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Wstęp 
01 Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (zwana dalej „Agencją” lub „ERA”) z siedzibą 
w Lille i Valenciennes została ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 881/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady, zastąpionym w 2016 r. rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/7961. Zadaniem Agencji jest zwiększanie poziomu 
interoperacyjności systemów kolejowych oraz wypracowanie wspólnego podejścia do 
bezpieczeństwa w celu stworzenia w Europie bardziej konkurencyjnego sektora 
kolejowego o wyższym poziomie bezpieczeństwa. 

02 Na rys. 1 przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące Agencji2. 

Rys. 1 – Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Agencji 

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

roku budżetowym. 

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

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 oraz wstępne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019; dane dotyczące 
stanu zatrudnienia przekazane przez Agencję. 

Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności 

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

                                                      
1 Dz.U. L 220 z 21.6.2004, s. 3 i Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1. Zgodnie z tym drugim 

rozporządzeniem pierwotna nazwa Agencji – Europejska Agencja Kolejowa – została 
zmieniona na Agencję Kolejową Unii Europejskiej. 

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

34

32

Budżet
(w mln euro)*

165

173

Stan zatrudnienia
(na dzień 31 grudnia)**

2019
2018

http://www.era.europa.eu/
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uzupełniającymi to podejście są dowody uzyskane na podstawie prac innych 
kontrolerów oraz analiza informacji przekazanych przez kierownictwo Agencji. 

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Trybunał 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie – Sprawozdanie 
niezależnego kontrolera 

Opinia 
04 Trybunał zbadał: 

a) sprawozdanie finansowe Agencji obejmujące sprawozdanie finansowe3 oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu4 za rok budżetowy zakończony 
31 grudnia 2019 r., 

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

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

Wiarygodność rozliczeń 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

05 W opinii Trybunału sprawozdanie Agencji za rok zakończony 31 grudnia 
2019 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 
finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki transakcji, przepływy 
pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, 
zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Agencji i z zasadami rachunkowości 
przyjętymi przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie 
przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

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

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

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

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

06 W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

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

07 W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 
31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Podstawa wydania opinii 

08 Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie z wydanymi przez IFAC 
Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) i kodeksami etyki oraz 
Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) wydanymi 
przez INTOSAI. Obowiązki Trybunału wynikające z tych standardów opisano 
bardziej szczegółowo w części sprawozdania dotyczącej zadań Trybunału. Trybunał 
jest niezależny w rozumieniu Kodeksu etyki zawodowych księgowych wydanego 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (tzw. 
kodeksu IESBA) oraz wymogów etycznych mających znaczenie w kontekście 
prowadzonych przez niego kontroli i wywiązuje się z innych obowiązków etycznych 
zgodnie z tymi wymogami i kodeksem IESBA. Trybunał uważa, że uzyskane dowody 
kontroli stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania niniejszej 
opinii. 

Zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie 

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

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

11 Do zadań osób odpowiedzialnych za zarządzanie należy nadzór nad 
sprawozdawczością finansową Agencji. 

Zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdań 
finansowych i transakcji leżących u ich podstaw 

12 Celem Trybunału jest uzyskanie wystarczającej pewności, że sprawozdanie 
finansowe Agencji nie zawiera istotnych zniekształceń, a leżące u jego podstaw 
transakcje są legalne i prawidłowe, a także przedstawienie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie bądź innym organom udzielającym absolutorium, na 
podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli, poświadczenia wiarygodności 
dotyczącego wiarygodności rozliczeń Agencji oraz legalności i prawidłowości 
transakcji leżących u ich podstaw. Wystarczająca pewność oznacza wysoki poziom 
pewności, lecz nie stanowi gwarancji, że kontrola zawsze wykaże istotne 
zniekształcenia lub niezgodności, jeżeli takie istnieją. Mogą one być spowodowane 
nadużyciem lub błędem i są uważane za istotne, jeżeli można zasadnie oczekiwać, 
że pojedynczo lub łącznie wpłyną one na decyzje gospodarcze podejmowane przez 
użytkowników na podstawie takiego sprawozdania. 

13 Jeżeli chodzi o dochody, Trybunał weryfikuje dotacje otrzymane od Komisji 
Europejskiej lub państw współpracujących i ocenia stosowane przez Agencję 
procedury poboru opłat i ewentualnych innych dochodów. 
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14 Jeżeli chodzi o wydatki, Trybunał bada transakcje płatnicze po tym, jak 
wydatki zostaną poniesione, zaksięgowane i zatwierdzone. Badanie to obejmuje 
wszystkie kategorie płatności (w tym płatności z tytułu nabycia aktywów) 
z wyjątkiem zaliczek w chwili ich wypłaty. Zaliczki bada się po przedstawieniu przez 
odbiorcę środków uzasadnienia ich właściwego wykorzystania oraz po przyjęciu 
tego uzasadnienia przez Agencję na drodze rozliczenia danej zaliczki, w tym 
samym roku lub w latach kolejnych. 

15 Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) 
i Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) Trybunał 
stosuje profesjonalny osąd i zachowuje zawodowy sceptycyzm przez cały okres 
trwania kontroli. Ponadto Trybunał:  

o identyfikuje i ocenia ryzyko wystąpienia – w wyniku nadużycia lub błędu – 
istotnych zniekształceń w sprawozdaniu finansowym lub istotnej 
niezgodności transakcji leżących u jego podstaw z wymogami przepisów 
prawa Unii Europejskiej, a także opracowuje i przeprowadza procedury 
kontroli w odpowiedzi na to ryzyko oraz uzyskuje dowody kontroli, które 
stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania opinii. Ryzyko 
niewykrycia istotnego zniekształcenia lub niezgodności jest wyższe, jeśli takie 
zniekształcenie lub niezgodność wynika z nadużycia, a nie z błędu, ponieważ 
nadużycie może wiązać się ze zmową, fałszerstwem, umyślnymi 
zaniechaniami, podaniem fałszywych informacji lub obejściem kontroli 
wewnętrznych; 

o dąży do zrozumienia systemu kontroli wewnętrznej istotnego w kontekście 
prowadzonej przez siebie kontroli, tak by wypracować procedury kontroli 
stosowne do okoliczności, nie zaś w celu wydania opinii na temat 
skuteczności kontroli wewnętrznych; 

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

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

o ocenia ogólną prezentację, strukturę i treść sprawozdania finansowego, 
w tym przedstawione w nim informacje, a także orzeka, czy sprawozdanie to 
odzwierciedla transakcje i zdarzenia leżące u jego podstaw w sposób 
zapewniający rzetelną prezentację; 

o uzyskuje wystarczające i odpowiednie dowody kontroli dotyczące sytuacji 
finansowej Agencji, pozwalające wyrazić opinię na temat sprawozdania 
finansowego i transakcji leżących u jego podstaw. Trybunał odpowiada za 
kierowanie kontrolą, jej nadzór oraz wykonanie. Spoczywa na nim wyłączna 
odpowiedzialność za opinię pokontrolną; 

o uwzględnił – w stosownych przypadkach – wyniki badania sprawozdania 
finansowego Agencji przeprowadzonego przez niezależnego audytora 
zewnętrznego zgodnie z przepisami art. 70 ust. 6 rozporządzenia finansowego 
UE. 

Trybunał informuje kierownictwo m.in. o planowanym zakresie i terminach 
przeprowadzenia kontroli, jak również o istotnych ustaleniach, w tym o wszelkich 
poważnych uchybieniach w systemie kontroli wewnętrznej wykrytych w trakcie 
kontroli. Spośród kwestii zgłoszonych Agencji Trybunał wskazuje te, które miały 
największe znaczenie w kontroli sprawozdania finansowego za bieżący okres 
i które w związku z tym określane są mianem kluczowych obszarów badania. 
Trybunał opisuje te kwestie w swoim sprawozdaniu, chyba że przepisy prawa 
zakazują podania ich do wiadomości publicznej bądź jeśli, w niezmiernie rzadkich 
przypadkach, Trybunał stwierdzi, że dana kwestia nie powinna zostać poruszona 
w sprawozdaniu, ponieważ można racjonalnie założyć, że negatywne 
konsekwencje takiego kroku przewyższą korzyści dla interesu publicznego. 

16 Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

17 Pod koniec 2018 r. Agencja opublikowała zaproszenie do składania ofert w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o szacowanej wartości 
rynkowej wynoszącej 720 000 euro. Zamówienie dotyczyło pomocy w procedurze 
zatwierdzania w ramach europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym. 
W efekcie przeprowadzonego postępowania Agencja zawarła w 2019 r. oddzielne 
czteroletnie umowy ramowe w systemie kaskadowym z trzema przedsiębiorstwami. 
Celem tego rodzaju umowy jest zagwarantowanie, by w przypadku, gdy jedno 
przedsiębiorstwo nie będzie w stanie wykonać prac określonych w umowie, mogły one 
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zostać zrealizowane przez kolejnych wykonawców. Zgodnie z przepisami 
rozporządzenia finansowego można tego dokonać, nie ogłaszając ponownie procedury 
przetargowej, o ile w umowie ramowej szczegółowo określono wszystkie warunki 
realizacji danych robót lub dostaw bądź świadczenia usług. W tym konkretnym 
przypadku umowa ramowa nie jest wystarczająco szczegółowa. Poza tym oferty 
finansowe opierały się jedynie na stawce dziennej za dzień roboczy i nie uwzględniały 
takich ważnych elementów, jak profil pracownika czy złożony charakter obowiązków. 
Tego rodzaju umowę ramową zastosowano więc nieprawidłowo, zwłaszcza że 
dostępne były dość szczegółowe informacje dotyczące prac, jakie miały zostać 
wykonane. Dane finansowe też nie były wystarczająco szczegółowe, by zapewnić 
zrealizowanie prac w sposób tak oszczędny, jak to możliwe.  

18 W przypadku jednego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego 
świadczenia usług gastronomicznych, w którym próg wartości wynosił 500 000 euro, 
jeden z członków komisji przetargowej nie został w ogóle oficjalnie powołany. Udział 
w posiedzeniach komisji przetargowej członka, który nie został oficjalnie powołany, 
stanowi wewnętrzne uchybienie, będące odstępstwem od zasady przejrzystości 
postępowania.  

19 Komisja Europejska, w ramach umowy o gwarantowanym poziomie usług, 
obciążyła Agencję kosztami świadczenia różnych usług informatycznych. Koszty te 
objęły opłatę w wysokości 26 400 euro za utrzymywanie systemu informatycznego 
i zostały obliczone na podstawie liczby użytkowników. Liczba użytkowników, którą 
przyjęto za podstawę obliczenia wysokości faktury, była nieprawidłowa. Komisja 
zawyżyła zatem opłatę nałożoną na Agencję o 4 675 euro. Agencja nie dostrzegła 
jednak błędu, zatwierdziła fakturę i dokonała płatności na rzecz Komisji. Świadczy to 
o niedociągnięciach w mechanizmach kontroli wewnętrznej Agencji, gdyż wskazuje na 
to, że Agencja nie przeprowadziła żadnych kontroli dotyczących zgodności 
zafakturowanej kwoty z rzeczywistymi warunkami umowy o gwarantowanym poziomie 
usług. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

20 Przegląd działań podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał 
w ubiegłych latach przedstawiono w załączniku. 
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczy Alex 
Brenninkmeijer, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu 
w dniu 22 września 2020 r. 

 W imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 Prezes 
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Załącznik – Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych 
lat 

Rok Uwagi Trybunału 

Działania podjęte 
w odpowiedzi na uwagi 

Trybunału 
(zrealizowane / w trakcie 

realizacji / niepodjęte / brak 
danych lub nie dotyczy) 

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

niepodjęte 

(poza kontrolą Agencji) 

2017 

W przypadku jednej ze skontrolowanych płatności na kwotę 47 000 euro Agencja, na 
mocy umowy ramowej z wykonawcą działającym jako pośrednik, dokonała zakupu 
usług informatycznych z pominięciem procedury konkurencyjnej i bez wcześniejszych 
badań rynkowych. W 2017 r. łączna kwota płatności na rzecz wykonawcy wyniosła 
1,1 mln euro. 

zrealizowane 
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Rok Uwagi Trybunału 

Działania podjęte 
w odpowiedzi na uwagi 

Trybunału 
(zrealizowane / w trakcie 

realizacji / niepodjęte / brak 
danych lub nie dotyczy) 

2018 

W planie udzielania zamówień na 2017 r. przewidziano zawarcie umowy bezpośredniej 
na organizację konferencji na temat bezpieczeństwa w kwietniu 2018 r. W lutym 
2018 r. zmieniono warunki zamówienia, tak by płatności za wszelkie powiązane usługi 
(miejsce konferencji, wyżywienie, transport itd.) mogły być dokonywane za 
pośrednictwem lokalnego usługodawcy. W związku z tym zarówno zamówienie, jak 
i wszystkie powiązane z nim płatności są nieprawidłowe. Agencja powinna dopilnować, 
by rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia wybierano zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym. 

zrealizowane 

2018 

Komisja podpisała z jednym wykonawcą umowę ramową o nabycie sprzętu 
komputerowego i oprogramowania oraz o zapewnienie konserwacji sprzętu i wsparcia 
(usługi informatyczne). Agencja dokonała zakupu licencji na oprogramowanie, które nie 
były wymienione w umowie, nie sprawdziwszy uprzednio, czy dostawca naliczył 
prawidłową cenę i czy wykonawca poprawnie obliczył wysokość opłaty. Kontrole 
ex ante przeprowadzone przez Agencję były nieskuteczne. Agencja powinna 
zmodyfikować kontrole ex ante dotyczące płatności w ramach takich umów 
i dopilnować, by we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia stosowano 
procedurę konkurencyjną. 

zrealizowane  
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Rok Uwagi Trybunału 

Działania podjęte 
w odpowiedzi na uwagi 

Trybunału 
(zrealizowane / w trakcie 

realizacji / niepodjęte / brak 
danych lub nie dotyczy) 

2018 

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

niepodjęte 

2018 

Jak wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796, honoraria 
i opłaty stanowią dochody Agencji przeznaczone na określony cel. Aby można było 
odpowiednio zaplanować honoraria i opłaty oraz odpowiadające im kwoty zobowiązań 
i płatności w budżecie, niezbędne są pewne zmiany w przepisach wykonawczych do 
regulaminu finansowego Agencji. Honoraria i opłaty mogą być fakturowane tylko po 
zakończeniu świadczenia usługi, a faktury częściowe mogą być wystawiane jedynie co 
sześć miesięcy. Agencja będzie musiała ściśle monitorować koszty oraz fakturować 
koszty częściowe najszybciej jak to możliwe. 

w trakcie realizacji 



 

 

Odpowiedzi Agencji 

17. Powyższa oferta dotyczy wsparcia dla Agencji w zakresie nowego zadania 
zatwierdzenia urządzeń przytorowych zawierających ERTMS (europejski system 
zarządzania ruchem kolejowym) zgodnie z definicją zawartą w 4. pakiecie kolejowym 
(zob. art. 22 rozporządzenia (UE) 2016/796 i art. 19 dyrektywy (UE) 2016/797) . 
Nie byłoby proporcjonalne zorganizowanie ponownego otwarcia konkursu (trwającego 
co najmniej 3 tygodnie) w zakresie wsparcia technicznego, które by trwało maksymalnie 
15 dni, kiedy wymóg prawny oceny kompletności zgłoszenia wynosi jeden miesiąc. 

18. Agencja uznaje błąd pisarski. Dodamy etap systematycznej weryfikacji do wszystkich 
nominacji i zmian w składzie komitetów, nawet jeżeli dojdzie do zmian w ostatniej chwili. 

19. Agencja nie zwróciła uwagi na aktualizację umowy o gwarantowanym poziomie 
usług z DG DIGIT w zakresie opłaty hostingowej, co doprowadziło do błędnego 
fakturowania kosztów (26 400 EUR zamiast 21 725 EUR). Gdy tylko Trybunał dostrzegł 
błąd, Agencja poinformowała DG DIGIT i wydano odpowiednią notę debetową w celu 
odzyskania niesłusznie zapłaconych środków (4 675 EUE). 
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