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Warto analizować podstawy nakładania korekt i ich wysokość. Beneficjent w każdym 

przypadku może zgłosić ewentualne zastrzeżenia, a instytucja zarządzająca projektem po 

otrzymaniu wyjaśnień, powinna ponownie zbadać dokumenty 

 

W celu ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (a pośrednio państw członkowskich) 

przed nadużyciami mającymi szkodliwy wpływ na ogólny budżet UE wprowadzono szereg 

regulacji, które mają zniwelować negatywne skutki tych nieprawidłowości. Ranga tych regulacji 

jest stosunkowo niska (np. wytyczne), ale wydane są na podstawie rozporządzeń Rady,  

a obowiązek ich stosowania wynika głównie z umów podpisanych w ramach danego programu. 

Jednym z wymagań każdej umowy jest kwalifikowalność wydatków, tj. uznanie ich za zgodne  

z prawem i zasadami określonymi w wytycznych. Konsekwencją tego jest prowadzenie kontroli, 

w ramach której następuje weryfikacja postępowania zamawiającego. 
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Podstawy prawne 

Podstawowe akty prawne i dokumenty regulujące kwestie związane z rozliczaniem projektów 

unijnych i ewentualnym naliczaniem korekt finansowych, to: 

– rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (dalej: 

rozporządzenie Rady); 

– wytyczne MRR w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości  

w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 

2007–2013; 

– wytyczne Komisji Europejskiej z 29 listopada 2007 r. dotyczące określania korekt finansowych 

oraz funduszu spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień 

publicznych (dalej: wytyczne KE); 

– zalecenia – wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 

związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (dalej: wytyczne 

w zakresie korekt finansowych); 

– wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy 

udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy UE (dalej: 

taryfikator). 

Naruszenia stwierdzane są na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: 

pzp) oraz dyrektyw unijnych. 

 

Kontrola wydatków 

Beneficjenci środków unijnych (zamawiający w rozumieniu pzp) muszą liczyć się z tym, że 

niemal każda ich czynność podejmowana podczas przygotowania lub prowadzenia 

postępowania o zamówienie publiczne zostanie skontrolowana.  

W pełni odpowiedzialne za przygotowanie, wdrożenie i odpowiednie zarządzanie programami 

unijnymi są Instytucje Zarządzające (dalej: IZ). Ponadto, zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia 

Rady, do każdego programu operacyjnego państwo członkowskie wyznacza instytucję 

certyfikującą i instytucję audytową. Co do zasady kontrolę projektów przeprowadza IZ danym 

projektem. Instytucja ta może przekazać realizację części swoich zadań Instytucjom 

Pośredniczącym (dalej: IP). Na mocy porozumienia IP przejmuje całość obowiązków, które 

spoczywałyby na IZ, gdyby sama prowadziła projekt. Instytucja Zarządzająca ponosi 

odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań powierzonych IP. Przy czym nie zwalnia to 

jednak IP od obowiązku wykonania zadania zgodnie z zasadami, jakie obowiązywałyby IZ, gdyby 

ta wykonywała zadanie sama (wyrok NSA z 20 stycznia 2010 r., II GSK 1/2010). Instytucje te 

odpowiadają za wykrywanie nieprawidłowości w ramach poszczególnych programów unijnych.  
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Źródłem informacji o naruszeniach mogą być nie tylko wyniki kontroli przeprowadzonej przez 

te instytucje, ale również wyniki postępowań prowadzonych przez inne podmioty, m.in. przez 

Generalny Inspektorat Kontroli Skarbowej, Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalne Izby 

Obrachunkowe lub też inne organy ścigania. Wszystkie informacje o naruszeniach, które zostaną 

przekazane przez instytucje zewnętrzne, podlegają ocenie, czy dane naruszenie prawa jest 

nieprawidłowością w rozumieniu rozporządzenia Rady. Naruszenia uznane za nieprawidłowość 

w rozumieniu tego rozporządzenia przekazywane są do KE. 

 

Kwalifikowalność wydatków 

Wniosek o płatność stanowi podstawę do rozliczenia wydatków. Dofinansowanie projektu 

realizowanego przez beneficjenta dokonywane jest przeważnie przez refundację części 

poniesionych przez niego wydatków kwalifikowanych, a sfinansowanych wcześniej z jego 

własnych środków. W przypadku projektów podlegających przepisom o zamówieniach 

publicznych wydatki są uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione 

zgodnie z przepisami pzp, dyrektywy nr 2004/17/WE, dyrektywy nr 2004/18/WE, 

rozporządzenia KE nr 842/2011 oraz stosownych postanowień Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (dalej: TFUE).  

Przed wypłatą wnioskowanej kwoty każdy projekt podlega kontroli. Polega ona m.in. na 

stwierdzeniu stanu faktycznego realizacji rzeczowo-finansowej projektu ze stanem wymaganym 

w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania 

zobowiązań finansowych i wydatkowania ze środków publicznych, udzielania zamówień 

publicznych oraz zwrotu środków publicznych. W jej wyniku może dojść do wstrzymania 

wypłaty części lub całości wnioskowanej kwoty. Jedną z przyczyn może być niewłaściwe 

zastosowanie przepisów pzp.  

 

Korekty finansowe 

Przy ustaleniu wysokości korekt finansowych za naruszenia prawa wspólnotowego w dziedzinie 

zamówień publicznych lub przepisów pzp należy brać pod uwagę, z jednej strony, rodzaj lub 

stopień naruszenia, a z drugiej – skutki finansowe naruszenia dla wydatków ze środków 

funduszy UE (wytyczne w zakresie korekt finansowych). 

Rozporządzenie Rady definiuje pojęcie nieprawidłowości jako jakiekolwiek naruszenie przepisu 

prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które 

powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE w drodze finansowania 

nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Wynika z tego, że naruszenia, które nie 

wywołują lub nie mogłyby wywołać żadnych skutków finansowych, a za takie można uznać te  

o charakterze formalnym, nie skutkują nałożeniem korekty finansowej na beneficjenta. 

W celu ustanowienia jednolitego i spójnego sposobu wymierzania korekt finansowych,  

KE opracowała wytyczne. Na ich podstawie powstały wytyczne w zakresie korekt finansowych. 

Załącznikiem do nich jest taryfikator. Ten ostatni wskazuje, że celem korekt finansowych jest 

doprowadzenie do sytuacji, w której 100% wydatków objętych wnioskiem o współfinansowanie 
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z funduszy strukturalnych będzie zgodne z regulacjami krajowymi i wspólnotowymi, mającymi 

zastosowanie w danym przypadku. 

Organem wyłącznie uprawnionym do nałożenia korekty, niezależnie od tego, kto wykrył 

naruszenie, jest IZ właściwa dla danego projektu lub instytucja, której przekazano uprawnienia 

do kontroli i nałożenia korekt finansowych (IP). Zgodnie z rozporządzeniem Rady korekt 

finansowych dokonuje w pierwszej kolejności państwo członkowskie. Do każdego programu 

operacyjnego wyznacza instytucję zarządzającą, która odpowiada za zarządzanie programem 

operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Jeżeli  

w trakcie kontroli KE wykryje nieprawidłowości, a po wskazaniu kwoty korekty państwo 

członkowskie nie zgadza się na samodzielne jej dokonanie, korektę nakłada się w drodze decyzji 

KE. Uregulowanie to ma na celu zapewnienie spójności w podejściu do rozpatrywania 

poszczególnych przypadków nieprawidłowości, ale też w pewien sposób dyscyplinuje państwa 

członkowskie.  

 

Zasady naliczania korekt 

Przedstawione w taryfikatorze wskaźniki procentowe traktować należy jako zalecane stawki 

maksymalne, które mogą ulec obniżeniu, o ile zaistnieją okoliczności za tym przemawiające. 

Obniżenie zalecanej stawki maksymalnej nie może jednak przekroczyć 50% wartości wskaźnika 

wyjściowego i jest dopuszczalne jedynie w odniesieniu do tych kategorii nieprawidłowości,  

w przypadku których nie wskazano wprost poziomów korekt, które mogą zostać zastosowane  

w zależności od wagi nieprawidłowości. 

Może się zdarzyć, że beneficjent w jednym postępowaniu o zamówienie publiczne dopuści się 

więcej niż jednego naruszenia, a każde z nich będzie podlegało nałożeniu korekty finansowej. 

Zgodnie z taryfikatorem należy zastosować korektę finansową o największej wartości 

procentowej. Wyklucza się tym samym możliwość kumulowania wskaźników procentowych  

w przypadku wystąpienia więcej niż jednego naruszenia. 

Kwestia stosowania taryfikatora budzi jednak wiele zastrzeżeń – głównie ze strony 

beneficjentów. Podobnie jak inne dokumenty i akty prawne podlega on modyfikacjom. Nigdzie 

jednak nie zostało wskazane, którą wersję taryfikatora należy zastosować, jeśli od czasu 

podpisania umowy o dofinansowanie do czasu rozliczenia projektu uległ on modyfikacjom. 

Jedynie w zaleceniu nr 6/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura 

i Środowisko można odnaleźć zapisy regulujące tę kwestię. Są one jednak wątpliwe, biorąc pod 

uwagę ogólne zasady prawa, ponieważ wskazują na konieczność stosowania taryfikatora  

w brzmieniu nadanym aktualizacją. Oznacza to, że niezależnie od momentu wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, instytucja odpowiedzialna za prowadzenie 

kontroli zamówień publicznych zobowiązana jest do stosowania zaktualizowanej wersji 

dokumentu, co najmniej w zakresie: zmodyfikowanych zasad wymierzania korekt 

zamieszczonych w części opisowej taryfikatora, zmienionych stawek korekt i kategorii naruszeń. 

W sytuacji kiedy posłużenie się zaktualizowaną wersją taryfikatora nie będzie możliwe ze 

względu na odmienne brzmienie przepisów prawa zamówień publicznych obowiązujących  

w momencie wszczęcia postępowania, należy w sposób odpowiedni stosować poprzednią 

wersję. Niemniej, odstępstwo od stosowania aktualnej wersji dokumentu następuje jedynie  



 
 

5 | S t r o n a  

 

 

Przetargi Publiczne | 09.2013 

w odniesieniu do wskazanych elementów (opis naruszenia i kwalifikacja prawna),  

a w pozostałym zakresie (ogólne zasady, stawki korekt) obowiązują postanowienia 

znowelizowanego taryfikatora. 

 

Uwaga na zmianę pzp 

Zdarzają się sytuacje nałożenia korekty przez IZ w wyniku błędnie przeprowadzonej kontroli 

lub błędnie przyjętych wniosków z przeprowadzonej kontroli. Ustawa – Pzp podlega ciągłym 

zmianom, o czym kontrolerzy zdają się niejednokrotnie zapominać. Projekty podlegające 

kontroli trwają czasem kilka lat, a kontrolerzy, prowadząc audyt postępowania, sprawdzają jego 

zgodność ze stanem prawnym na dzień kontroli. Dotychczas każda nowelizacja pzp zawierała 

przepis stanowiący, że do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 

wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się 

przepisy dotychczasowe. Należy więc przy weryfikacji czynności beneficjenta w danym 

projekcie odnieść się do stanu prawnego na dzień przeprowadzonej czynności.  

 

Przykład 

Na podstawie błędnego zakwalifikowania poniesionych kosztów odmówiono wypłaty części 

wydatków poczynionych w związku z realizacją projektu. Niewłaściwa interpretacja prawa  

i brak analizy okoliczności związanych z dokonanymi wydatkami doprowadziły do nieuzyskania 

refundacji. Instytucja Zarządzająca na etapie oceny wniosku o płatność okazała się 

nieprzygotowana od strony prawnej do dokonania właściwej wykładni przepisów. Beneficjent 

poniósł więc negatywne konsekwencje zmiany przepisów, a IZ, mimo licznych wyjaśnień w tym 

zakresie, nie wzięła pod uwagę tej argumentacji, co doprowadziło do sporu sądowego 

zakończonego sukcesem beneficjenta. 

 

Zawsze warto wnieść zastrzeżenia 

Niejednokrotnie dochodzi również do uznania środków za niekwalifikowalne w wyniku błędnej 

analizy stanu faktycznego postępowania podlegającego kontroli.  

 

Przykład 

Zdarzają się np. zarzuty dotyczące niedokonania przez zamawiającego czynności, do których na 

podstawie pzp był zobowiązany, co doprowadziło do odrzucenia oferty tańszej i wybory oferty 

droższej. Zgodnie z taryfikatorem stanowi to naruszenie skutkujące nałożeniem korekty. Przy 

ocenie, czy faktycznie miało miejsce naruszenie przepisów, należy jednak wziąć pod uwagę 

wszystkie okoliczności związane z czynnością zamawiającego. W tym przypadku zarzut dotyczył 

braku wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentu (art. 26 ust. 3 pzp), co w konsekwencji 

doprowadziło do odrzucenia oferty. Kontrola nie wzięła jednak pod uwagę tego, że oferta 

wykonawcy podlegała odrzuceniu z powodu niezgodności oferty z siwz. W takim wypadku pzp 

zezwala na odstąpienie od wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Wniesienie 
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przez beneficjenta zastrzeżeń spowodowało więc odstąpienie od zamiaru naliczenia korekty 

finansowej. 

 

Naruszenia formalne 

Brak wystąpienia szkody uniemożliwia zakwalifikowanie danego naruszenia jako 

nieprawidłowości i tym samym rozpoczęcie procedury związanej z uznaniem wydatków za 

niekwalifikowalne. Zatem w przypadku uchybień lub błędów o charakterze formalnym, przy 

których nie występuje szkoda, nie ma podstaw do nakładania na beneficjenta sankcji  

o charakterze finansowym.  

Wytyczne dla beneficjentów wskazują przykładowe naruszenia, które uznać należy za czysto 

formalne i niewywołujące lub też niemogące wywołać żadnych skutków finansowych. Należą do 

nich: 

– naruszenie przepisów dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli nie powoduje to 

zejścia poniżej progów wartości zamówień określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 pzp; 

– brak w ogłoszeniu o zamówieniu (odpowiednio zamieszczanym lub publikowanym) informacji 

o dniu jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 3 

pzp); 

– brak informacji w dokumentacji o publikacji ogłoszenia w DUUE; 

– ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane po terminie lub brak ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia. 

W praktyce zalecenie to nie zawsze znajduje zastosowanie. Organ – po przeprowadzeniu 

prawidłowego postępowania wyjaśniającego stwierdzającego naruszenie – powinien ustalić, czy 

naruszenie to mogło powodować szkodę w budżecie ogólnym UE. W celu ustalenia szkody 

(skutku finansowego) trzeba porównać wysokość rzeczywiście wydatkowanych lub 

zakontraktowanych środków na sfinansowanie zamówienia po zaistnieniu naruszenia ze stanem 

hipotetycznym, a mianowicie tym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie. 

Instytucje Zarządzające, stwierdzając naruszenie nieopisane w taryfikatorze, kwalifikują je jako 

takie, które spowodowało skutki finansowe w budżecie ogólnym UE lub mogło je spowodować. 

Tymczasem nie ma uzasadnienia dla takiego stanowiska i nie ma podstaw prawnych do 

nałożenia korekty. 

 

Przykład 

Instytucja Zarządzająca decyzję o nałożeniu korekty finansowej oparła na stanowisku, że 

„szkoda w interesach finansowych w budżecie UE ma miejsce także wtedy, gdy wypłaca się 

pełną kwotę przyznanego dofinansowania, mimo naruszenia przez beneficjenta podstawowych 

unijnych zasad udzielania zamówień”. Stanowisko to uznać należy za błędne. Prowadzi bowiem 

do sytuacji, gdy wymóg wykazania nastąpienia skutków finansowych, powstałych na skutek 

naruszenia, nie został spełniony. Przy takim rozumieniu należałoby nakładać korekty finansowe 
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przy każdym stwierdzeniu naruszenia, a nie tylko w sytuacji, gdy stwierdzono naruszenie 

jednocześnie powodujące szkodę w budżecie ogólnym UE. 

 

Przy naliczaniu korekty finansowej niezwykle istotne jest ustalenie, czy stwierdzone naruszenie 

stanowi jednocześnie naruszenie w świetle art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady. Trzeba także 

ustalić charakter i wagę tego naruszenia oraz, czy naruszenie spowodowało lub mogło 

spowodować skutki finansowe w budżecie ogólnym UE. Warto zatem dokładnie przeanalizować 

podstawy nakładania korekt i ich wysokość. Beneficjent w uzasadnionych przypadkach 

powinien zgłosić zastrzeżenia, natomiast instytucja zarządzająca projektem, otrzymując 

wyjaśnienia, powinna raz jeszcze przeanalizować dokumenty i zweryfikować swoje ustalenia. 

Spory sądowe są czasochłonne oraz generują dodatkowe koszty, które na pewno nie zostaną 

uznane za kwalifikowane. 

 

 

 

 

 


