizacji polityki spójności po 2020 r. Nie jest on sprawozdaniem z kontroli, lecz przeglądem 

opartym na powszechnie dostępnych informacjach i na wcześniejszych pracach Trybunału 

w tej dziedzinie. 

III. Trybunał stwierdził brak konsensusu w odniesieniu do celów uproszczenia, tj. z jakich 

powodów i w jaki sposób należy przeprowadzić uproszczenie oraz kto powinien z niego 

korzystać. W oparciu o międzynarodowe doświadczenia takich instytucji jak Komisja, OECD 

i RegWatchEurope, Trybunał określił cztery zasady przewodnie skutecznego upraszczania, 

które uznał za niezbędne do przyspieszenia procesu upraszczania polityki spójności po 2020 

roku:  

• potrzebna jest jasno określona strategia uproszczenia procedur administracyjnych; 

• uporządkowane podejście oparte na dowodach ma zasadnicze znaczenie dla 

zrozumienia złożoności i proponowania uproszczeń; 

• zapewnienie skutecznego uproszczenia wymaga zdecydowanego zobowiązania ze 

strony Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady i państw członkowskich; 

• rozliczalność i wyniki – uproszczenie nie jest celem samym w sobie i nie powinno 

negatywnie wpływać na osiągnięcia w zakresie wzmocnionej kontroli wewnętrznej. 



6 

IV. Prace Trybunału doprowadziły również do wskazania pięciu obszarów kluczowych dla 

uproszczenia polityki spójności. Komisja, Parlament Europejski, Rada i państwa członkowskie 

powinny poświęcić im szczególną uwagę. 

• Przepisy i wytyczne UE. Uproszczenie ma swój początek w prostych, jasnych 

i stabilnych przepisach oraz lepszej harmonizacji zasad dotyczących różnych funduszy 

i programów.  

• Struktura zarządzania programami operacyjnymi. W państwach członkowskich 

istnieje około 1 400 organów odpowiedzialnych za zarządzanie ponad 390 

programami operacyjnymi oraz ich kontrolę. Stanowi to wyzwanie dla skutecznej 

realizacji polityki spójności. Usprawnienie programów operacyjnych i organów za nie 

odpowiedzialnych niesie ze sobą korzyści skali oraz możliwości zmniejszenia kosztów 

administracyjnych i obciążeń dla beneficjentów.  

• Niedociągnięcia administracyjne w wyborze i realizacji projektów w obszarze 

spójności (w tym nadmiernie rygorystyczne wdrażanie). Uproszczenie w państwach 

członkowskich powinno objąć również nadmiernie rygorystyczne wdrażanie, a także 

zbędne wymogi administracyjne dotyczące wyboru i monitorowania projektów. 

Dzięki lepszemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii można poczynić znaczne 

oszczędności. 

• Korzystanie z uproszczonych form kosztów i innych rodzajów działań opartych na 

warunkach. Uproszczone formy kosztów mogą zmniejszyć obciążenie 

administracyjne dla beneficjentów i pomóc w obniżeniu kosztów realizacji. Komisja 

i państwa członkowskie muszą zapewnić, aby możliwościom uproszczenia 

uzyskiwanym dzięki płatnościom uzależnionym od spełnienia określonych warunków 

towarzyszyło większe ukierunkowanie na wyniki.  

• Bardziej wydajne i skuteczne kontrole. Doświadczenie Trybunału płynące z kontroli 

wskazuje na potrzebę wprowadzenia przez Komisję jasnych ustaleń dotyczących 

zakresu i częstotliwości kontroli zarządczych przeprowadzanych przez instytucje 

zarządzające/pośredniczące i instytucje certyfikujące. Państwa członkowskie powinny 

zająć się niedociągnięciami administracyjnymi (takimi jak wielokrotne składanie 

dokumentów) i związanym z nimi obciążeniem dla beneficjentów.  
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WSTĘP 

Polityka spójności UE  

1. Celem polityki spójności jest zmniejszenie dysproporcji między poziomami 

rozwoju państw członkowskich i regionów1. Jest to główne narzędzie inwestycyjne UE 

wykorzystywane za pośrednictwem Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), o łącznym 

budżecie na lata 2014–2020 wynoszącym 350 mld euro2.  

Działania UE w celu uproszczenia realizacji polityki spójności w latach 2014–2020  

2. W okresie programowania 2014–2020 wprowadzono szereg działań mających na 

celu uproszczenie realizacji polityki spójności. Istnieją dwa rodzaje działań na rzecz 

uproszczenia – obowiązkowe i opcjonalne. Działania obowiązkowe obejmują 

harmonizację przepisów, wspólne wskaźniki, proporcjonalną kontrolę i e-spójność3 

oraz obowiązkowe stosowanie uproszczonych form kosztów w odniesieniu do 

projektów EFS ze wsparciem publicznym w wysokości do 50 000 euro4. Opcjonalne 

                                                      

1 Traktat o Unii Europejskiej, art. 3 (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 13–390), Traktat 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 174 (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 47–390). 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/what/investment-policy/ 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469). 

4 Art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470–486). 
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działania na rzecz uproszczenia obejmują połączenie instytucji zarządzających 

i certyfikujących oraz szerszy zakres stosowania uproszczonych form kosztów5. 

3. W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020 

podkreślona została wzajemna odpowiedzialność Komisji i państw członkowskich za 

uproszczenie realizacji polityki spójności6. Państwa członkowskie miały obowiązek 

określić w swoich programach operacyjnych podsumowanie oceny obciążeń 

administracyjnych beneficjentów oraz, w stosownych przypadkach, działania i ramy 

czasowe niezbędne do zmniejszenia tych obciążeń7.  

Dodatkowe działania na rzecz uproszczenia zaproponowane w 2016 r. 

4. We wrześniu 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący gruntownej rewizji 

rozporządzenia finansowego regulującego wykonanie budżetu UE, a także 

rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i rozporządzeń sektorowych 

dotyczących funduszy ESI8 (tzw. „rozporządzenie zbiorcze”). Trybunał wydał opinię 

w sprawie projektu wniosku ustawodawczego Komisji w 2017 r.9. Dwa główne cele 

                                                      

5 Część druga, art. 67–68 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469) i art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013, 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470–486). 

6 Art. 4 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 320–469). 

7 Art. 96 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 320–469). 

8 Art. 265 wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) 
nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) 
nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) 
nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE, 
COM(2016) 605 final, Bruksela, dnia 14 września 2016 r. 

9 Europejski Trybunał Obrachunkowy, opinia nr 1/2017 przedstawiona na mocy art. 322 
TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia Parlamentu 
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leżące u podstaw tej rewizji to uproszczenie i elastyczność. Ostateczny tekst 

rozporządzenia zbiorczego ma zostać przyjęty do połowy 2018 r., tj. w czwartym roku 

bieżącego okresu programowania. 

5. W przypadku trzech ostatnich okresów programowania – 2000–2006, 2007–2013 

i 2014–2020 – około dwóch lat po rozpoczęciu każdego z nich Komisja proponowała 

doraźny program reform10 mający na celu uproszczenie. 

Apele o dalsze upraszczanie realizacji polityki spójności po 2020 r. 

6. W 2015 r. Komisja powołała grupę wysokiego szczebla w celu monitorowania 

uproszczeń dla beneficjentów otrzymujących środki z funduszy ESI w okresie 

programowania 2014–202011. W 2017 r. grupa wysokiego szczebla przedstawiła 

wnioski i zalecenia dotyczące polityki spójności po 2020 r., w dużej mierze w oparciu 

o doświadczenia z realizacji programów przed okresem 2014–2020. 

                                                      

Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) 
nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) 
nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) 
nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 541/2014/UE – Rewizja rozporządzenia finansowego – Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 

10 Komunikat Komisji w sprawie Agendy 2000 na rzecz silniejszej i rozszerzonej Europy, 
dokument sporządzony na podstawie COM(97) 2000 final; Komisja Europejska, komunikat 
Rady Europejskiej, „Europejski plan naprawy gospodarczej“, COM(2008) 800 final, 
26 listopada 2008 r., Bruksela; decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie 
utworzenia grupy wysokiego szczebla niezależnych ekspertów ds. monitorowania 
uproszczenia dla beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
C(2015) 4806 final, 10 lipca 2015 r., Bruksela. 

11 Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia grupy wysokiego szczebla 
niezależnych ekspertów ds. monitorowania uproszczenia dla beneficjentów europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, C(2015) 4806 final. 
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7. Parlament Europejski12 i Rada13 również przedstawiły swoje stanowiska na temat 

przyszłości polityki spójności i zakresu możliwych uproszczeń. W czerwcu 2017 r. 

Komisja przedstawiła dokument otwierający debatę, zawierający szereg wniosków 

dotyczących uproszczenia polityki spójności14. W 2016 r.15 Komitet Regionów 

przedstawił swoje stanowisko na temat uproszczenia funduszy ESI, w 2017 r.16 wydał 

opinię w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r., a w 2018 r.17 w sprawie 

wniosków i zaleceń grupy wysokiego szczebla.  

8. Ponadto niektóre państwa członkowskie przedstawiły swoje stanowiska 

i oczekiwania dotyczące uproszczenia realizacji polityki spójności po roku 2020. 

Trybunał otrzymał opublikowane stanowiska Niemiec18, Austrii19, Republiki Czeskiej20 

                                                      

12 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie elementów 
składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 (2016/2326(INI) oraz 
rezolucja z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dążenia do uproszczenia polityki spójności 
na lata 2014–2020 i ukierunkowania jej na wyniki (P8_TA(2015)0419). 

13 Konkluzje Rady (2017) pt. „Synergie i uproszczenie polityki spójności po roku 2020” z dnia 
15 listopada 2017 r., nr 657/17. 

14 Komisja Europejska (2017), dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów 
UE z dnia 28 czerwca 2017 r., COM(2017) 358. 

15 Europejski Komitet Regionów (2016), opinia pt. „Uproszczenie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych z perspektywy władz lokalnych i regionalnych” z dnia 
11 października 2016 r., nr CDR 8/2016. 

16 Europejski Komitet Regionów (2017), opinia pt. „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.” 
z dnia 11 maja 2017 r., nr CDR 1814/2017. 

17 Europejski Komitet Regionów (2018), opinia pt. „Ostateczne wnioski i zalecenia grupy 
wysokiego szczebla ds. uproszczenia na okres po roku 2020” z dnia 31 stycznia–1 lutego 
2018 r., COTER-VI/035. 

18 „Gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung und der Länder zur Kohäsionspolitik 
der EU nach 2020“ Berlin, 20 czerwca 2017 r. 

19 „EU Cohesion Policy post-2020, Simplification and Differentiation” [Polityka spójności UE 
po 2020 r. – uproszczenie i zróżnicowanie], na podstawie dyskusji grupy ekspertów Bund-
Länder, styczeń 2018 r. 

20 Prezentacja czeskiej perspektywy dotyczącej przyszłości polityki spójności po 2020 r., 
Bruksela, Stałe Przedstawicielstwo Republiki Czeskiej przy UE, 25 stycznia 2018 r. 
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i Polski21. Dokonał również wymiany poglądów z niderlandzkim ministerstwem 

gospodarki i Duńskim Urzędem ds. Działalności Gospodarczej. 

9. Opinie tych instytucji UE i innych organów są zbieżne w kwestii obszarów, 

w których uproszczenie jest najbardziej potrzebne (zob. załącznik I). Najczęściej 

wymieniane elementy to:  

- zasady i przepisy (mnożenie zasad, złożoność, opóźnienia, niespójności i brak 

pewności prawa); 

- zarządzanie i kontrola (pokrywanie się, nieproporcjonalność oraz rozbieżne 

interpretacje zasad); oraz 

- wysoka liczba programów operacyjnych i złożone rozwiązania instytucjonalne. 

Dokument analityczny  

10. Celem niniejszego dokumentu analitycznego jest wniesienie wkładu 

w przygotowanie pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki spójności po 2020 r. oraz 

w debatę na temat uproszczenia realizacji polityki spójności po 2020 r. Nie jest on 

sprawozdaniem z audytu, lecz przeglądem opartym na powszechnie dostępnych 

informacjach i pracach przeprowadzonych przez Trybunał w tym obszarze 

w przeszłości. Po przedstawieniu przez Komisję wniosku dotyczącego ram prawnych na 

okres po 2020 r. Trybunał zamierza wydać opinię w sprawie wniosku ustawodawczego, 

który m.in. będzie dotyczył działań podjętych w celu uproszczenia zasad polityki 

spójności.  

11. W pierwszej części dokumentu analitycznego, opartej na doświadczeniach 

międzynarodowych instytucji takich jak Komisja, OECD i RegWatchEurope, 

przedstawione zostały ogólne zasady, które Trybunał uważa za niezbędne do 

kierowania procesem upraszczania. Druga część zawiera analizę niektórych wniosków 

                                                      

21 Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet do 
Spraw Europejski w dniu 17 lipca 2017 r. 
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szczegółowych zaproponowanych przez instytucje UE i ekspertów. Trybunał skupił 

uwagę na pięciu obszarach, które uważane są za kluczowe dla skutecznego 

uproszczenia.  

12. Stanowisko Trybunału opiera się na: 

- wcześniejszych pracach Trybunału (zob. załącznik II); 

- rozmowach z urzędnikami Komisji z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej 

i Miejskiej (DG REGIO), Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 

i Włączenia Społecznego (DG EMPL) oraz Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji 

(IAS), a także konsultacjach z przedstawicielami instytucji audytowych państw 

członkowskich oraz rozmowach z podmiotami zewnętrznymi (OECD i innymi 

organami zajmującymi się zmniejszaniem obciążeń administracyjnych);  

- przeglądzie sprawozdań dotyczących uproszczenia procedur administracyjnych 

w ujęciu ogólnym oraz w kontekście polityki spójności; 

- przeglądzie procedur administracyjnych regulujących wybór i realizację projektów 

w programach operacyjnych z 12 państw członkowskich (zob. załącznik III) 

zapewniających wsparcie finansowe dla MŚP; 

- przeglądzie wniosków dotyczących uproszczenia polityki spójności 

przedstawionych przez Komisję, Parlament Europejski, Radę, Komitet Regionów, 

jak również stanowisk wybranych państw członkowskich (zob. pkt 6–8). 

13. Komisja miała możliwość zgłoszenia uwag do niniejszego dokumentu przed jego 

ukończeniem. Przedstawiła ona pewne wyjaśnienia dotyczące stanu faktycznego, które 

zdaniem Trybunału należało uwzględnić w dokumencie analitycznym. 
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ZASADY PRZEWODNIE UPROSZCZEŃ W REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 

14. Uproszczenie polityki spójności wymaga zasad, które nadają strukturę debacie 

i pomagają zainteresowanym stronom w podejmowaniu decyzji dotyczących tego, 

z jakich powodów i w jaki sposób przeprowadzić uproszczenie oraz kto powinien 

z niego korzystać w kolejnym okresie programowania. W tym celu Trybunał określił 

cztery zasady przewodnie: 

ZASADA PRZEWODNIA I: potrzebna jest jasno określona strategia uproszczenia 

procedur administracyjnych;  

ZASADA PRZEWODNIA II: uporządkowane podejście oparte na dowodach ma 

zasadnicze znaczenie dla zrozumienia złożoności i proponowania uproszczeń;  

ZASADA PRZEWODNIA III: zapewnienie skutecznego uproszczenia wymaga 

zdecydowanego zobowiązania ze strony Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady 

i państw członkowskich; 

ZASADA PRZEWODNIA IV: rozliczalność i wyniki – uproszczenie nie jest celem 

samym w sobie i nie powinno negatywnie wpływać na osiągnięcia w zakresie 

wzmocnionej kontroli wewnętrznej. 

 

Potrzebna jest jasno określona strategia uproszczenia procedur administracyjnych  

Uproszczenie procedur administracyjnych – kontekst 

15. OECD twierdzi, że celem strategii uproszczenia procedur administracyjnych jest 

„poprawa wydajności transakcji z obywatelami i przedsiębiorstwami bez utraty 
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korzyści o charakterze regulacyjnym”22, a także „zmniejszenie złożoności i niepewności 

regulacyjnej oraz ograniczenie formalności administracyjnych, zmniejszające 

niepotrzebne obciążenia biurokratyczne i wymogi dotyczące dokumentacji”23. 

Koncepcja takich strategii powinna być jasna i obejmować dobrze uzasadnione, 

wymierne cele, zasoby, harmonogram, produkty i rezultaty, a także mechanizmy 

monitorowania i oceny. 

16. OECD zaleca, aby przy podejmowaniu decyzji w sprawie działań na rzecz 

uproszczenia uwzględnić nie tylko koszty, ale również korzyści wynikające z inicjatywy 

regulacyjnej24. Komisja podziela ten pogląd i uważa, że może to prowadzić do 

nadmiernej deregulacji. W związku z tym Komisja stosuje politykę „najpierw oceniaj” 

i szacuje koszty regulacyjne, korzyści i oszczędności, o ile takie dane są dostępne, przed 

przedstawieniem jakichkolwiek wniosków25.  

17. W obszarze polityki spójności Komisja wprowadziła od 2017 r. rozróżnienie między 

kosztami administracyjnymi na szczeblu państw członkowskich i UE a obciążeniami 

administracyjnymi beneficjentów wynikającymi z wywiązywania się z obowiązków26.  

                                                      

22 OECD (2006), „Cutting Red Tape, National Strategies for Administrative Simplification” 
[Ograniczenie formalności administracyjnych. Krajowe strategie upraszczania procedur 
administracyjnych], s. 21. 

23 OECD (2009), „Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies. Guidance 
for Policy makers” [Przezwyciężanie przeszkód utrudniających realizację strategii 
upraszczania procedur administracyjnych. Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za 
wyznaczanie kierunków polityki], s. 5. 

24 OECD (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance [Wytyczne 
dotyczące oceny kosztów przestrzegania uregulowań], s. 8, OECD Publishing, Paryż. 

25 Dokument roboczy służb Komisji (2017), „Przegląd unijnych wysiłków na rzecz 
uproszczenia i zmniejszenia obciążeń regulacyjnych”, SWD(2017) 675 final, s. 3, 44. 

26 Komisja Europejska (2017), badanie, „Use of new provisions on simplification during the 
early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds” 
[Wykorzystanie nowych przepisów dotyczących uproszczenia na wczesnym etapie 
wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych], Sweco, t33 i Spatial 
Foresight. 
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Stanowisko Trybunału  

18. Z przeprowadzonej przez Trybunał analizy opinii dotyczących okresu po 2020 r. 

(zob. załącznik I) wynika, że brakuje ogólnej zgody co do celów uproszczenia, tj. 

powodów jego przeprowadzenia i adresatów. Trybunał uważa, że jednym z głównych 

celów uproszczenia procedur administracyjnych jest eliminacja niepotrzebnych 

kosztów. Głównym celem uproszczenia powinno być zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych beneficjentów i obniżenie kosztów administracyjnych ponoszonych 

przez organy państw członkowskich. Zdaniem Trybunału uproszczeniu powinno 

towarzyszyć większe ukierunkowanie na wyniki, oszczędność kosztów oraz jakość 

uregulowań prawnych i formalności administracyjnych. 
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Zasada przewodnia I: Potrzebna jest jasno określona strategia uproszczenia 

procedur administracyjnych 

Właściwie określone działania na rzecz uproszczenia powinny mieć na celu 

zmniejszenie obciążenia administracyjnego beneficjentów i kosztów ponoszonych 

przez organy państw członkowskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu korzyści 

regulacyjnych. Działania te nie powinny prowadzić do nadmiernej deregulacji. 

Powinny one znaleźć odzwierciedlenie w jasno określonych strategiach o ustalonych, 

dobrze uzasadnionych i wymiernych celach, zasobach, harmonogramach, 

produktach i rezultatach oraz mechanizmach monitorowania i oceny27. 

Uporządkowane podejście oparte na dowodach ma zasadnicze znaczenie dla 

zrozumienia złożoności i zgłaszania wniosków dotyczących uproszczeń 

Podejście oparte na dowodach – kontekst 

19. Wszelkie wnioski dotyczące uproszczenia procedur administracyjnych powinny 

być oparte na rzetelnych dowodach. Istnieje ryzyko, że uproszczenie procedur 

administracyjnych może koncentrować się na działaniach, które są niewygodne 

z perspektywy organizacji podlegających uregulowaniom, ale niekoniecznie najbardziej 

uciążliwe28. W tym kontekście Komisja stwierdziła, że uproszczenie procedur 

administracyjnych bez szczegółowej oddolnej oceny może mieć wpływ na cele 

                                                      

27 OECD (2009), „Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies, Guidance 
for Policy makers” [Przezwyciężanie przeszkód utrudniających realizację strategii 
upraszczania procedur administracyjnych. Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za 
wyznaczanie kierunków polityki], s. 16. 

28 OECD (2010), „Cutting Red Tape; Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010” [Ograniczenie formalności administracyjnych. Dlaczego 
upraszczanie procedur administracyjnych jest takie złożone? Sięganie w przyszłość po 
2010 r.], OECD Publishing, Paryż, s. 35. 
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polityki29. Zarówno Komisja30, jak i OECD31 proponują w tym celu stosowanie metod 

ilościowych, takich jak model kosztu standardowego (MKS), do pomiaru kosztów 

administracyjnych i wyrażania ich w wartościach pieniężnych32. Dowody ilościowe 

powinny być również uzupełnione jakościowymi metodami oceny obciążeń 

administracyjnych beneficjentów (np. projekt pn. Łowcy Obciążeń w Danii33). 

20. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia prawa34 Komisja 

przeprowadziła dwa badania w celu oceny wpływu zmian zaproponowanych w ramach 

prawnych polityki spójności na koszty administracyjne ponoszone przez państwa 

członkowskie i obciążenia administracyjne beneficjentów. Badania te wskazują, że 

największe obciążenia administracyjne organów państw członkowskich występuje 

w przypadku zarządzania programami – 78% w ramach EFRR / Funduszu Spójności 

i 85% w ramach EFS (zob. tabela 1).  

                                                      

29 Dokument roboczy służb Komisji (2017), „Przegląd unijnych wysiłków na rzecz 
uproszczenia i zmniejszenia obciążeń regulacyjnych”, SWD(2017) 675 final, s. 44. 

30 Komisja Europejska, „Narzędzia lepszego stanowienia prawa”, narzędzie nr 60, „Model 
kosztu standardowego przy ocenie kosztów administracyjnych”. 

31 OECD (2010), „Cutting Red Tape, Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010”, OECD Publishing, Paryż, s. 45. 

32 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-
DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3.  

33 OECD (2010), „Cutting Red Tape. Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010”, Paryż, s. 49. 

34 Komisja Europejska (2015), „Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa”, s. 39. 
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Tabela 1 – Szacunkowe obciążenie administracyjne państw członkowskich w podziale 

na funkcje w ramach EFRR / Funduszu Spójności i EFS 

Funkcja EFRR / Fundusz 
Spójności 

EFS 

Koordynacja krajowa 6% 3% 
Przygotowanie programu 3% 5% 
Zarządzenie programem 78% 85% 
Certyfikacja 5% 2% 
Kontrola 8% 5% 

Źródło: badania Komisji: „Measuring Current and Future Requirements on Administrative Cost 
and Burden of Managing the ESF” [Pomiar obecnych i przyszłych wymogów w zakresie kosztów 
administracyjnych oraz obciążeń związanych z zarządzaniem EFS], czerwiec 2012 r. i „Regional 
governance in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & 
administrative costs Administrative workload and costs for Member State public authorities of 
the implementation of ERDF and Cohesion Fund” [Zarządzanie regionalne w kontekście 
globalizacji – przegląd mechanizmów zarządzania i kosztów administracyjnych. Obciążenie 
administracyjne i koszty wdrażania EFRR i Funduszu Spójności ponoszone przez instytucje 
publiczne państw członkowskich], 2010 r. 

21. Z oceny skutków działań na rzecz uproszczenia w latach 2014–2020 wynika, że 

największego wzrostu wydajności można oczekiwać w kwestiach związanych 

z zarządzaniem programami i realizacją projektów (zob. załącznik IV). Ogólnie 

najbardziej czasochłonne kwestie w ramach zarządzania programami to wybór 

projektów i weryfikacja wyników.  

22. Jeśli chodzi o koszty administracyjne ponoszone przez państwa członkowskie, 

istnieją znaczne korzyści skali – w programach EFRR i Funduszu Spójności 

dysponujących stosunkowo dużymi środkami finansowymi mniejsza część budżetu 

przeznaczana jest na zadania administracyjne. Podobne spostrzeżenie poczyniono 

w odniesieniu do programów EFS. Koszty administracyjne programów EFS (jako udział 

w całkowitym budżecie programu operacyjnego) są również wyższe niż w przypadku 

programów EFRR35. Wynika to z faktu, że takie obowiązki jak sporządzanie rocznych 

                                                      

35 Sweco (2010): „Regional governance in the context of globalisation: reviewing 
governance mechanisms & administrative costs Administrative workload and costs for 
Member State public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund” 
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sprawozdań z realizacji mają zastosowanie niezależnie od przydzielonych środków 

finansowych. 

23. Jeśli chodzi o obciążenia administracyjne beneficjentów, znaczącym źródłem 

złożoności jest nadmiernie rygorystyczne wdrażanie (tj. wymogi nałożone na szczeblu 

krajowym, które wykraczają poza wymogi określone w rozporządzeniach). Ocena 

ex post Komisji dotycząca lat 2007–2013 oraz badanie przeprowadzone na zlecenie PE 

wskazują, że prawie jedna trzecia obciążeń, których można byłoby uniknąć, 

spowodowana jest nieskutecznym i nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem na 

szczeblu krajowym36. Ta ostatnia przyczyna może wynikać z braku pewności prawa 

i obaw organów administracji krajowej, że mniej rygorystyczna interpretacja przepisów 

UE może ostatecznie doprowadzić do nałożenia przez Komisję korekt finansowych. 

Uporządkowane podejście do uproszczenia procedur administracyjnych – kontekst 

24. Doświadczenia międzynarodowe, w szczególności państw członkowskich i OECD, 

wskazują, że skuteczne uproszczenie procedur administracyjnych wymaga 

uporządkowanego podejścia. Obejmuje to: (1) zidentyfikowanie i oszacowanie 

obciążeń; (2) ocenę skutków ex ante i jej niezależną kontrolę; oraz (3) określanie celów 

w zakresie zmniejszania obciążeń i monitorowania postępów37. 

                                                      

[Zarządzanie regionalne w kontekście globalizacji – przegląd mechanizmów zarządzania 
i kosztów administracyjnych. Obciążenie administracyjne i koszty wdrażania EFRR 
i Funduszu Spójności ponoszone przez instytucje publiczne państw członkowskich], 
badanie zlecone przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, s. 8. 

36 Ocena ex post programów polityki spójności w latach 2007–2013, skupiająca się na 
Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskim Funduszu Społecznego 
(EFS) i Funduszu Spójności, sierpień 2016 r., s. 17 i 106; oraz Parlament Europejski (2017), 
badanie dla Komisji Rozwoju Regionalnego pt. „Gold-plating in the European Structural 
and Investment Funds” [Nadmiernie rygorystyczne wdrażanie w europejskich funduszach 
strukturalnych i inwestycyjnych], 2017, s. 61.  

37 RegWatchEurope (2014): „A Smart Agenda for the New European Commission” 
[Inteligentny plan dla nowej Komisji Europejskiej]. 
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Stanowisko Trybunału  

25. Polityka oparta na dowodach ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia lepszych 

uregulowań i uproszczenia przepisów. Trybunał uważa, że Komisja i państwa 

członkowskie powinny skoncentrować się przede wszystkim na obszarach 

o największym obciążeniu administracyjnym oraz na tych elementach, które 

w największym stopniu przyczyniają się do złożoności (zob. pkt 21). Punktem wyjścia 

powinno być zatem zrozumienie przyczyn złożoności i związanych z nimi korzyści 

poprzez zidentyfikowanie nadmiernie uciążliwych i kosztownych elementów oraz ich 

przyczyn, zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. W miarę możliwości oceny powinny 

obejmować analizy ilościowe i narzędzia, takie jak ankiety/informacje zwrotne od 

zainteresowanych stron, oraz wyniki ocen ex post. Analizy powinny określać właściwe 

działania na rzecz uproszczenia. 

26. Trybunał stwierdził jednak niedociągnięcia w zakresie dostępności odpowiednich 

danych. W 2012 r. Komisja przeprowadziła analizę ilościową kosztów 

administracyjnych i obciążeń polityki spójności na szczeblu unijnym38, tj. przed 

rozpoczęciem okresu programowania 2014–2020. Przeprowadzona przez Trybunał 

ocena 12 programów operacyjnych z 12 państw członkowskich (zob. wykaz programów 

operacyjnych w załączniku III) wskazuje jednak, że państwa członkowskie 

przeprowadziły ograniczone analizy, które na ogół miały charakter jakościowy, a nie 

ilościowy.  

27. Od 2015 r. oceny skutków stanową zasadniczą część programu Komisji 

dotyczącego lepszego stanowienia prawa. Wiąże się to również z oceną wpływu 

przepisów na poszczególne zainteresowane strony, o ile to możliwe zarówno pod 

                                                      

38 t33, (2012) „Measuring the impact of changing regulatory requirements to administrative 
cost and administrative burden of managing EU Structural Funds (ERDF and Cohesion 
Funds)” [Pomiar wpływu zmiany wymogów regulacyjnych na koszty i obciążenia 
administracyjne związane z zarządzaniem funduszami strukturalnymi UE (EFRR i Fundusz 
Spójności)], badanie zlecone przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. 
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względem jakościowym, jak i ilościowym. Niezależna Rada Kontroli Regulacyjnej (RSB), 

która została powołana w ramach Komisji w 2015 r., sprawdza jakość ocen skutków. 

Rada i Parlament są zobowiązane do przeprowadzania oceny skutków wszelkich 

istotnych poprawek wprowadzanych przez nie do proponowanych przepisów39. 

Ponadto Komisja ustanowiła program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) 

w celu przeanalizowania obowiązujących przepisów, aby zapewnić, że korzyści płynące 

z prawa UE są osiągane przy zachowaniu najniższych kosztów. W swoich 

sprawozdaniach rocznych za 2016 r. i 2017 r. Rada Kontroli Regulacyjnej wskazała 

niedociągnięcia w kwantyfikacji kosztów i korzyści regulacyjnych40.  

28. Już w projekcie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–

202041 Komisja zaproponowała, by cele zostały wykorzystane do zmniejszenia kosztów 

i obciążeń administracyjnych. W trakcie negocjacji dotyczących wspólnych przepisów 

zrezygnowano jednak z tych celów. W związku z tym w umowach partnerstwa 

i programach operacyjnych państw członkowskich nie określono żadnych celów 

dotyczących zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów i kosztów 

ponoszonych przez ich organy administracyjne w związku z wdrażaniem polityki 

spójności. 

29. Na podobnej zasadzie model rocznego sprawozdania z realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014–2020 nie przewiduje składania sprawozdań z postępów 

w zmniejszaniu obciążeń administracyjnych42. Ponieważ nie istnieją wskaźniki służące 

do pomiaru postępów w zakresie zmniejszania kosztów i obciążeń administracyjnych 

                                                      

39 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa, 13 kwietnia 
2016 r. (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14). 

40 Komisja Europejska (2017): Rada Kontroli Regulacyjnej, sprawozdanie roczne za 2017 r., 
pkt 2.3. 

41 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, COM(2011) 615 final/2, 
Bruksela, 14 marca 2012 r., art. 14 lit. (e) ppkt (ii). 

42 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz.U. L 38 
z 13.2.2015, s. 1–122). 
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podczas realizacji polityki spójności, trudno jest ocenić, czy Komisja i państwa 

członkowskie zmniejszają je w skuteczny sposób. 

Zasada przewodnia II: Uporządkowane podejście oparte na dowodach ma 

zasadnicze znaczenie dla zrozumienia złożoności i zgłaszania wniosków 

dotyczących uproszczeń 

Punktem wyjścia dla skutecznego uproszczenia jest kompleksowy przegląd źródeł 

obciążeń w programach operacyjnych oraz identyfikacja nadmiernej złożoności 

i niepotrzebnych kosztów. Powinno to umożliwić Komisji i państwom członkowskim 

określenie odpowiednich działań na rzecz uproszczenia w celu skutecznego 

zmniejszenia kosztów administracyjnych ponoszonych przez władze krajowe oraz 

obciążenia administracyjnego beneficjentów. Państwa członkowskie powinny ocenić 

swoje propozycje dotyczące uproszczenia, a Komisja powinna przeprowadzić ich 

przegląd przed rozpoczęciem programów operacyjnych, aby zapewnić skuteczne 

uproszczenie i zapobiec konieczności doraźnych dostosowań w trakcie procesu 

wdrażania. 

Ponadto ustalenie celów i monitorowanie postępów w zakresie kosztów 

administracyjnych i zmniejszania obciążeń jest niezbędne dla zapewnienia trwałego 

uproszczenia w praktyce. 

Zapewnienie skutecznego uproszczenia wymaga zdecydowanego zobowiązania ze 

strony Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady i państw członkowskich 

Zobowiązanie – kontekst  

30. Komisja, Parlament Europejski, Rada i państwa członkowskie są 

współodpowiedzialne za uproszczenie realizacji polityki spójności i muszą być aktywnie 
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zaangażowane43 w osiągnięcie tego celu. Komisja przedstawia propozycję ram 

prawnych zarządzania funduszami i ich wdrażania, które następnie są negocjowane 

i przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę. Państwa członkowskie są wtedy 

odpowiedzialne za ustanowienie zasad dla beneficjentów, np. dotyczących wyboru 

działań, monitorowania i sprawozdawczości. Zasady te oddziałują bezpośrednio na 

beneficjentów i przyczyniają się do rzeczywistych lub postrzeganych obciążeń 

administracyjnych.  

Stanowisko Trybunału 

31. Doświadczenia międzynarodowe, w szczególności państw członkowskich, 

wskazują, że skuteczne uproszczenie procedur administracyjnych wymaga silnego 

zaangażowania politycznego, jak również odpowiedniego zarządzania, metodyki 

i zasobów44. Ma to również zastosowanie w przypadku polityki spójności. Skuteczne 

uproszczenie wymaga zdecydowanego zobowiązania i odpowiedzialności ze strony 

Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady i państw członkowskich, stosownie do ich roli.  

32. Komisja może przyczynić się do uproszczenia procedur administracyjnych przez 

przedstawienie wniosków dotyczących przepisów, które są „dostosowane do celu”, 

harmonizację tych przepisów i uproszczenie modelu programów operacyjnych. 

Podczas negocjacji dotyczących tych wniosków w ramach procesu legislacyjnego 

konieczne jest, aby Parlament Europejski i Rada zdecydowanie zobowiązały się do 

uproszczenia, nie rezygnując jednocześnie z osiągnięcia wyznaczonych celów polityki. 

33. Po przyjęciu przepisów państwa członkowskie muszą je wdrożyć w sposób, który 

faktycznie doprowadzi do uproszczenia z perspektywy beneficjentów. Komisja 

                                                      

43 Europejski Komitet Regionów (2016), opinia pt. „Uproszczenie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych z perspektywy władz lokalnych i regionalnych” z dnia 
11 października 2016 r., nr CDR 8/2016. 

44 Centrum Studiów nad Polityką Europejską (2017), badanie „Introducing EU reduction 
Targets on regulatory Costs, a feasibility study [Wprowadzenie celów UE w zakresie 
redukcji kosztów regulacyjnych – studium wykonalności], A. Renda, s. 39. 
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stwierdziła, że proces składania wniosków, wraz ze sprawozdawczością 

i przechowywaniem dokumentów, stanowi znaczną część obciążeń administracyjnych 

beneficjentów45. Podejmowanie kroków w celu zmniejszenia obciążeń beneficjentów 

w tych obszarach leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich.  

34. W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów nałożono wymóg, by 

w umowach partnerstwa i programach operacyjnych państw członkowskich 

informowano o „planowanych działaniach służących zmniejszeniu obciążenia 

administracyjnego beneficjentów”. Brakowało jednak wspólnej metodyki oceny tych 

działań w ramach ocen ex ante dotyczących umów partnerstwa i programów 

operacyjnych. Ta część programów operacyjnych nie była przedmiotem decyzji Komisji. 

Doświadczenia z programów na lata 2014–2020 (zob. pkt 26) wskazują, że Komisja 

powinna odgrywać bardziej aktywną rolę.  

                                                      

45 Dokument roboczy służb Komisji „Ocena skutków” (2011) z dnia 6 października 2011 r., 
SEC(2011) 1141 final, s. 17. 
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Zasada przewodnia III: Zapewnienie skutecznego uproszczenia wymaga 

zdecydowanego zobowiązania ze strony Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady 

i państw członkowskich 

Skuteczne uproszczenie wymaga zdecydowanego zobowiązania i odpowiedzialności 

ze strony Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady i państw członkowskich, 

stosownie do ich roli. Komisja może przyczynić się do uproszczenia procedur 

administracyjnych przez przedstawienie wniosków dotyczących przepisów, które są 

„dostosowane do celu”. Parlament Europejski i Rada powinny być zdecydowanie 

zaangażowane w uproszczenie procesu legislacyjnego bez negatywnego wpływu na 

osiągnięcie celów polityki. Podejmowanie kroków w celu zmniejszenia obciążeń 

nakładanych na beneficjentów leży zatem przede wszystkim w gestii państw 

członkowskich. Komisja powinna nadzorować ten proces, aby lepiej wspierać 

państwa członkowskie w dążeniu do uproszczenia w praktyce. 

Rozliczalność i wyniki – uproszczenie nie jest celem samym w sobie i nie powinno 

wpływać ujemnie na osiągnięcie celów w zakresie wzmocnionej kontroli wewnętrznej 

Pewność, rozliczalność publiczna i skuteczność – kontekst 

35. Ostateczną odpowiedzialność za wykonanie budżetu UE ponosi Komisja. Oznacza 

to, że musi ona mieć pewność, że państwa członkowskie wykorzystują środki 

finansowe w odpowiedzialny i skuteczny sposób46. Trybunał rozumie przez to:  

a) Pewność i rozliczalność publiczna. Organy wydają środki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Obejmuje to role i obowiązki w zakresie zarządzania i kontroli, które 

są jasno określone i zrozumiałe zarówno dla państw członkowskich, jak i dla 

                                                      

46 Motyw (10) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469). 
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Komisji; regularne składanie sprawozdań na temat wykorzystania tych wydatków 

i ich kwalifikowalności oraz ich niezależną kontrolę47. 

b) Skuteczność, tj. osiągnięcie celów polityki uzgodnionych przez ustawodawców. 

Przede wszystkim wymaga to określenia potrzeb inwestycyjnych, priorytetów 

finansowania, celów i wskaźników wykonania. Następnie obejmuje wybór 

projektów, które najlepiej odpowiadają celom i zapewniają rezultaty, poprzez 

gromadzenie danych na temat wyników i monitorowanie postępów. 

36. W poprzednich dwóch okresach programowania wzmocniono ustalenia dotyczące 

odpowiedzialności, w szczególności przez formalne wyznaczenie organów oraz 

przeprowadzenie obowiązkowych kontroli funkcjonowania systemów zarządzania 

i kontroli dotyczące każdego z programów operacyjnych przez Komisję i instytucje 

audytowe48.  

37. Dążąc do osiągnięcia celów polityki spójności uzgodnionych przez ustawodawców, 

należy skoncentrować się na skutecznym wykorzystaniu środków finansowych. 

W przeglądzie budżetu Komisja podkreśliła potrzebę poprawy skuteczności polityki 

spójności poprzez ukierunkowanie na rezultaty49. W pakiecie legislacyjnym na okres 

programowania 2014–2020, w szczególności w rozporządzeniu w sprawie wspólnych 

przepisów, wprowadzono istotne zmiany, które mają zwiększyć nacisk na skuteczne 

wykonanie zadań, w tym logikę interwencji, warunki wstępne i ramy wykonania. 

Stanowisko Trybunału  

38. Głównym celem polityki spójności jest osiągnięcie celów polityki, tj. promowanie 

ogólnego rozwoju UE poprzez zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju państw 

                                                      

47 Europejski Trybunał Obrachunkowy (2018), dokument analityczny dotyczący przyszłości 
finansów UE – reforma sposobu funkcjonowania budżetu UE, luty 2018 r. 

48 Art. 14 i 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25–78). 
49 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i parlamentów narodowych, COM(2010) 
700, „Przegląd budżetu UE” z dnia 19 października 2010 r. 
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członkowskich i regionów. Trybunał uważa, że uproszczenie polityki spójności nie 

powinno odbywać się kosztem osiągnięcia celów polityki i rozliczalności wykorzystania 

środków publicznych.  

39. W odniesieniu do okresu programowania 2007–2013 ustawodawcy podjęli 

decyzję o wzmocnieniu rozwiązań dotyczących rozliczalności w ramach polityki 

spójności. Prace kontrolne Trybunału pokazały, że przyczyniło się to do znacznego 

obniżenia poziomu nieprawidłowości50. Poziomy błędu odnotowywane przez Trybunał 

od 2007 r. w odniesieniu do wydatków w latach 2007–2013 są na znacznie niższe 

w porównaniu z poprzednim okresem programowania i były stabilnie niższe w latach 

2011–2016 (zob. rys. 1)51. Przekłada się to na miliardy euro wydane bez 

nieprawidłowości, na przykład na niekwalifikowalne projekty lub kategorie kosztów, 

bezprawnie przyznaną pomoc państwa lub projekty naruszające unijne i krajowe 

przepisy dotyczące zamówień publicznych. Osiągnięcie tych pozytywnych rezultatów 

nie byłoby możliwe bez wzmocnienia mechanizmów kontroli wewnętrznej. Nie należy 

zaprzepaścić tych osiągnięć.  

                                                      

50 George Karakatsanis i Martin Weber (2016), „The European Court of Auditors and 
Cohesion Policy” [Europejski Trybunał Obrachunkowy a polityka spójności] w: „Handbook 
on Cohesion Policy in the EU” [Podręcznik polityki spójności w UE]. 

51 Sprawozdanie specjalne nr 17/2018, „Działania Komisji i państw członkowskich podjęte w 
okresie programowania 2007–2013 w celu zwiększenia poziomu absorpcji środków nie 
były wystarczająco skoncentrowane na rezultatach”, pkt 80 i 81. 
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Rys. 1 – Szacunkowe poziomy błędu w obszarze spójności w latach 2007–2016 

 

Źródło: sprawozdania roczne Trybunału za lata 2007–2016. 

40. W 2018 r. Rada przedstawiła wniosek w sprawie systemu realizacji polityki 

spójności po 2020 r., który w całości opiera się na poleganiu przez Komisję na 

przepisach krajowych i pracy organów państw członkowskich, przy ograniczonych 

możliwościach interwencji ze strony Komisji52. Takie podejście, jeśli zostanie 

zastosowane, spowodowałoby istotną zmianę w obowiązujących systemach 

zarządzania i kontroli. Jak już Trybunał zauważył, w dwóch poprzednich okresach 

programowania mechanizmy rozliczalności zostały wzmocnione m.in. dzięki temu, że 

Komisja uzyskała pewność co do prawidłowości wydatków w ramach polityki spójności, 

opierając się na kontrolach przeprowadzanych przez instytucje audytowe państw 

członkowskich zgodnie z zasadą „jednorazowej kontroli”. Warunkiem wstępnym jest tu 

jakość pracy instytucji audytowych53. Zrzeczenie się przez Komisję roli nadzorczej 

stanowiłoby jednak znaczne zagrożenie dla obecnego poziomu rozliczalności 

                                                      

52 Konkluzje Rady (2018), „Realizacja i wdrażanie polityki spójności po 2020 r.”, 12 kwietnia 
2018 r., 178/18, komunikat prasowy. 

53 Art. 73 rozporządzenia Rady (UE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 
z 31.7.2006, s. 25–78). 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Najbardziej prawdopodobny błąd Najniższy poziom błędu Najwyższy poziom błędu

Po
zi

om
 b

łę
du

 (w
 p

kt
 p

ro
c.

)

Sprawozdania roczne 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Wydatki związane z okresem 
programowania 2007–2013

Wydatki związane z okresem 
programowania 2000–2006



29 

i pewności. Zgodnie z Traktatem54 Komisja jest odpowiedzialna za wykonanie budżetu 

z uwzględnieniem zasad należytego zarządzania finansami. 

41. Trybunał ustalił wcześniej, że brak ukierunkowania na wyniki był podstawowym 

problemem w zarządzaniu funduszami UE55. Chociaż zostało to częściowo 

uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, prace kontrolne 

Trybunału pokazały, że trzy wyżej wymienione zmiany przyniosły nierównomierne 

skutki. Trybunał zauważył, że wypracowała została bardziej solidna logika interwencji 

w odniesieniu do programów operacyjnych, ale towarzyszyła temu większa złożoność, 

w tym nadmierna liczba wskaźników i niedociągnięcia w określaniu rezultatów56. 

Trybunał stwierdził również, że warunki wstępne zapewniły zharmonizowany system 

odniesienia dla oceny warunków skutecznego wykorzystania funduszy. Nie jest jednak 

jasne, w jakim stopniu skutkowało to zmianami w praktyce. Trybunał doszedł ponadto 

do wniosku, że ramy wykonania wraz z rezerwą wykonania, które powinny były 

stanowić zachętę do lepszego wykonania, nie były bardziej ukierunkowane na rezultaty 

niż podobne uregulowania w poprzednich okresach programowania57. 

42. Pomimo tych niejednorodnych rezultatów zdaniem Trybunału uproszczenie może 

i powinno iść w parze ze zwiększonym ukierunkowaniem na wyniki. Trybunał zgadza 

się również ze stanowiskiem wyrażonym w porozumieniu międzyinstytucjonalnym 

w sprawie lepszego stanowienia prawa z 2016 r., że należy dążyć do uproszczenia 

                                                      

54 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 317. 

55 Europejski Trybunał Obrachunkowy (2014), sprawozdanie roczne dotyczące wykonania 
budżetu za rok budżetowy 2013, rozdział 10, pkt 10.57. 

56 Europejski Trybunał Obrachunkowy (2017), sprawozdanie specjalne nr 2/2017 pt. 
„Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów w obszarze spójności na 
lata 2014–2020”, pkt 143, 146 i 150. 

57 Europejski Trybunał Obrachunkowy (2017), sprawozdanie specjalne nr 15/2017 pt. 
„Warunki wstępne i rezerwa na wykonanie w obszarze spójności – instrumenty 
innowacyjne, lecz jeszcze nieskuteczne”, pkt 25–65 i 72. 
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przepisów unijnych i zmniejszenia obciążeń regulacyjnych bez utrudniania osiągnięcia 

celów polityki58. 

Zasada przewodnia IV: Rozliczalność i wyniki – uproszczenie nie jest celem samym 

w sobie i nie powinno wpływać ujemnie na osiągnięcie celów w zakresie 

wzmocnionej kontroli wewnętrznej 

Głównym celem polityki spójności jest wzmocnienie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej. Fundusze ESI muszą być wykorzystywane zgodnie 

z zasadami należytego zarządzania finansami i wymogami prawnymi59. Uproszczenie 

nie jest celem samym w sobie. 

 

WYBRANE OBSZARY UPROSZCZENIA REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 

43. Poniżej przedstawiono stanowisko Trybunału w odniesieniu do szeregu kwestii, 

które uważane są za główne obszary złożoności w realizacji polityki spójności, tj. 

przepisów i wytycznych UE; struktur zarządzania programami operacyjnymi, wyboru 

i realizacji projektów (w tym nadmiernie rygorystycznego wdrażania); stosowania 

uproszczonych form kosztów i innych rodzajów działań opartych na warunkach; 

skuteczniejszych i wydajniejszych kontroli. W każdym z nich zidentyfikowano 

przeszkody w upraszczaniu procedur administracyjnych. Trybunał uważa, że spójne 

stosowanie zasad przewodnich przedstawionych w niniejszym dokumencie pomogłoby 

w rozwiązaniu tych problemów. 

                                                      

58 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa, 13 kwietnia 
2016 r. (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14).  

59 Motyw (10) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
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Przepisy i wytyczne UE 

Przejrzystość przepisów i wytycznych UE 

44. W 2011 r. w pierwszej opinii Trybunału na temat projektu rozporządzenia 

w sprawie wspólnych przepisów stwierdzono, że ustalenia dotyczące wydatków 

w ramach polityki spójności w obowiązującym programie na lata 2014–2020 są 

złożone, a obciążenia zarówno dla organów administracji UE, jak i administracji 

krajowych są nadal wysokie60. Badanie przeprowadzone przez Parlament Europejski 

w 2017 r. wykazało, że złożone i niejasne przepisy prowadzą do problemów 

z interpretacją i niepewności prawa61. To z kolei przyczynia się do nadmiernie 

rygorystycznego wdrażania oraz zwiększania kosztów i obciążeń administracyjnych. 

Rada również stwierdziła w 2017 r., że jedną z głównych przyczyn błędów są 

skomplikowane przepisy62. 

45. W latach 2014–2020 zarówno liczba przepisów, jak i wytycznych znacznie wzrosła 

w porównaniu z dwoma poprzednimi okresami programowania. Pomiędzy okresem 

2007–2013 a okresem 2014–2020 liczba stron przepisów i wytycznych wzrosła 

dwukrotnie – z 1 732 do 3 889. W porównaniu z okresem programowania 2000–2006 

                                                      

60 Europejski Trybunał Obrachunkowy (2011), opinia nr 7/2011 dotycząca wniosku 
w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, 
pkt 5. 

61 Parlament Europejski (2017), badanie dla Komisji Rozwoju Regionalnego „Nadmiernie 
rygorystyczne wdrażanie w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych”, 
2017, s. 63. 

62 Konkluzje Rady (2017) pt. „Synergie i uproszczenie polityki spójności po roku 2020” z dnia 
15 listopada 2017 r., nr 657/17, pkt II(10). 
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jest obecnie o 50% więcej przepisów i o 570% więcej wytycznych (zob. załącznik V). 

Zdaniem Komisji wytyczne sporządzane są głównie na wniosek państw członkowskich. 

46. Zwiększenie liczby wytycznych pomiędzy okresem 2007–2013 a okresem 2014–

2020 wiąże się głównie z fazą programowania (zob. rys. 2). Celem nowych wytycznych 

było przede wszystkim wyjaśnienie, w jaki sposób uwzględnić nie tylko nowo 

wprowadzone elementy, które powinny sprawić, że polityka spójności będzie bardziej 

ukierunkowana na wyniki (tj. warunki wstępne), ale również wzmocnioną logikę 

interwencji i rezerwę wykonania w programach operacyjnych. Chociaż zasadniczo 

wytyczne Komisji są wiążące jedynie dla jej własnych służb, państwa członkowskie 

obawiają się w znacznym stopniu, że ich nieprzestrzeganie może ostatecznie 

skutkować również korektami finansowymi63. 

Rys. 2 – Przepisy i wytyczne dotyczące polityki spójności na dzień 20 kwietnia 2018 r. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie 
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/legislation/guidance. 

                                                      

63 Parlament Europejski (2017), badanie dla Komisji Rozwoju Regionalnego „Gold-plating in 
the European Structural and Investment Funds” [Nadmiernie rygorystyczne wdrażanie 
w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych], 2017, s. 67. 

Liczba Strony Liczba Strony Liczba Strony

Suma cząstkowa 19 138 21 313 28 774
Horyzontalne 6 61 6 93 6 228
Programowanie 6 23 14 57 6 166
Realizacja 7 54 1 163 16 380
Zamknięcie 0 0 0 0 0 0

Suma cząstkowa 13 374 60 1 419 88 3 115
Programowanie 4 76 5 76 49 1 413
Realizacja 5 72 54 1 205 34 1 599
Zamknięcie*) 4 226 1 138 5 103
OGÓŁEM 32 512 81 1 732 116 3 889
 *) Roczne zamknięcie ks iąg rachunkowych 2014-2020
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47. Na przestrzeni czasu i okresów programowania niektóre aspekty zarządzania 

programem zostały określone w wytycznych. Na przykład w rozporządzeniach na lata 

2014–2020 uwzględniono metodykę doboru próby do celów kontroli działań czy 

metodykę oceny projektów generujących dochód, wcześniej określone w wytycznych. 

Zwiększa to liczbę przepisów, ale także pewność prawa dla państw członkowskich.  

Terminowa dostępność i stabilność zasad w okresach programowania i między nimi 

48. Opóźnienia w negocjacjach wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

spowodowały opóźnienia w przyjęciu pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki 

spójności – został on przyjęty dopiero w grudniu 2013 r., tj. na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem okresu programowania. Powiązane wytyczne były przyjmowane po kolei 

do września 2014 r. Prawo wtórne było przyjmowane stopniowo do stycznia 2016 r., 

w tym samym czasie, w którym przyjmowano i realizowano programy operacyjne. 

Dowody zebrane przez Trybunał wskazują również, że wiele dodatkowych przepisów 

i wymogów przyczyniło się do opóźnień w negocjowaniu i przyjmowaniu programów 

operacyjnych64. W związku z tym Trybunał zalecił Komisji przedstawienie wniosków 

ustawodawczych dotyczących polityki spójności na okres po 2020 r. odpowiednio 

wcześnie, aby negocjacje mogły zakończyć się przed rozpoczęciem okresu 

programowania65.  

49. W wyniku oceny ex post dotyczącej okresu 2007–2013 Komisja stwierdziła, że 

częste zmiany przepisów, nieraz stosowane z mocą wsteczną, przyczyniły się do 

niepewności prawa i rozbieżnych interpretacji różnych organów w państwach 

członkowskich. W rezultacie instytucje zarządzające dążyły do jak najściślejszego 

                                                      

64 Europejski Trybunał Obrachunkowy (2017), sprawozdanie specjalne nr 2/2017 pt. 
„Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów w obszarze spójności na 
lata 2014–2020”, pkt 55. 

65 Idem, rys. 3, pkt 138 i 139 oraz zalecenie 1. 
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przestrzegania przepisów w celu zmniejszenia ryzyka korekt finansowych66. Różne 

badania wskazują, że oprócz terminowej dostępności przepisów poważnym 

zagrożeniem dla pewności prawa jest również brak ich stabilności oraz decyzje 

podejmowane z mocą wsteczną67. Grupa wysokiego szczebla ds. uproszczenia 

stwierdziła, że choć należy uprościć zasady, powinny one również pozostać stabilne 

między okresami programowania. Parlament Europejski68 i Komitet Regionów69 

podzielają to stanowisko.  

50. Zdaniem Trybunału kluczowe znaczenie ma dostępność przepisów 

w odpowiednim czasie. Uważa on również, że stabilne uregulowania mogą być 

środkiem skutecznego uproszczenia. W szczególności istnieje ryzyko, że daleko idące 

zmiany obecnego systemu uzyskiwania pewności byłyby sprzeczne z ostatnimi 

osiągnięciami w zakresie zapewniania legalności i prawidłowości wydatków w ramach 

polityki spójności (zob. pkt 39). 

Harmonizacja przepisów sprawia, że system staje się mniej skomplikowany, i pomaga 

instytucjom zarządzającym i beneficjentom  

51. W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020 określone 

zostały wspólne zasady mające zastosowanie do wszystkich pięciu funduszy ESI. Są to 

m.in. opcja programów wielofunduszowych i wspólnych komitetów monitorujących 

                                                      

66 Ocena ex post programów polityki spójności w latach 2007–2013, skupiająca się na 
Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskim Funduszu Społecznego 
(EFS) i Funduszu Spójności, sierpień 2016 r., s. 105 i 106. 

67 Centrum Badań Polityk Europejskich (2015), dokument tematyczny sieci IQ-Net nr 37(2) 
pt. „Is simplification simply a fiction?” [Czy uproszczenie jest wyłącznie fikcją?], Centrum 
Badań Polityk Europejskich, Szkoła Polityki Publicznej, Uniwersytet Strathclyde, s. 12. 

68 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie elementów 
składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 (2016/2326(INI), pkt 38.  

69 Europejski Komitet Regionów (2016), opinia pt. „Uproszczenie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych z perspektywy władz lokalnych i regionalnych”, 119. sesja 
plenarna, 10–12 października 2016 r., pkt 45. 
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oraz możliwość wspierania przez każdy fundusz działań w zakresie pomocy technicznej, 

które są kwalifikowalne w ramach któregokolwiek z pozostałych funduszy.  

52. Pomimo dobrych intencji odzwierciedlonych w rozporządzeniu w sprawie 

wspólnych przepisów Komisji nie udało się w pełni zharmonizować uregulowań nawet 

dla trzech funduszy (EFRR, Funduszu Spójności i EFS) realizujących politykę spójności. 

W poprzednim sprawozdaniu Trybunał stwierdził, że w ramach EFRR/ Funduszu 

Spójności i EFS stosowane są różne definicje danych dotyczących wyników na lata 

2014–2020. Wiąże się to z opracowaniem i wykorzystywaniem różnych systemów 

informatycznych, a tym samym przyczynia się do wzrostu kosztów administracyjnych 

dla organów administracji państw członkowskich i niepotrzebnych obciążeń 

administracyjnych beneficjentów70. Innym przykładem jest fakt, że instytucje 

audytowe lub równoważne organy nie stosują tego samego podejścia w odniesieniu do 

wszystkich pięciu funduszy. Grupa wysokiego szczebla wskazuje również, że przepisy 

nie są zgodne między poszczególnymi funduszami i trybami zarządzania, co ogranicza 

synergię między funduszami ESI a innymi funduszami UE, takimi jak unijny Program na 

rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(COSME) i program „Horyzont 2020”. 

Struktura zarządzania programami operacyjnymi  

Liczba programów operacyjnych i zaangażowanych organów 

53. Polityka spójności jest realizowana za pośrednictwem programów operacyjnych. 

Państwa członkowskie71 dysponują pewną autonomią w decydowaniu o liczbie 

programów operacyjnych, zestawie funduszy wykorzystywanych w ramach danego 

                                                      

70 Europejski Trybunał Obrachunkowy (2017), sprawozdanie specjalne nr 2/2017 pt. 
„Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów w obszarze spójności na 
lata 2014–2020”, pkt 148–151. 

71 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. (Dz.U. L 87 
z 22.3.2014, s. 1–48). 
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programu operacyjnego, liczbie osi priorytetowych i celów szczegółowych oraz 

strukturach zarządzania i kontroli, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń określonych 

w rozporządzeniach72.  

54. W okresie programowania 2014–2020 państwa członkowskie przygotowały ponad 

390 programów operacyjnych. Liczba programów operacyjnych i organów w danym 

państwie członkowskim zależy również od jego struktury konstytucyjnej 

i administracyjnej. Na przykład w państwach federalnych (takich jak Niemcy czy Belgia) 

prawie wszystkie programy są tworzone na poziomie regionalnym i zarządzane przez 

władze regionalne.  

55. Według szacunków Komisji na lata 2014–2020 państwa członkowskie utworzyły 

około 1 400 różnych organów na potrzeby zarządzania programami: około 116 

instytucji pełniących funkcję instytucji audytowych, 300 instytucji certyfikujących 

i zarządzających oraz 924 instytucji pośredniczących w ramach EFRR, Funduszu 

Spójności i EFS (w tym Europejskiej współpracy terytorialnej). 

56. Liczba organów co do zasady nie jest powiązana ze środkami budżetowymi73 

przydzielonymi programom operacyjnym. Więcej informacji na ten temat 

przedstawiono w załączniku VI. Zgromadzone dowody potwierdzają, że ilość środków 

finansowych, którymi dysponują programy operacyjne, ma w tej kwestii znaczenie 

(zob. pkt 22) – dzięki korzyściom skali odsetek kosztów administracyjnych maleje wraz 

ze wzrostem budżetu. 

57. Przeprowadzona przez Komisję ocena ex post polityki spójności na lata 2007–2013 

wskazuje, że ryzyko rozbieżnych interpretacji przepisów na różnych szczeblach 

                                                      

72 Art. 96 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469) 
i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 
(Dz.U. L 87 z 22.3.2014, s. 1–48). 

73 Na podstawie danych dostarczonych przez Komisję. 
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zwiększa się wraz z liczbą organów przypadających na każdy program operacyjny74. To 

z kolei może przyczynić się do niepewności prawna i nadmiernie rygorystycznego 

wdrażania, a tym samym do powstania dodatkowych kosztów administracyjnych dla 

organów i obciążeń dla beneficjentów.  

Usprawnienie innych elementów programów operacyjnych, takich jak warunki 

wstępne i wskaźniki wykonania 

58. W odniesieniu do okresu 2014–2020 państwa członkowskie zostały zobowiązane 

do zapewnienia spełnienia szeregu warunków wstępnych w celu zagwarantowania 

bardziej wydajnego i skutecznego wykorzystania środków unijnych. Trybunał zalecił 

Komisji wyeliminowanie obszarów nakładania się działań i wprowadzenie jasnych 

kryteriów oceny tych warunków wstępnych75. 

59. Państwa członkowskie określiły ponadto około 9 000 wskaźników służących do 

pomiaru wyników wydatkowania w obszarze polityki spójności w latach 2014–2020. 

Większość z nich dotyczy konkretnych programów i Komisja nie będzie w stanie 

zagregować tych danych w miarodajny sposób na szczeblu unijnym. Państwa 

członkowskie muszą jednak gromadzić wszystkie wymagane informacje i terminowo je 

przekazywać. Zdaniem Komisji te ramy monitorowania stanowią główny czynnik 

wpływający na koszty administracyjne ponoszone przez organy i obciążenie 

beneficjentów (zob. załącznik IV). We wcześniejszym sprawozdaniu Trybunał zauważył, 

że biorąc pod uwagę koszt regularnego gromadzenia takich danych, liczba wskaźników 

wykonania zadań była nadmierna. Trybunał zalecił Komisji dokonanie analizy 

                                                      

74 Ocena ex post programów polityki spójności w latach 2007–2013, skupiająca się na 
Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskim Funduszu Społecznego 
(EFS) i Funduszu Spójności, sierpień 2016 r., s. 106. 

75 Europejski Trybunał Obrachunkowy (2017), sprawozdanie specjalne nr 15/2017 pt. 
„Warunki wstępne i rezerwa na wykonanie w obszarze spójności – instrumenty 
innowacyjne, lecz jeszcze nieskuteczne”. 
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wskaźników dotyczących produktów i rezultatów, aby zidentyfikować te z nich, które 

są najbardziej istotne i odpowiednie na potrzeby określania skutków interwencji UE76. 

Niedociągnięcia administracyjne w wyborze i realizacji projektów w obszarze 

spójności (w tym nadmiernie rygorystyczne wdrażanie)  

Nadmiernie rygorystyczne wdrażanie 

60. Blisko jedna trzecia obciążenia administracyjnego beneficjentów wynikającego 

z realizacji polityki spójności wiąże się z nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem77. 

Nadmiernie rygorystyczne wdrażanie oznacza dodatkowe przepisy i obowiązki 

regulacyjne państw członkowskich, które wykraczają poza wymogi dotyczące funduszy 

ESI określone na szczeblu unijnym i sprawiają, że wdrażanie funduszy ESI jest droższe 

i bardziej uciążliwe dla organów odpowiedzialnych za programy i beneficjentów.  

61. Głównymi przyczynami nadmiernie rygorystycznego wdrażania są niepewność 

prawa, niespójności ram regulacyjnych, obawa przed kontrolą oraz złożoność systemu 

zarządzania dzielonego. Negatywny wpływ nadmiernie rygorystycznego wdrażania jest 

zróżnicowany – zwiększa on koszty administracyjne i obciążenia beneficjentów, a także 

może zniechęcać do korzystania z finansowania w ramach polityki spójności78. 

                                                      

76  Europejski Trybunał Obrachunkowy (2017), sprawozdanie specjalne nr 2/2017 pt. 
„Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów w obszarze spójności na 
lata 2014–2020”. 

77 Komisja Europejska (2017), „Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF” [Wykorzystanie nowych przepisów dotyczących 
uproszczenia na wczesnym etapie wdrażania europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych], sprawozdanie końcowe, Sweco, t33 i Spatial Foresight. 

78 Komisja Europejska (2017), „Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF” [Wykorzystanie nowych przepisów dotyczących 
uproszczenia na wczesnym etapie wdrażania europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych], sprawozdanie końcowe, Sweco, t33 i Spatial Foresight. 
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Trybunał zalecił79 Komisji przeprowadzenie analizy krajowych zasad kwalifikowalności 

dotyczących okresów programowania 2007–2013 i 2014–2020 w celu ustalenia 

dobrych praktyk i ograniczenia nadmiernie rygorystycznego wdrażania.  

62. W odpowiedzi na zalecenia Trybunału Komisja zgodziła się przeprowadzić 

ukierunkowaną analizę krajowych zasad kwalifikowalności oraz podkreśliła 

odpowiedzialność państw członkowskich za uproszczenie tych zasad i rozwiązanie 

problemu nadmiernie rygorystycznego wdrażania. Do kwietnia 2018 r. Komisja nie 

przeprowadziła takiej analizy. Komisja poinformowała, że na potrzeby ustaleń kontroli 

dotyczących lat 2014–2020 stosuje system zarządzania procesami, działaniami 

i zasobami kontroli (MAPAR), który umożliwia gromadzenie szczegółowych informacji 

na temat przypadków nadmiernie rygorystycznego wdrażania. Komisja nie wydała 

jeszcze żadnych zaleceń dla państw członkowskich w sprawie sposobów eliminowania 

konkretnych przypadków nadmiernie rygorystycznego wdrażania. Ogłosiła również, że 

rozpocznie realizację projektu, którego celem będzie przedstawienie sprawozdania na 

temat wyników kontroli przeprowadzonych w przeszłości oraz istotnych rodzajów 

stwierdzonych błędów. 

Racjonalizacja procesu wyboru i realizacji projektów 

63. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wybór projektów, które mają 

otrzymać finansowanie, jak również za ich ocenę, zatwierdzanie i monitorowanie oraz 

przedstawianie sprawozdań z realizacji. Chociaż ogólne wymagania zostały określone 

w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, prace kontrolne Trybunału 

pokazują, że praktyki administracyjne i związane z nimi obciążenia administracyjne 

beneficjentów znacznie się różnią w poszczególnych państwach członkowskich 

i programach operacyjnych. 

                                                      

79 Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania 
budżetu za rok budżetowy 2014, rozdział 6, zalecenie 1, oraz sprawozdanie roczne 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok 
budżetowy 2015, rozdział 6, zalecenie 2. 
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64. Aby określić możliwości wprowadzenia usprawnień, Trybunał przeprowadził 

przegląd 12 projektów inwestycyjnych współfinansowanych z EFRR (obejmujących 

programy operacyjne w 12 państwach członkowskich) w okresie programowania 2014–

2020 w ramach celu tematycznego 3 „Konkurencyjność” (zob. załącznik III). Przegląd 

dokonany przez Trybunał objął etap składania wniosków o dofinansowanie i etap 

realizacji. 

Etap składania wniosków o dofinansowanie 

65. Przegląd przeprowadzony przez Trybunał wykazał, że wiele elementów etapu 

składania wniosków o dofinansowanie jest wspólnych dla wszystkich programów 

operacyjnych. Istnieją jednak różnice, w szczególności dotyczące sposobu składania 

wniosków o dofinansowanie, objętości wniosków oraz ilości informacji, o które 

proszeni są wnioskodawcy.  

66. Elektroniczna wymiana danych, tj. wymiana informacji między beneficjentami 

a organami, jest kluczowym elementem art. 122 rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów80. W 2016 r. Komisja oszacowała, że zastosowanie technologii cyfrowych 

zmniejszyłoby łączne obciążenie administracyjne o 11%, ograniczyłoby ryzyko utraty 

dokumentów i zmniejszyłoby koszty archiwizacji81. Przegląd przeprowadzony przez 

Trybunał wykazał, że w przypadku 6 z 12 poddanych przeglądowi programów 

operacyjnych wszystkie wnioski o dofinansowanie zostały złożone drogą elektroniczną. 

Pozostałe wnioski zostały złożone w wersji papierowej (trzy programy operacyjne) lub 

z wykorzystaniem połączenia wersji elektronicznej i papierowej (trzy programy 

operacyjne). Istnieje zatem znaczne pole do dalszego zmniejszania kosztów 

                                                      

80 Art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469).  
81 Komisja Europejska (2014), „Ostateczna tablica wyników w dziedzinie uproszczenia 

w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020”. Komunikat Komisji 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, 3 marca 2014 r. 
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administracyjnych ponoszonych przez państwa członkowskie oraz obciążeń 

administracyjnych beneficjentów poprzez lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych.  

67. Programy operacyjne różnią się znacznie między sobą pod względem objętości 

wniosków o dofinansowanie. Trybunał stwierdził, że liczba stron, które należy 

wypełnić, waha się między 15 a 134. 

68. Istnieją również różnice w zakresie informacji, które wnioskodawcy muszą 

przedstawić, aby uzasadnić swoje wnioski. Chociaż w przypadku wszystkich programów 

wymagane jest przedstawienie pewnych informacji, np. ogólnych danych 

wnioskodawcy i opisu projektu, którego dotyczy wniosek, inne wymagane informacje 

różnią się w zależności od programów operacyjnych, odzwierciedlając różne kryteria 

kwalifikowalności uznawane za kluczowe dla danego rodzaju inwestycji, np. status 

finansowy wnioskodawcy (wymagany w przypadku 10 z 12 programów operacyjnych); 

pozycja konkurencyjna wnioskodawcy (8 z 12 programów operacyjnych); 

doświadczenie w realizacji projektów (6 z 12 programów operacyjnych) i dostępność 

certyfikatu zarządzania jakością ISO (3 z 12 programów operacyjnych). 

69. Informacje, które wnioskodawcy muszą dostarczyć, wpływają na ilość pracy, którą 

beneficjenci muszą wykonać, aby wypełnić formularze wniosków, a w skrajnych 

przypadkach mogą nawet zniechęcić ich do ubiegania się o przyznanie środków 

unijnych. Ponadto wszystkie te dane muszą zostać również przeanalizowane przez 

organy i im więcej informacji jest wymaganych, tym wyższe są koszty administracyjne 

związane z wyborem projektu. 

Etap wdrażania projektu 

70. W trakcie przeglądu Trybunał stwierdził, że w programach operacyjnych na etapie 

realizacji możliwe są różne sposoby składania wniosków o płatność i dokumentacji 

poświadczającej (w tym w wersji papierowej oraz w połączeniu wersji papierowej 

i elektronicznej).  
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71. Wymagany okres przechowywania dokumentacji poświadczającej poniesione 

wydatki, określony na szczeblu państw członkowskich, waha się między „5 lat po 

zakończeniu projektu” i „do 2031 r.”. W związku z tym beneficjenci korzystający ze 

środków wspierających ten sam rodzaj inwestycji w ramach różnych programów 

operacyjnych napotykają różny stopień obciążeń administracyjnych związanych 

z przechowywaniem dokumentów.  

72. W większości państw członkowskich82 objętych przeglądem przeprowadzonym 

przez Trybunał przedsiębiorstwa prywatne nie podlegają krajowym przepisom 

dotyczącym zamówień publicznych, ponieważ nie mają statusu instytucji zamawiającej. 

Mimo to Trybunał stwierdził, że niektóre państwa członkowskie nakładają szczegółowe 

wymagania (tj. terminy składania/przyjmowania ofert oraz kryteria wyboru i udzielania 

zamówień) bardzo podobne do przepisów dotyczących zamówień publicznych. Komisja 

stwierdziła podobne różnice w przeprowadzonym przez siebie badaniu dotyczącym 

okresu programowania 2007–201383.  

Korzystanie z uproszczonych form kosztów i innych działań opartych na spełnieniu 

warunków  

Korzystanie z uproszczonych form kosztów  

73. W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020 określono, 

że dotacje i pomoc zwrotna mogą przybrać postać uproszczonych form kosztów, tj. 

standardowych stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych i finansowania w oparciu 

o stawki ryczałtowe. Uproszczone formy kosztów oznaczają odejście od zasady 

                                                      

82 Wyjątkiem jest Słowacja, gdzie MŚP jako beneficjenci środków publicznych są 
zobowiązane do przestrzegania niektórych przepisów krajowej ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

83 Komisja Europejska (2012), badanie pt. „Comparative study of the project selection 
process applied in cohesion policy programmes 2007–2013 in a number of Member 
States” [Badanie porównawcze procesu wyboru projektów stosowanego w programach 
polityki spójności na lata 2007–2013 w kilku państwach członkowskich], luty 2012 r. 
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faktycznie ponoszonych kosztów. Osoby odpowiedzialne za kontrole zarządcze 

i kontrolerzy będą musieli skoncentrować się w większym stopniu na produktach niż na 

wkładach i wydatkach w ramach projektów84. 

74. W okresie programowania 2014–2020 uproszczone formy kosztów są najczęściej 

stosowanym opcjonalnym działaniem na rzecz uproszczenia. W przypadku około 80% 

programów operacyjnych objętych badaniem w 2017 r. instytucje zarządzające 

zezwoliły na korzystanie z uproszczonych form kosztów85. W szczególności korzystają 

one ze stawek ryczałtowych, które nie wymagają uzasadnienia w celu pokrycia kosztów 

pośrednich. W odniesieniu do działań współfinansowanych przez EFS wprowadzono już 

szereg środków mających na celu ułatwienie korzystania z uproszczonych form 

kosztów86. W przypadku EFS odsetek budżetów programów objętych uproszczonymi 

formami kosztów wynosi 36%, podczas gdy w ramach EFRR / Funduszu Spójności 

wykorzystanie tych form jest bardziej ograniczone (2%)87.  

75. W badaniu Komisji z 2017 r. stwierdzono, że uproszczone formy kosztów są 

obecnie najskuteczniejszym środkiem uproszczenia pod względem zmniejszania 

obciążeń administracyjnych beneficjentów. Na tle wszystkich 21 działań na rzecz 

uproszczenia to dzięki zastosowaniu uproszczonych form kosztów88 udało się osiągnąć 

                                                      

84 Komisja Europejska (2014), „Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych”, s. 33. 
85 Komisja Europejska (2017), badanie pt. „Use of new provisions on simplification during 

the early implementation phase of ESIF” [Wykorzystanie nowych przepisów dotyczących 
uproszczenia na wczesnym etapie wdrażania europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych], sprawozdanie końcowe, Sweco, t33 i Spatial Foresight, s. 61. 

86 Art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470–486). 
87 Komisja Europejska (2017), badanie pt. „Use of new provisions on simplification during 

the early implementation phase of ESIF [Wykorzystanie nowych przepisów dotyczących 
uproszczenia na wczesnym etapie wdrażania europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych], sprawozdanie końcowe, Sweco, t33 i Spatial Foresight, s. 21 i 142. 

88 Komisja Europejska (2017), badanie pt. „Use of new provisions on simplification during 
the early implementation phase of ESIF” [Wykorzystanie nowych przepisów dotyczących 
uproszczenia na wczesnym etapie wdrażania europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych], sprawozdanie końcowe, Sweco, t33 i Spatial Foresight, s. 20. 
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jak dotąd niemal połowę spodziewanego zmniejszenia obciążeń (zob. załącznik IV). 

Istnieje wiele powodów, dla których uproszczone formy kosztów nie są stosowane na 

szerszą skalę, takie jak niepewność prawa (w szczególności w odniesieniu do przepisów 

dotyczących pomocy państwa i zamówień publicznych) lub przepisy państw 

członkowskich, które zdają się faworyzować systemy oparte na zwrocie faktycznie 

poniesionych kosztów. Jeżeli chodzi o pomoc państwa, poprawka z 2017 r. do ogólnego 

rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych przewiduje wykorzystanie 

uproszczonych form kosztów w kontekście tej pomocy89. 

Rozporządzenie zbiorcze rozszerza zakres i możliwość stosowania uproszczonych 

form kosztów oraz wprowadza nowe rodzaje wsparcia oparte na spełnianiu 

warunków 

76. Rozporządzenie zbiorcze rozszerza zakres stosowania uproszczonych form 

kosztów. Komisja zaproponowała podwyższenie obecnego progu90 obowiązkowego 

stosowania uproszczonych form kosztów w projektach EFS (zob. pkt 2) z 50 000 euro 

do 100 000 euro wsparcia publicznego oraz rozszerzenie tego obowiązku na EFRR. 

Komisja szacuje, że obejmie on około 70% wszystkich projektów EFS. Będzie można 

również wykorzystywać stawki ryczałtowe do pokrycia kosztów personelu i innych 

kosztów bezpośrednich (dotychczas wykorzystywano je tylko w przypadku kosztów 

pośrednich), a także oceny eksperckie i projekty budżetu do uzasadnienia 

standardowych stawek jednostkowych.  

77. Trybunał zalecił korzystanie z uproszczonych form kosztów na szerszą skalę, aby 

ograniczyć ryzyko błędu w zestawieniach poniesionych wydatków i zmniejszyć 

                                                      

89 Art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 651/2014 (Dz.U. L 156 z 20.6.2017, s. 1–18). 

90 Art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470–486). 
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obciążenie administracyjne beneficjentów91. Stawki ryczałtowe stosowane w ramach 

uproszczonych form kosztów powinny być systematycznie zatwierdzane przez Komisję 

z wyprzedzeniem, aby zapewnić ich zgodność z wymogami regulacyjnymi (rzetelna, 

sprawiedliwa i weryfikowalna metoda obliczeń). Jeśli zmiany rozporządzenia 

zbiorczego zostaną przyjęte, mogą mieć one znaczący wpływ na zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych.  

78. Komisja wprowadziła również nowy rodzaj finansowania, który nie jest powiązany 

z kosztami odpowiednich działań, ale opiera się na spełnieniu warunków związanych 

z postępami w osiąganiu celów.  

79. W opinii na temat rozporządzenia zbiorczego Trybunał zalecił, by płatności 

uzależnione od spełnienia warunków lub osiągnięcia rezultatów zostały przyjęte jako 

preferowane rozwiązanie w całym budżecie UE92. W rozporządzeniu w sprawie 

wspólnych przepisów dotyczącym okresu programowania 2014–2020 przewidziano już 

taką możliwość93. Jak dotąd nie skorzystano jednak z tej możliwości w ramach żadnego 

z programów operacyjnych. Trybunał zalecił również, by w dziedzinie rozwoju 

obszarów wiejskich Komisja zbadała potencjał stosowania uproszczonych form 

kosztów na potrzeby odejścia od dokonywania zwrotu poniesionych kosztów na rzecz 

zwrotu opartego na rezultatach94. 

                                                      

91 Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania 
budżetu za rok budżetowy 2011, rozdział 6, pkt 30; sprawozdanie roczne Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2012, 
rozdział 6, pkt 42; sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2014, rozdział 6, pkt 79.  

92 Europejski Trybunał Obrachunkowy, opinia nr 1/2017 w sprawie wniosku dotyczącego 
rewizji rozporządzenia finansowego, pkt 84. 

93 Art. 104–109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 320–469). 

94 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (2018) nr 11/2018 pt. 
„Nowe formy finansowania projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – 
rozwiązania prostsze, lecz nieukierunkowane na rezultaty”, zalecenie 4. 
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Bardziej wydajne i skuteczne kontrole 

Kontrole zarządcze stanowią zdecydowaną większość wszystkich działań w dziedzinie 

kontroli i audytu  

80. Zarówno Parlament Europejski95, jak i grupa wysokiego szczebla96 wzywają do 

usprawnienia kontroli i audytu w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych 

ponoszonych przez państwa członkowskie oraz obciążenia administracyjnego 

beneficjentów w okresie programowania po 2020 r.  

81. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za ustanowienie systemów zarządzania 

i kontroli. Dostarczają Komisji poświadczenie ex ante legalności i prawidłowości 

wydatków. W tym celu wyznaczają one instytucje zarządzające, certyfikujące 

i audytowe. Instytucje zarządzające i certyfikujące mogą również wyznaczać instytucje 

pośredniczące do wykonywania prac w ich imieniu. 

82. Komisja nadzoruje prace organów państw członkowskich, wydaje wytyczne 

i zapewnia stałą pomoc. Komisja wykorzystuje prace instytucji audytowych do oceny 

zgodności z prawem i prawidłowości każdego programu. Komisja może również 

przeprowadzać audyty systemów kontroli i projektów państw członkowskich.  

83. Jak przedstawiono w tabeli 2, organy państw członkowskich przeprowadzają 

zdecydowaną większość kontroli i audytów na miejscu. Wszystkie projekty podlegają 

kontrolom zarządczym przeprowadzanym przez instytucje zarządzające/pośredniczące 

i kontrolom przeprowadzanym przez właściwe organy co najmniej raz w roku oraz przy 

                                                      

95 Parlament Europejski, rezolucja z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dążenia do 
uproszczenia polityki spójności na lata 2014–2020 i ukierunkowania jej na wyniki 
(P8_TA(2015)0419). 

96 Grupa wysokiego szczebla, „Ostateczne wnioski i zalecenia grupy wysokiego szczebla ds. 
uproszczenia na okres po roku 2020”, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-
simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020. 
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sporządzaniu deklaracji wydatków. Kontrole te mogą również obejmować kontrole na 

miejscu. W 2015 r. takiej weryfikacji poddano ponad milion projektów. 

84. Dla porównania instytucje audytowe państw członkowskich przeprowadziły około 

12 000 kontroli na miejscu (około 1,1% wszystkich projektów), a Komisja zbadała 226 

projektów (mniej niż 0,02%) współfinansowanych w ramach polityki spójności.  

Tabela 2 – Liczba projektów poddanych kontroli w 2015 r.  

NA SZCZEBLU PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 
Liczba projektów współfinansowanych w ramach 
Funduszu Spójności, EFRR i EFS poddanych 
kontrolom zarządczym 

1 081 386 100% wszystkich 
projektów 

Liczba projektów poddanych kontroli przez 
instytucje audytowe 

12 270 1,1% wszystkich 
projektów 

Na szczeblu UE 
Liczba projektów skontrolowanych przez Komisję 
Europejską 

226 
 

0,02% wszystkich 
projektów 

Liczba projektów skontrolowanych przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy* 

223 
 

0,02% wszystkich 
projektów 

Uwaga: *Trybunał, jako niezależny zewnętrzny kontroler UE, nie jest częścią systemu kontroli 
wewnętrznej określonego w rozporządzeniach. 

Źródło: prezentacja DG REGIO pt. „Post-2020 Audit reform in the EU – mission possible” 
[Reforma systemu audytu w UE po 2020 r. – osiągalny cel] dla Komisji Kontroli Budżetowej 
Parlamentu Europejskiego dnia 11 października 2017 r.; oraz sprawozdanie roczne 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2015. 

85. W ocenie ex post dotyczącej lat 2007–2013 Komisja wskazała, że większość 

beneficjentów uznała kontrole zarządcze za nieproporcjonalne97. Kluczowym 

czynnikiem była tu wysoka liczba kontroli.  

                                                      

97 Ocena ex post programów polityki spójności w latach 2007–2013, skupiająca się na 
Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskim Funduszu Społecznego 
(EFS) i Funduszu Spójności, sierpień 2016 r. 
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Poprawa skuteczności kontroli zarządczych prowadzonych przez państwa 

członkowskie oraz kontroli przeprowadzanych przez instytucje certyfikujące  

86. Istnieją znaczne różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi 

i programami w sposobach przeprowadzania kontroli zarządczych w praktyce. Zgodnie 

z informacjami dostarczonymi Trybunałowi przez instytucje audytowe dotyczącymi 12 

poddanych przeglądowi programów operacyjnych – 

- kontrole zarządcze przeprowadzane są przez więcej niż jeden organ, np. instytucje 

zarządzające lub pośredniczące/certyfikujące, w przypadku 5 z 12 programów 

operacyjnych. Z doświadczenia Trybunału w dziedzinie kontroli wynika, że 

niektóre instytucje certyfikujące przeprowadzają szeroko zakrojone kontrole 

uzupełniające kontrole przeprowadzane przez instytucje zarządzające, podczas 

gdy inne tego nie robią; 

- zakres kontroli i wymagania dotyczące dokumentacji są bardzo zróżnicowane (zob. 

załącznik III); kontrole obejmują wszystkie pozycje kosztów zawarte we wnioskach 

o płatność składanych przez beneficjentów w przypadku 10 z 12 PO, natomiast 

w pozostałych dwóch pozycje kosztów są sprawdzane na podstawie próby. 

Zgodnie z wytycznymi Komisji jest to możliwe, jeżeli opiera się na metodzie 

ustanowionej ex ante i umożliwiającej przewidzenie błędów, jakie mogą wystąpić 

w przypadku populacji nieobjętej kontrolą98.  

87. W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020 

wprowadzono pewne ustalenia dotyczące proporcjonalności, aby zmniejszyć 

obciążenia administracyjne beneficjentów związane z audytem i kontrolą. Projekty 

o budżecie do 200 000 euro (w przypadku EFRR i Funduszu Spójności) i 150 000 euro 

(w przypadku EFS) są sprawdzane tylko raz (przez Komisję lub instytucje audytowe), 

                                                      

98 Komisja Europejska (2015): Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, wytyczne 
dla państw członkowskich dotyczące kontroli zarządczych (okres programowania 2014–
2020), s. 12. 
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a przez inne instytucje nie częściej niż raz w roku99. Obecny projekt rozporządzenia 

zbiorczego przewiduje, że próg ten wzrośnie do 400 000 euro w przypadku EFRR 

i Funduszu Spójności oraz 300 000 euro w przypadku EFS100.  

88. Zróżnicowanie zakresu kontroli oraz podziału pracy między instytucjami 

zarządzającymi i certyfikującymi wskazuje na potrzebę ustanowienia przez Komisję 

jasnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie obciążenia administracyjnego 

beneficjentów. Komisja mogłaby również w dalszym ciągu badać możliwości 

uproszczenia metod doboru próby do celów kontroli zarządczych, pamiętając 

o potrzebie zapewnienia rozliczalności. 

89. Ponadto elektroniczny transfer danych między organami programu 

a beneficjentami (e-spójność) może znacznie zmniejszyć koszty administracyjne, jednak 

organy państw członkowskich nie skorzystały jeszcze w pełni z tej możliwości. Trybunał 

stwierdził, że 11 z 12 instytucji audytowych, które odpowiedziały na jego 

kwestionariusz, dysponuje elektronicznym systemem transferu danych. System taki 

mógłby zapewnić dostęp do dokumentów zgromadzonych i skontrolowanych 

w ramach kontroli zarządczych. Osiem instytucji audytowych wskazało jednak, że 

system nie zapewnia dostępu do wszystkich dokumentów istotnych dla kontrolerów.  

Harmonizacja interpretacji przepisów przez Komisję i państwa członkowskie 

90. W przeprowadzonej przez Komisję ocenie ex post polityki spójności w latach 

2007–2013 wskazano na niedociągnięcia na szczeblu kontroli zarządczych jako jedną 

z głównych przyczyn obciążeń administracyjnych beneficjentów101. Znaczącym źródłem 

                                                      

99 Art. 148 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1303/2013 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 320–469). 

100 Komisja Europejska, BudgWeb, art. 148 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, 
stan na dzień 6 kwietnia 2018 r. 

101 Ocena ex post programów polityki spójności w latach 2007–2013, skupiająca się na 
Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskim Funduszu Społecznego 
(EFS) i Funduszu Spójności, sierpień 2016 r., s. 17. 



50 

uproszczeń jest zapewnienie, aby różne organy odpowiedzialne za programy 

w państwach członkowskich interpretowały obowiązujące przepisy w ten sam sposób.  

91. Do Komisji należy zapewnienie, by wszystkie zainteresowane strony jednolicie 

interpretowały przepisy i wytyczne. Komisja podjęła szereg inicjatyw mających na celu 

harmonizację interpretacji przepisów dotyczących weryfikacji, np. poprzez wydanie 

wytycznych dotyczących unikania102 błędów w obszarze zamówień publicznych103 i ich 

traktowania.  

92. Trybunał zwrócił również uwagę, że na szczeblu UE istnieje grupa ekspertów ds. 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EGESIF), która powinna 

umożliwiać wymianę informacji między ekspertami. Większość przepisów ma jednak 

zasięg krajowy, a wręcz dotyczy konkretnych programów. We wszystkich tych 

przypadkach do obowiązków państwa członkowskiego należy zapewnienie 

zharmonizowanej interpretacji ze strony organów.  

93. Doświadczenia Trybunału zebrane w toku kontroli pokazują również, że podejście 

poszczególnych państw członkowskich do wymiany technicznej i komunikacji między 

instytucjami audytowymi a instytucjami 

zarządzającymi/pośredniczącymi/certyfikującymi jest zróżnicowane. Usprawnienie 

komunikacji jest okazją do zharmonizowania interpretacji przepisów i poprawy 

skuteczności kontroli. 

 

                                                      

102 Komisja Europejska (2015), „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych 
za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów 
popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych”, 2015. 

103 Decyzja Komisji w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania 
korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków 
finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, C(2013) 9527 final 
z dnia 19.12.2013 r. 
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Załącznik I – Podsumowanie najważniejszych wniosków dotyczących uproszczenia polityki spójności po 2020 r. 

Główne wnioski dotyczące uproszczenia polityki spójności po 2020 r. 

Komisja 
Europejska 
(1) 

Grupa 
wysokiego 
szczebla ds. 
uproszczenia 
(2) 

Parlament 
Europejski (3) 

Rada (4) (6) Komitet 
Regionów (5) 

Łączenie lub większa koncentracja finansowania      
Harmonizacja przepisów dotyczących wszystkich instrumentów UE       
Wspólne przepisy       
Terminowe przyjmowanie przepisów i niestosowanie wytycznych i przepisów 
z mocą wsteczną      
Ograniczenie obszernego prawodawstwa i wytycznych Komisji      
Sprawne przejście i wyznaczanie organów      
Usprawnienie programów operacyjnych i zmniejszenie ich liczby      
Spójny i prosty system wskaźników wykonania      
Racjonalizacja i zróżnicowanie zarządzania i kontroli, np. poprzez model 
„jednorazowej kontroli”      
Poleganie na krajowych przepisach i organach (tj. rezygnacja z roli nadzorczej 
Komisji) w niektórych państwach członkowskich       
Uproszczenie warunków wstępnych      
Zwiększenie poziomu krajowego współfinansowania      
Wzmacnianie zdolności administracyjnych      
Elastyczne finansowanie odpowiadające na nowe wyzwania      
Wymiana dobrych praktyk      
Zwiększenie możliwości stosowania e-spójności i uproszczonych form kosztów oraz 
stawek ryczałtowych      
Utrzymywanie stabilności przepisów      
Nadmiernie rygorystyczne wdrażanie nie powinno być automatycznie uznawane za 
błąd i należy oceniać je indywidualnie      
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Źródło: (1) Komisja Europejska, dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE z dnia 28 czerwca 2017 r.; (2) ostateczne wnioski i zalecenia grupy wysokiego 
szczebla ds. uproszczenia na okres po roku 2020 z dnia 11 lipca 2017 r.; (3) rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie elementów składowych 
europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 (2016/2326(INI); (4) konkluzje Rady pt. „Synergie i uproszczenie polityki spójności po roku 2020” z dnia 15 listopada 2017 r., 
14263/17; (5) opinia pt. „Przyszłość polityki spójności po 2020 r. Ku silnej i skutecznej europejskiej polityce spójności”, COTER-VI/015, i opinia pt. „Uproszczenie europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z perspektywy władz lokalnych i regionalnych” z 10–12 października 2016 r., COTER-VI/012; (6) konkluzje Komisji z dnia 12 kwietnia 
2018 r. nr 178/18 pt. „Delivery and implementation of cohesion policy after 2020” [Realizacja i wdrażanie polityki spójności po 2020 r.]. 
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Załącznik II – Przegląd sprawozdań, opinii i dokumentów analitycznych Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego dotyczących uproszczenia polityki spójności po 2020 r. 

Nie Sprawozdania i opinie Trybunału 

1 Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2011 

2 Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2012 

3 Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 

4 Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2014 

5 Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 

6 Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 

7 Opinia nr 1/2017 w sprawie wniosku dotyczącego rewizji rozporządzenia finansowego 

8 Sprawozdanie specjalne nr 17/2016: Instytucje Unii Europejskiej mogą w większym stopniu ułatwić 
dostęp do swoich zamówień publicznych 

9 Sprawozdanie specjalne nr 19/2016: Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów 
finansowych – wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007–2013 

10 Sprawozdanie specjalne nr 24/2016: Należy dołożyć starań, by szerzyć wiedzę na temat zasad pomocy 
przyznawanej przez państwa w obszarze polityki spójności i egzekwować ich przestrzeganie 

11 Sprawozdanie specjalne nr 36/2016: Ocena mechanizmów zamknięcia programów rozwoju obszarów 
wiejskich i programów w obszarze spójności na lata 2007–2013 

12 Sprawozdanie specjalne nr 2/2017: Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów 
w obszarze spójności na lata 2014–2020 

13 Sprawozdanie specjalne nr 4/2017: Ochrona budżetu UE przed nieprawidłowymi wydatkami – 
w latach 2007–2013 Komisja w coraz większym stopniu stosowała środki zapobiegawcze i korekty 
finansowe w obszarze spójności 

14 Sprawozdanie specjalne nr 15/2017: Warunki wstępne i rezerwa na wykonanie w obszarze spójności 
– instrumenty innowacyjne, lecz jeszcze nieskuteczne 

15 Sprawozdanie specjalne nr 16/2018: Działania Komisji i państw członkowskich w okresie 
programowania 2007–2013 rozwiązały problem niskiej absorpcji, ale nie były ukierunkowane na 
rezultaty 

16 Dokument informacyjny (2018) „Future of EU finances: Reforming how the EU Budget operates” 
[Przyszłość finansów UE – reforma sposobu funkcjonowania budżetu UE] 

17 Sprawozdanie specjalne nr 11/2018: Nowe formy finansowania projektów w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich – rozwiązania prostsze, lecz nieukierunkowane na rezultaty 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy 
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Załącznik III – Przegląd procedur i wymogów dotyczących dokumentacji na potrzeby wyboru i wdrażania projektów w ramach 12 projektów 

finansowania w programach operacyjnych z 12 państw członkowskich 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
A WARUNKI 

KWALIFIKOWALNOŚCI 
            

2 Współfinansowanie, 
intensywność pomocy: 

            

 Mikroprzedsiębiorstwa 
i małe 
przedsiębiorstwa 

30% 25% 45% Do 45% Do 60% Do 50% Do 45–50% Do 45% Do 50% Do 45% Do 75% Do 50% 

 Średnie 
przedsiębiorstwa 

20% 15% 45% Do 35% Do 60% Do 50% Do 35–50% Do 35% Do 50% Do 35% Do 75% Do 50% 

B WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE 

            

1 Liczba stron wniosku 
o dofinansowanie  

22 52 32 251 16 46 15 18 15 134 40 41 

2 Sposoby składania 
wniosków 
o dofinansowanie 

W formie 
papierowej  

W formie 
papierowej  

W formie 
elektronicznej 

W formie 
elektronicznej 

W formie 
elektronicznej 
i papierowej 

W formie 
papierowej  

W formie 
elektronicznej 

W formie 
elektronicznej 

W formie 
elektronicznej 

W formie 
elektronicznej 
i papierowej 

W formie 
elektronicznej 
i papierowej 

W formie 
elektronicznej 

B1 DANE 
WNIOSKODAWCY 

            

1 Dane identyfikacyjne 
wnioskodawcy  

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

2 Sytuacja finansowa 
wnioskodawcy  

Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie 

3 Analiza pozycji 
konkurencyjnej 
wnioskodawcy 

Nie Nie Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie 

4 Doświadczenie 
w realizacji projektów 
unijnych  

Nie Nie Nie Nie Tak Tak2 Tak Nie Tak Tak Nie Tak 

5 Dostępność certyfikatu 
zarządzania jakością 
(certyfikatu ISO) 

Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie Nie Tak Nie Nie 

B2 INFORMACJE 
O PROJEKCIE 

            

1 Opis projektu Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
2 Podział 

przewidywanych 
wydatków 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

3 Opis strategicznego 
dopasowania projektu 

Nie3 Nie Tak Tak Tak Tak Tak3 Nie Tak Tak Tak3 Tak 

4 Wkład projektu 
w zasady horyzontalne  

Tak Nie Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak 

5 Analiza 
alternatywnych opcji 
finansowania projektu 

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie Nie Tak Tak Nie Nie 

6 Prognozy finansowe 

3 lata 3 lata Nie 3 lata Nie 8 lat Nie 
Na pierwszy rok 
po zakończeniu 

projektu 
Nie 19 lat 4–12 lat4 Nie 

C WDRAŻANIE              

C1 Wnioski o płatność             

1 Liczba stron 
formularzy wniosków 
o płatność 

2 7 Co najmniej 
10 145 3 9 Co najmniej 30 3 2 11 5 17 

2 Sposoby składania 
wniosku o płatność 

Zarówno 
w formie 

elektronicznej, 
jak 

i papierowej 

W formie 
papierowej 

W formie 
elektronicznej 

W formie 
elektronicznej 

W formie 
elektronicznej 

Zarówno 
w formie 

elektronicznej, 
jak i papierowej 

W formie 
elektronicznej 

W formie 
elektronicznej 

W formie 
elektronicznej 

W formie 
elektronicznej 

Zarówno 
w formie 

elektronicznej, 
jak 

i papierowej 

W formie 
elektronicznej 

3 Sprawozdanie 
z postępu prac, które 
należy złożyć z każdym 
wnioskiem o płatność 

Tak Nie6 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

C2 DOKUMENTACJA 
POŚWIADCZAJĄCA 

            

1 Liczba dokumentów, 
które należy złożyć 
z każdym wnioskiem 
o płatność 

100% 
w formie 

papierowej 

100% 
w formie 

papierowej 

100% 
w formie 

elektronicznej 

100% 
w formie 

elektronicznej 

100% 
w formie 

elektronicznej 

100% w formie 
elektronicznej 

100% w formie 
elektronicznej 

100% w formie 
elektronicznej 

100% w formie 
elektronicznej 

100% 
w formie 

elektronicznej 

100% w formie 
papierowej 

Przykłady 
dokumentacji 

poświadczającej 
w wersji 

elektronicznej 

2 
  

Wymagana 
dokumentacja 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
poświadczająca 
obejmuje: 

 a) faktury Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

 b) dowód zapłaty Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie 

 c) potwierdzenia 
odbioru 

Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

 d) umowy Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

 e) dokumenty 
rachunkowe 

Tak Nie Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak 

 f) inne konkretne 
dokumenty 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie 

3 Okres 
przechowywania 
dokumentacji 
poświadczającej Do 2031 r. 

Do dnia 
31 grudnia 

2028 r. 

10 lat po 
ostatniej 

płatności i 3 
lata po 

zamknięciu 
programu 

operacyjnego  

Co najmniej 3 
lata po 

zamknięciu 
programu 

operacyjnego, 
tj. do 2028 r. 

Do dnia 
31 grudnia 

2028 r. 

5 lat po 
zakończeniu 

projektu 

Co najmniej do 
31 grudnia 

2027 r. 

10 lat od 
zakończenia 

projektu7 

10 lat po 
zakończeniu 

projektu  
2 lata8 

Do dnia 
31 grudnia 

2028 r. 
2 lata8 

C3 PRZEPISY DOTYCZĄCE 
ZAMÓWIEŃ 

            

1 Istnienie 
szczegółowych 
procedur udzielania 
zamówień, które 
muszą być stosowane 
przez MŚP jako 
beneficjentów 

Nie9 Nie10 Tak Tak Nie Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak 
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1 Ostateczna liczba stron wniosku może się różnić w zależności od jego ostatecznej treści. 
2 W przypadku Chorwacji doświadczenie w realizacji projektów odnosi się do projektów finansowanych z dowolnego źródła, tj. nie tylko do projektów finansowanych ze środków UE. 
3 Pośrednio, ponieważ wnioskodawcy powinni wykazać zgodność z zaproszeniem do składania wniosków (z zastrzeżeniem, że zaproszenie jest zgodne z programem operacyjnym). 
4 W zależności od rodzaju inwestycji. 
5 Ostateczna liczba stron wniosku o płatność może się różnić w zależności od ostatecznej treści wniosku. 
6 Sprawozdanie z postępu prac, które należy złożyć wyłącznie z ostatnim wnioskiem o płatność. 
7 Od daty ostatniej faktury. 
8 Dwa lata od 31 grudnia po przedstawieniu Komisji Europejskiej sprawozdania finansowego, w którym uwzględniono ostateczne wydatki dotyczące ukończonego projektu. 
9 Brak procedur przetargowych; beneficjenci są jednak zobowiązani do udowodnienia, że koszty są uzasadnione. 
10 Wybór musi być udokumentowany i musi zostać wybrana oferta najkorzystniejsza ekonomicznie. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych organów państw członkowskich i publicznie dostępnych dokumentów. 
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Programy operacyjne objęte przeglądem 

Lp. Państwo 
członkowskie 

Program operacyjny objęty przeglądem Wspólny kod identyfikacyjny programu Oś priorytetowa Priorytet 
inwestycyjny 

1 Austria Inwestycje we wzrost gospodarczy i zatrudnienie Austria 2014–2020 2014AT16RFOP001 Oś priorytetowa 2 3d  
2 Chorwacja Konkurencyjność i spójność 2014HR16M1OP001 Oś priorytetowa 3 3d  
3 Republika 

Czeska 
Przedsiębiorczość i innowacje na rzecz konkurencyjności 2014CZ16RFOP001 Oś priorytetowa 3 3a  

4 Francja Program operacyjny FEDER-FSE Lorraine et Vosges 2014–2020 2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 Oś priorytetowa 2 3a  
5 Niemcy Sachsen-Anhalt EFRR 2014–2020 2014DE16RFOP013 Oś priorytetowa 2 3d  
6 Węgry Program operacyjny na rzecz rozwoju gospodarczego 

i innowacyjności 
2014HU16M0OP001 Oś priorytetowa 1 3c  

7 Włochy RPO Apulii EFRR EFS 2014IT16M2OP002 Oś priorytetowa 3 3a  
8 Malta Wspieranie konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki w celu 

sprostania wyzwaniom 
2014MT16M1OP001 Oś priorytetowa 3 3d  

9 Polska Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014–2020 

2014PL16M2OP001 Oś priorytetowa 1 3c  

10 Słowacja Badania i innowacje 2014SK16RFOP001 Oś priorytetowa 3 3a  
11 Hiszpania PO Andaluzji EFRR 2014–20 OP 2014ES16RFOP003 Oś priorytetowa 3 3d  
12 Zjednoczone 

Królestwo 
United Kingdom – ERDF England 2014UK16RFOP001 Oś priorytetowa 3 3d  

1 Wspólny kod identyfikacyjny dla tego programu operacyjnego został zmieniony w 2017 r. z 2014FR16M2OP007 na 2014FR16M0OP015. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Załącznik IV – Szacowany wpływ działań na rzecz uproszczenia określonych przez Komisję 

na lata 2014–2020 na koszty administracyjne ponoszone przez organy administracyjne 

i obciążenia administracyjne dla beneficjentów 

Działania na rzecz uproszczenia 

Oddziaływanie na koszty 
administracyjne 

ponoszone przez organy 
administracyjne 

(%) 

Oddziaływanie 
na obciążenie 

administracyjne 
beneficjentów 

(%) 
Działania na rzecz uproszczenia w ramach polityki spójności (EFRR, Fundusz Spójności i EFS) 
Umowy o partnerstwie zastępują Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia oraz Narodowy Plan Strategiczny. 0,0% 0,0% 

Większa koncentracja tematyczna 0,0% 0,0% 
Wspólne wskaźniki i wzmocnione ramy monitorowania 0,5% 0,9% 
Harmonizacja zasad -0,5% -1,2% 
Proporcjonalne kontrole / minimalny poziom kontroli na 
miejscu -0,6% -0,5% 

E-spójność z beneficjentami -1,7% -4,8% 
Prostsze zasady dla projektów generujących dochód -0,6% -2,2% 
Krótszy okres przechowywania dokumentów -0,3% -0,5% 
Uproszczona procedura zmiany programu 0,0% 0,0% 
Uproszczenie dokumentu programowego 0,0% 0,0% 
Niezależne sprawozdanie dotyczące jakości dużych projektów 0,0% 0,0% 
Uznanie organizatorów szkoleń lub transferu wiedzy za 
beneficjentów -0,2% -0,1% 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność i lokalne grupy 
działania 0,1% -0,1% 

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) 0,0% 0,1% 
Łączenie instytucji zarządzających 
i certyfikujących/zmniejszenie liczby agencji płatniczych -0,2% 0,0% 

Dofinansowanie i pomoc zwrotna jako uproszczone formy 
kosztów -1,7% -6,3% 

Wspólne plany działania 0,0% 0,0% 
Działania na rzecz uproszczenia dla innych funduszy (EFMR, EFRROW) 
Przedpłata wydatków 0,1% -0,1% 
Ustanowienie zaawansowanych kryteriów ochrony 
ubezpieczeniowej 0,0% 0,0% 

Przyspieszona procedura wyboru 0,0% 0,0% 
Szczególne zasady obliczania rekompensaty 0,0% 0,0% 
Ogółem fundusze ESI  -5,2% -14,9% 

Źródło: „Use of new provisions on simplification during the early implementation phase of ESIF” 
[Wykorzystanie nowych przepisów dotyczących uproszczenia na wczesnym etapie wdrażania 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”, sprawozdanie końcowe, 19 czerwca 2017 r., 
Sweco, t33 i Spatial Foresight, na zlecenie DG REGIO.
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Załącznik V – Ewolucja przepisów i wytycznych 
 

  

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance  

19

+ 11%

Liczba rozporządzeń UE / decyzji Komisji

+ 33%

2007-20132000-2006

Liczba stron

2014-2020

313

+ 127% + 147%

21 28

774
138

+ 362%

Liczba wytycznych

+ 47%

2000–2006 2007–2013 2014–2020

+ 279%

1 419

+ 120%

3 115

Liczba stron wytycznych

13

374

60
88

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance
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Załącznik VI – Polityka spójności (EFRR, Fundusz Spójności, EFS wraz z Inicjatywą na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych) w latach 2014–2020, przydział środków finansowych, liczba 

programów operacyjnych, zastosowane wskaźniki oraz organy zaangażowane 

w zarządzanie przez państwa członkowskie 

 
Uwaga: w przypadku wielu organów przedstawione dane liczbowe mają charakter szacunkowy.  

Źródło: Komisja Europejska.  

Państwo 
członkowskie

Fundusze UE (EFRR, Fundusz 
Spójności, EFS wraz z Inicjatywą 

na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych) w mln EUR

Udział 
w funduszach 

UE w %

Liczba 
programów 

operacyjnych

Liczba 
wskaźników 

produktu 
i rezultatu

Liczba organów instytucji 
zarządzających/pośredniczących/

certyfikujących/audytowych 
(dane szacunkowe)

Udział 
w ogólnej 

liczbie organów

AT 978 0,3% 2 95 32 2,4%
BE 2 021 0,6% 7 227 37 2,7%
BG 7 423 2,1% 8 423 49 3,6%
CY 702 0,2% 2 99 9 0,7%
CZ 21 643 6,2% 8 399 15 1,1%
DE 18 269 5,2% 32 1 106 132 9,7%
DK 413 0,1% 2 58 10 0,7%
EE 3 535 1,0% 1 191 14 1,0%
ES 27 942 8,0% 45 756 89 6,6%
FI 1 304 0,4% 3 97 20 1,5%
FR 14 763 4,2% 40 1 366 323 23,8%
GR 15 275 4,4% 18 702 33 2,4%
HR 8 463 2,4% 2 282 24 1,8%
HU 21 544 6,2% 7 382 10 0,7%
IE 1 020 0,3% 3 86 4 0,3%
IT 31 686 9,1% 51 1 433 115 8,5%
LT 6 709 1,9% 1 288 31 2,3%
LU 40 0,0% 2 32 4 0,3%
LV 4 418 1,3% 1 244 3 0,2%
MT 708 0,2% 3 119 5 0,4%
NL 1 015 0,3% 5 103 10 0,7%
PL 76 866 22,0% 22 1 511 89 6,6%
PT 21 343 6,1% 12 450 66 4,9%
RO 22 541 6,5% 7 439 62 4,6%
SE 1 764 0,5% 11 150 5 0,4%
SI 3 012 0,9% 1 234 18 1,3%
SK 13 768 3,9% 7 467 35 2,6%
UK 10 974 3,1% 12 401 16 1,2%
TC 9 239 2,6% 76 1 874 98 7,2%
Ogółem 349 380 100% 391 - 1 358 100%
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Załącznik VII – Skróty 

COSME Unijny program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw 

DG Dyrekcja generalna 
DG EMPL Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 

Społecznego 
DG REGIO Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
EFS Europejski Fundusz Społeczny 
EGESIF Grupa ekspertów ds. europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych 
Fundusz 
Spójności 

Fundusz Spójności 

fundusze ESI Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 
IAS Służba Audytu Wewnętrznego 
MKS Model kosztu standardowego 
MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa 
OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
PO Program operacyjny 
REFIT Program sprawności i wydajności regulacyjnej 
RSB Rada Kontroli Regulacyjnej 
TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
UE Unia Europejska 
WRF Wieloletnie ramy finansowe 
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Załącznik VIII – Glosariusz 

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne obejmują pięć odrębnych funduszy 

wspierających realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w całej Unii, a także zadań dotyczących 

poszczególnych funduszy, z ramami politycznymi ustanowionymi dla siedmioletniego okresu 

budżetowego WRF. Do tych funduszy należą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

(EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

(EFMR).  

Instytucja certyfikująca przeprowadza kontrole pierwszego szczebla dotyczące wydatków 

zgłoszonych przez instytucje zarządzające oraz poświadcza zgodność z prawem 

i prawidłowość takich wydatków. 

Instytucja pośrednicząca to każdy podmiot publiczny lub prywatny, za którego działalność 

odpowiada instytucja zarządzająca, bądź podmiot wykonujący obowiązki w imieniu takiej 

instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje. 

Instytucja zarządzająca to krajowy, regionalny lub lokalny organ władzy publicznej (bądź 

inny podmiot publiczny lub prywatny) wyznaczony przez państwo członkowskie do 

zarządzania programem operacyjnym. Jej zadania obejmują wybór projektów do 

finansowania, monitorowanie realizacji projektów oraz przekazywanie Komisji sprawozdań 

dotyczących aspektów finansowych i osiągniętych rezultatów. Instytucja zarządzająca jest 

także organem, który nakłada korekty finansowe na beneficjentów w następstwie kontroli 

przeprowadzonych przez Komisję, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub dowolny inny 

organ w państwie członkowskim.  

Instytucje audytowe zapewniają Komisji pewność co do skutecznego funkcjonowania 

systemów zarządzania i mechanizmów kontroli wewnętrznej w ramach PO (i w konsekwencji 

co do zgodności z prawem i prawidłowości poświadczonych wydatków). Instytucje audytowe 

to zwykle działy kancelarii stanu, ministerstw finansów (lub organów kontroli wewnętrznej 

podlegających tym ministerstwom), innych ministerstw lub najwyższych instytucji 

kontrolnych. Instytucje te muszą być niezależne od organów zarządzających funduszami. 
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Instytucja audytowa przekazuje instytucjom zarządzającym i instytucjom certyfikującym 

odpowiedzialnym za dany PO swoje ustalenia sformułowane w ramach kontroli systemów 

i operacji. Raz w roku przedstawiają one informacje na temat swojej pracy w danym roku 

w rocznym sprawozdaniu z kontroli przekazywanym Komisji. Jeżeli instytucja audytowa uzna, 

że instytucja zarządzająca nie podjęła odpowiednich działań naprawczych, musi zwrócić 

uwagę Komisji na tę kwestię. 

Logika interwencji stanowi połączenie między ocenionymi potrzebami, celami, wkładami 

(planowanymi i przydzielonymi), produktami (zamierzonymi i osiągniętymi) oraz rezultatami 

(oczekiwanymi i rzeczywistymi). 

Nadmiernie rygorystyczne wdrażanie oznacza dodatkowe zasady i obowiązki regulacyjne 

wykraczające poza wymagania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

(funduszy ESI) określone na poziomie Unii Europejskiej (UE). Nadmiernie rygorystyczne 

wdrażanie można dalej podzielić na czynne i bierne. Czynne nadmiernie rygorystyczne 

wdrażanie oznacza dodatkowe procedury administracyjne i obowiązki regulacyjne 

wykraczające poza wymogi funduszy ESI określone na poziomie Unii Europejskiej (UE), 

natomiast bierne nadmiernie rygorystyczne wdrażanie ma miejsce wtedy, gdy podmioty 

krajowe, regionalne lub lokalne nie stosują działań na rzecz uproszczenia proponowanych 

w rozporządzeniach w sprawie funduszy ESI. 

Oś priorytetowa to jeden z priorytetów strategii zawarty w programie operacyjnym, 

obejmujący grupę powiązanych ze sobą operacji posiadających określone mierzalne cele. 

Pomoc państwa to każda forma bezpośredniego lub pośredniego wsparcia finansowego 

udzielanego przez organy publiczne przedsiębiorstwom sektora prywatnego. Traktat 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zasadniczo zakazuje pomocy państwa w ramach 

wspólnego rynku, chyba że jest ona należycie uzasadniona. Unijne przepisy dotyczące 

pomocy państwa określają, w jakiej sytuacji takie wsparcie nie zakłóca (lub nie grozi 

zakłóceniem) konkurencji. Komisja Europejska posiada wyłączną kompetencję do oceny 

zgodności pomocy państwa udzielonej przez państwa członkowskie z tymi przepisami. 

Decyzje i działania proceduralne podejmowane przez Komisję Europejską podlegają 

przeglądowi dokonywanemu przez Sąd i Trybunał Sprawiedliwości. 
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Program operacyjny określa priorytety i szczegółowe cele państwa członkowskiego oraz 

sposób wykorzystania środków finansowych (fundusze UE oraz współfinansowanie krajowe – 

publiczne i prywatne) w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w danym okresie (obecnie siedem lat) na finansowanie projektów. Projekty takie muszą 

przyczyniać się do osiągnięcia pewnej liczby celów określonych na poziomie osi 

priorytetowych PO. PO przygotowuje państwo członkowskie i musi być on zatwierdzony 

przez Komisję przed dokonaniem jakichkolwiek płatności z budżetu UE. Programy operacyjne 

można modyfikować w okresie, którego dotyczą, wyłącznie za zgodą obu stron.  

Ramy wykonania obejmują cele pośrednie i końcowe zdefiniowane dla zestawu wskaźników 

wybranych przez państwa członkowskie dla każdej osi priorytetowej w ramach programu 

operacyjnego, z wyjątkiem osi priorytetowych pomocy technicznej i programów objętych 

inicjatywą na rzecz MŚP. 

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Umowy partnerstwa to umowy, które Komisja Europejska zawarła z każdym państwem 

członkowskim na okres programowania 2014–2020. Określają one plany organów krajowych 

dotyczące wykorzystania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

oraz wytyczają cele strategiczne i priorytety inwestycyjne każdego państwa, łącząc je 

z ogólnymi celami strategii „Europa 2020” dotyczącymi inteligentnego i zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Obejmują także m.in. 

szczegółowe informacje na temat warunków wstępnych i ram zarządzania wynikami. Są one 

przygotowywane przez państwa członkowskie prowadzące dialog z Komisją i muszą zostać 

przez nią przyjęte. 
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Uproszczone formy kosztów to trzy rodzaje finansowania określone w art. 67 ust. 1 lit. b), c) 

i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 – standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe 

i finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe. 

Warunki wstępne wymagają od państw członkowskich spełnienia pewnych wymogów przed 

otrzymaniem środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

Przygotowując programy operacyjne na okres programowania 2014–2020, państwa 

członkowskie musiały ocenić, czy warunki te zostały spełnione. W przypadku niespełnienia 

warunków wstępnych należało przygotować plany działania zapewniające ich spełnienie do 

dnia 31 grudnia 2016 r. 
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