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Wstęp 
01 Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (zwana dalej „Agencją” lub 
„Frontexem”) podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r., uchylającego rozporządzenia Rady (UE) 
nr 1052/2013 i nr 2016/16241. Organy krajowe państw członkowskich odpowiedzialne 
za operacje zarządzania granicami i operacje powrotowe oraz Agencja tworzą 
Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Główna siedziba Agencji znajduje się 
w Warszawie. Zadaniem Agencji jest zapewnienie zintegrowanego zarządzania 
europejskimi granicami zewnętrznymi w ramach wspólnej odpowiedzialności Agencji 
oraz organów krajowych w celu efektywnego zarządzania przekraczaniem granic 
zewnętrznych. Polega to między innymi na podejmowaniu wyzwań związanych 
z migracją i z przeciwdziałaniem potencjalnym przyszłym zagrożeniom na tych 
granicach, a tym samym na przyczynianiu się do zwalczania poważnych przestępstw 
o charakterze transgranicznym i zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
wewnętrznego w Unii przy jednoczesnym zagwarantowaniu swobodnego przepływu 
osób na jej terytorium. Agencja powinna zostać wyposażona w stałą służbę w postaci 
personelu operacyjnego liczącego 10 000 członków. 

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. 

                                                      
1 Dz.U. L 295 z 14.11.2019, s. 1. 

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

                                                      
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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przyjętymi przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie 
przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. 

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
rozliczeń 

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

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. 

Objaśnienia uzupełniające dotyczące legalności i prawidłowości płatności 
leżących u podstaw rozliczeń 

08 W 2019 r. Agencja zarządzała umowami o dofinansowanie zawartymi 
z państwami współpracującymi na działania operacyjne na kwotę 183 mln euro 
(171 mln euro w 2018 r.), co stanowiło 55% budżetu Agencji. Trybunał zwracał 
wcześniej uwagę na to, że dowody na poświadczenie faktycznych kosztów 
wyposażenia deklarowanych przez państwa współpracujące często były 
niewystarczająco wiarygodne lub kompletne, co sprawiało, że takie zwroty 
kosztów były obciążone ryzykiem błędu. W tym kontekście wydaje się, że 
uproszczony system finansowania, obowiązujący od pierwszych miesięcy 2018 r. 
i obejmujący rozmieszczenie zasobów kadrowych, przyczynia się do zmniejszenia 
obciążenia pracami administracyjnymi, dalszego uproszczenia i lepszego 
monitorowania dofinansowania, tym samym ograniczając ryzyko powstawania 
błędów. Trybunał zwraca jednak uwagę na fakt, że zwroty wydatków dotyczących 
wyposażenia (około 35% łącznych wydatków na działalność operacyjną, tj. około 
64 mln euro) w dalszym ciągu dokonywane są na podstawie faktycznie 
poniesionych kosztów, a zatem bardziej obciążone ryzykiem błędu. Zamiar 
przejścia na system oparty na kosztach jednostkowych przy zwrocie tego rodzaju 
kosztów w obecnej formie tego systemu jak dotąd nie został zrealizowany. 
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W związku z tym Trybunał przyznaje, że Agencja podjęła kroki w celu usprawnienia 
weryfikacji ex ante i odnotowuje, że w 2019 r. wprowadziła ona ponownie 
weryfikacje ex post dotyczące zwrotów kosztów zgodnie z zaleceniami 
sformułowanymi w poprzednich latach.  

Podstawa wydania opinii 

09 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 

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

11 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 
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działalności, chyba że zamierza zlikwidować jednostkę lub zaprzestać działalności 
albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaprzestania działalności. 

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

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

13 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. 

14 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. 

15 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. 

16 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 
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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 
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. 
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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. 

17 Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału. 

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji 

18 Podobnie jak w poprzednich latach Trybunał stwierdził, że zestawienia wydatków 
deklarowanych przez państwa współpracujące nie zawsze poparte były fakturami bądź 
innymi dowodami, które należycie uzasadniałyby rzeczywiste koszty poniesione 
w ramach operacji. Przykładowo Agencja zwróciła 115 000 euro łotewskiej agencji 
straży granicznej tytułem poniesionych wydatków na paliwo i środki smarne 
wykorzystane we wspólnej operacji. Agencja przyjęła faktury pro forma jako dowód 
poniesienia zadeklarowanych kosztów. Są to jednak tylko wstępne umowy sprzedaży, 
a nie dowody poniesienia zadeklarowanych kosztów. W tym przypadku Trybunał 
stwierdził zatem, że weryfikacje ex ante przeprowadzone przez Agencję były 
nieskuteczne, a zwrot kosztów był niezgodny z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie. 

19  W innym przypadku polska agencja straży granicznej nie przedłożyła wniosku 
o zwrot 413 000 euro kosztu rozmieszczenia zasobów kadrowych w ramach wspólnej 
operacji w ciągu 75 dni przewidzianych w umowie o dofinansowanie. Dalsze 
opóźnienie w procedurze płatności spowodowane było tym, że wniosek o zwrot 
kosztów zawierał błędy. 

20 Równocześnie Trybunał podkreśla, że obowiązek przedłożenia rzetelnych 
i terminowych informacji poświadczających wraz z zestawieniem poniesionych 
wydatków spoczywa na państwach współpracujących.  
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Uwagi dotyczące systemu kontroli wewnętrznej 

21 W 2019 r. Agencja nadal zatrudniała nowych pracowników zgodnie ze swoimi 
rozszerzonymi uprawnieniami. W ciągu całego roku przyjęła 218 nowych osób. Pod 
koniec roku wskaźnik obsadzenia stanowisk osiągnął w Agencji poziom 82% planu 
zatrudnienia (nie licząc stanowisk zarezerwowanych dla stałej służby). Przeprowadzona 
przez Trybunał kontrola naborów na przestrzeni roku wykazała, że procedury w dużym 
stopniu spełniły swoje zadanie, lecz Agencja powinna poprawić wytyczne 
przekazywane członkom komisji rekrutacyjnych i dokładniej weryfikować świadczenia 
finansowe na rzecz przyszłych pracowników pod kątem wypłaty wynagrodzeń. 

Uwagi dotyczące należytego zarządzania finansami 

22 Trybunał skontrolował płatność na 2 mln euro dokonaną tytułem robót 
budowlanych przeprowadzonych w związku z przebudową siedziby Agencji. Stwierdził, 
że Agencja zmodyfikowała ustalenia umowne na bardzo późnym etapie projektu. 
Wprowadziła do nich możliwość dokonywania płatności zaliczkowych (finansowanie 
z góry) na rzecz robót, które dopiero zostaną ukończone. Według początkowych 
ustaleń umownych płatności miały zostać dokonane dopiero po odbiorze robót. 
Decyzję taką podjęto po to, aby w razie odmowy dokonania odbioru robót uniknąć 
konieczności umorzenia (anulowania) powiązanych środków. Wprowadzając tę zmianę 
Agencja pozbawiła się kluczowego elementu kontroli. Wykorzystanie środków nie 
odzwierciedla też rzeczywistości gospodarczej dotyczącej operacji ani rzeczywistego 
postępu robót. Wpływa też negatywnie na zdolność władz budżetowych do 
właściwego monitorowania wykonania budżetu i działalności Agencji. 

Działania podjęte w związku z uwagami z ubiegłych lat 

23 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) 

2014 
Dokumentacja na poparcie zadeklarowanych wydatków przekazywana przez kraje 
współpracujące nie zawsze jest wystarczająca. Ponadto nie wymagano żadnych 
świadectw kontroli. 

zrealizowane 

2015 
Stwierdzono nierozwiązany dotąd problem ryzyka podwójnego finansowania ze 
środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zarządzanego przez Komisję i ze 
środków Agencji. 

w trakcie realizacji 

2015 

Państwa uczestniczące w operacjach na granicach deklarują poniesione koszty na 
podstawie formularzy deklaracji kosztów. W sprawozdaniu specjalnym nr 12/2016 
Trybunał zalecił agencjom korzystanie we wszystkich stosownych przypadkach 
z uproszczonych form kosztów w celu uniknięcia tego rodzaju przypadków braku 
wydajności. 

zrealizowane w odniesieniu 
do rozmieszczenia zasobów 

kadrowych 

w trakcie realizacji 
w odniesieniu do sprzętu 

technicznego 
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Rok Uwagi Trybunału 

Działania podjęte 
w odpowiedzi na uwagi 

Trybunału 
(zrealizowane / w trakcie 

realizacji / niepodjęte / brak 
danych lub nie dotyczy) 

2016 

Poziom przeniesień był wysoki. Konieczne jest uzyskiwanie bardziej precyzyjnych 
oszacowań kosztów oraz bardziej terminowej sprawozdawczości na temat kosztów od 
państw współpracujących. Agencja może również rozważyć wprowadzenie 
zróżnicowanych środków budżetowych. 

w trakcie realizacji 

2016 Obsadzonych było jedynie 71% stanowisk zatwierdzonych w planie zatrudnienia 
Agencji. brak danych lub nie dotyczy 

2017 
W 2017 r. Agencja dokonała zwrotu pełnej kwoty wydatków zadeklarowanych przez 
islandzką straż przybrzeżną, mimo że nie uzyskała faktur na poświadczenie jednej 
kategorii zadeklarowanych wydatków. 

brak danych lub nie dotyczy 

2017 
Agencja współfinansowała również wydatki zadeklarowane przez hiszpańską 
żandarmerię wojskową (Guardia Civil), choć nie wszystkie z nich były poparte 
odpowiednimi dowodami. 

brak danych lub nie dotyczy 

2017 Agencja przeniosła się wprawdzie do swojej obecnej siedziby w 2014 r., wciąż jednak 
nie posiada kompleksowego planu ciągłości działania zatwierdzonego przez zarząd. w trakcie realizacji 
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Rok Uwagi Trybunału 

Działania podjęte 
w odpowiedzi na uwagi 

Trybunału 
(zrealizowane / w trakcie 

realizacji / niepodjęte / brak 
danych lub nie dotyczy) 

2017 

Poziom anulowanych przez Agencję środków na zobowiązania przeniesionych 
z poprzedniego roku w celu dokonania zwrotu wydatków krajów uczestniczących we 
wspólnych operacjach ponownie był wysoki, co po raz kolejny świadczy o tym, że 
państwa uczestniczące znacznie przeszacowały kwotę wydatków zadeklarowanych do 
zwrotu przez Agencję. 

zrealizowane 

2017 

W 2017 r. wysokość środków dostępnych na operacje powrotowe wyniosła 66,5 mln 
euro. Operacje te nie były jednak realizowane proporcjonalnie do wysokości 
dostępnych środków, w związku z czym Agencja zwróciła Komisji 13,5 mln euro. 
Dodatkowo Agencja zwróciła 4 mln euro zapisane w tytule I swojego budżetu, 
ponieważ w 2017 r. nie zdołała zatrudnić zaplanowanej liczby nowych pracowników. 

zrealizowane 

2017 Budżetowanie środków i korzystanie z nieobowiązkowych rezerw finansowych nie są 
zgodne z zasadą specyfikacji budżetu i naruszają jego przejrzystość. brak danych lub nie dotyczy 

2017 
Agencja publikuje ogłoszenia o naborze na swojej stronie internetowej i za 
pośrednictwem innych kanałów komunikacji, lecz nie publikuje ich na stronie 
internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO). 

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) 

2017 
Elektroniczne zamówienia publiczne: do końca 2017 r. Agencja wprowadziła 
elektroniczne fakturowanie i elektroniczne procedury przetargowe w niektórych 
postępowaniach, lecz nie wprowadziła elektronicznego składania ofert. 

zrealizowane 

2018 Agencja dokonała zwrotów na rzecz państw współpracujących, nie uzyskawszy 
niezbędnej dokumentacji poświadczającej. w trakcie realizacji 

2018 
Agencja sfinansowała rozmieszczenie jednego samolotu i jednego okrętu, nie 
uzyskawszy niezbędnych dowodów na poświadczenie jednej kategorii zadeklarowanych 
kosztów. 

brak danych lub nie dotyczy 

2018 
Weryfikacje ex ante były nieskuteczne. Agencja powinna dążyć do opracowania 
uproszczonego i przejrzystego systemu finansowania, który będzie obejmował również 
koszty dotyczące wyposażenia.  

w trakcie realizacji 

2018 

Agencja podpisała umowę ramową na wstępnie oszacowaną kwotę, mimo że była ona 
o 30% wyższa niż oferta finansowa złożona przez oferenta. Agencja powinna w bardziej 
realistyczny sposób szacować wartości zamówień i stosować rygorystyczne zasady 
zarządzania finansami w przypadku zamówień na usługi informatyczne. 

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 Agencja powinna przyjąć i wdrożyć strategię dotyczącą stanowisk newralgicznych. w trakcie realizacji 

2018 
Poziom przeniesień środków budżetowych na 2019 r. i poziom przeniesień 
anulowanych w 2018 r. były wysokie. Agencja powinna opracowywać bardziej 
precyzyjne szacunki kosztów i prognozy budżetowe. 

w trakcie realizacji 

2018 Agencja zrealizowała zaledwie 83% swojego planu zatrudnienia. w trakcie realizacji 



 

 

Odpowiedzi Europejskiej Agencji Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej 

Objaśnienia uzupełniające dotyczące legalności i prawidłowości płatności leżących u 
podstaw rozliczeń 

08. Agencja z uznaniem przyjmuje fakt przyznania przez Trybunał, że podjęła ona kroki 
w celu usprawnienia weryfikacji ex ante, a także odnotowanie przez Trybunał, że w 
2019 r. wprowadziła ona ponownie weryfikacje ex post dotyczące zwrotów kosztów 
zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w poprzednich latach. 

Agencja podjęła zdecydowane kroki w celu zintegrowania i wdrożenia uproszczonego 
systemu finansowania (kosztów jednostkowych), w tym także finansowania eksploatacji 
sprzętu ciężkiego. Związany z tym projekt, przy dość ograniczonej liczbie chętnych do 
udziału państw członkowskich, wykazał niestety istotne braki, które odebrano jako 
destabilizujące i niekorzystne z punktu widzenia państw członkowskich. 

W oparciu o utworzony stały korpus i należącą do Agencji rezerwę wyposażenia zostaną 
wznowione dalsze kroki mające na celu przekształcenie i uproszczenie zasad zwrotu 
kosztów państwom członkowskim i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen. 

Uwagi dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości transakcji 

18. Łotewska Państwowa Straż Graniczna powiadomiła, że dokument przedstawiony na 
potwierdzenie jej roszczenia jest zgodny z łotewskimi ramami regulacyjnymi. 
W odpowiedzi na dochodzenie dotyczące przypadku wskazanego przez Trybunał władze 
łotewskie poinformowały, że roszczenie przedstawiono jako spełniające wspomniane 
wyżej warunki.  W świetle powyższego Frontex uznał, że proces daje wystarczającą 
pewność prawdziwości kosztów objętych zwrotem w oparciu o zapewnienie łotewskiego 
środowiska kontroli. W toku kontroli ex post Agencja zweryfikowała zakwestionowane 
wydatki w oparciu o wyciągi bankowe. Niezależnie od tego, zgodnie ze wskazaniem 
Trybunału, powiadomiono beneficjenta, że faktury pro forma nie będą odtąd 
honorowane jako dokumenty potwierdzające. 

19. Organ polski złożył wniosek o płatność końcową jeden dzień po upływie oficjalnego 
terminu. Agencja pragnie przypomnieć, że w 2018 r. wdrożono uproszczony system 
dotacji na rozmieszczenie urzędników. Płatności końcowe z tytułu dotacji za 2018 r. były 
pierwszymi, których dokonano w ramach nowego systemu finansowania, w związku z 
czym procedurę płatności końcowych znacznie rozszerzono w celu zapewnienia 



 

 

należytego zarządzania finansami.  Stosownie do art. 20 umowy o udzielenie dotacji 
Frontex rozpoczął kontrolę dostarczonej dokumentacji. Następnie dokonano doboru 
drugiej próby zgodnie z obowiązującymi zasadami kontroli ex ante; próbę 
zweryfikowano i 17 czerwca 2019 r. sporządzono końcowe sprawozdanie monitorujące. 
18 czerwca 2019 r. Polska złożyła poprawiony wniosek o płatność końcową w oparciu o 
końcowe sprawozdanie monitorujące. 

Uwagi dotyczące systemu kontroli wewnętrznej 

21. Oszacowanie poziomu spełnienia każdego kryterium (nie dotyczy to przypadków 
typu „tak/nie”) przez poszczególnych członków komisji selekcyjnych jest aktem 
indywidualnej oceny, podejmowanej częściowo w oparciu o wiedzę fachową i 
doświadczenie danego członka, według wspólnej skali przyjętej przez komisję. 
Komplementarność poszczególnych aktów oceny daje łącznie bilans wniosków panelu i 
nie świadczy ona o braku kolegialności czy zgodności w ramach przyjętych wniosków. 
Organizując szkolenia dla członków komisji selekcyjnych, Frontex dąży do zapewnienia 
im odpowiedniej wiedzy do pełnienia powierzonej roli, przy poszanowaniu marginesu 
uznaniowości i niezależności każdej komisji selekcyjnej. Jedynym oficjalnym wynikiem 
gremialnych rozważań komisji selekcyjnych jest „skonsolidowana” ocena punktowa 
uzgodniona i zatwierdzona przez wszystkich członków danej komisji selekcyjnej. 

Uprawnienia i należności członka personelu ustalone przez PMO zostały podane do 
wiadomości Fronteksu 6 lutego 2020 r., po opublikowaniu i zrealizowaniu listy płac. 
Wynagrodzenia nowo przyjętych osób są weryfikowane w oparciu o decyzje w sprawie 
uprawnień i należności, a w przypadku wykrycia rozbieżności PMO musi być 
informowany w terminie do 12 dnia miesiąca. Informację taką przekazano PMO we 
wskazanym terminie, a korektę z mocą wsteczną wprowadzono w marcowej liście płac. 

Uwagi dotyczące należytego zarządzania finansami 

22. Prace renowacyjne nie mogły zostać ukończone zgodnie z planem ze względu na 
istotne trudności na polskim rynku budowlanym, na które nie mieli wpływu ani Frontex, 
ani wynajmujący. Niekorzystny rozwój sytuacji wywarł wpływ na projekt już wcześniej, 
ale dopiero pod koniec roku można było założyć z wystarczającą pewnością, które prace 
zostaną ukończone w 2019 r., a które trzeba będzie sfinalizować w 2020 r. 
Rozwiązanie w postaci płatności zaliczkowej umożliwiło kontynuację i ukończenie 
renowacji budynku. Agencja nie utraciła kluczowego mechanizmu kontroli – wprost 
przeciwnie, zachowała pełną kontrolę: płatność zaliczkową otrzymał nie wykonawca, 
lecz wynajmujący; wynajmujący nie dokonałby żadnej płatności na rzecz wykonawcy do 
chwili odbioru części ukończonych robót zarówno przez Frontex, jak i przez 
wynajmującego. Wynajmujący zwróci Fronteksowi wszelkie niewykorzystane środki, co 
w całości gwarantują klauzule ochronne w umowie. 



 

 

Z punktu widzenia proporcjonalności kwota płatności zaliczkowej odpowiada w 
przybliżeniu trzyipółkrotności miesięcznych opłat czynszowych uiszczanych przez 
Frontex na podstawie umowy najmu, co oznacza, że w przypadku potencjalnego 
niewłaściwego wykorzystania środków przez wynajmującego kwoty takie mogłyby 
zostać potrącone z bieżących faktur z tytułu najmu. W związku z powyższym należy 
stwierdzić, że Agencja właściwie monitorowała swój budżet i swoje działania, również 
wobec władz budżetowych. 
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