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Wykaz skrótów

Wykaz skrótów

Wykaz skrótów

Akty prawne

Karta NZ Karta Narodów Zjednoczonych. Statut Mię-

dzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 

i  Porozumienie ustanawiające Komisję Przy-

gotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U. 

z 1947 r. poz. 90)

KPP Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

(Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016, s. 389)

rozp. nr 17/1964 Regulation No 17/64/EEC of the Council of 

5 February 1964 on the conditions for gran-

ting aid from the European Agricultural Gu-

idance and Guarantee Fund (Dz.Urz. WE 

L  34 z  27.2.1964, s.  586, brak polskiej wersji 

językowej)

rozp. nr 729/1970 Regulation (EEC) No 729/70 of the Council 

of 21 April 1970 on the fi nancing of the com-

mon agricultural policy (Dz.Urz. WE L  94 

z 28.4.1970, brak polskiej wersji językowej)

rozp. nr 4253/1988 Council Regulation (EEC) No 4253/88 of 19 

December 1988, laying down provisions for 

implementing Regulation (EEC) No 2052/88 

as regards coordination of the activities of the 

diff erent Structural Funds between themselves 

and with the operations of the European In-

vestment Bank and the other existing fi nancial 

instruments (Dz.Urz. WE L 374 z 31.12.1988, 

s. 1, brak polskiej wersji językowej)
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rozp. nr 2988/1995 rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 

nr  2988/95 z  18  grudnia 1995  r. w  sprawie 

ochrony interesów fi nansowych Wspólnot Eu-

ropejskich (Dz.Urz. WE L  312 z  23.12.1995, 

s. 1)

rozp. nr 1467/1997 rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z 7 lip-

ca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnie-

nia procedury nadmiernego defi cytu (Dz.Urz. 

WE L 209 z 2.8.1997, s. 6)

rozp. nr 1258/1999 rozporządzenie Rady (WE) nr  1258/99 

z  17  maja 1999  r. w  sprawie fi nansowania 

wspólnej polityki rolnej (Dz.Urz. WE L  160 

z 26.6.1999, s. 103, Dz.Urz. UE Polskie wyda-

nie specjalne, rozdz. 3, t. 25, s. 414)

rozp. nr 1260/1999 rozporządzenie Rady (WE) nr  1260/1999 

z  21  czerwca 1999  r. ustanawiające przepisy 

ogólne w  sprawie funduszy strukturalnych 

(Dz.Urz. WE L  161 z  26.6.1999, s.  1, Dz.Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne rozdz.  14, t.  1, 

s. 31)

rozp. nr 1290/2005 rozporządzenie Rady (WE) nr  1290/2005 

z  21  czerwca 2005  r. w  sprawie fi nansowania 

wspólnej polityki rolnej (Dz.Urz. UE L  209 

z 11.8.2005, s. 1)

rozp. nr 1083/2006 rozporządzenie Rady (WE) nr  1083/2006 

z  11  lipca 2006  r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-

duszu Społecznego oraz Funduszu Spój-

ności i  uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1260/1999 (Dz.Urz. WE L 210 z 31.7.2006, 

s. 25)

rozp. nr 1173/2011 rozporządzenie Parlamentu Europejskie-

go i  Rady (UE) nr  1173/2011 z  16  listopada 

2011  r. w  sprawie skutecznego egzekwowania 

nadzoru budżetowego w strefi e euro (Dz.Urz. 

UE L 306 z 23.11.2011, s. 1)



Wykaz skrótów

17

rozp. fi n. nr 966/2012 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i  Rady (UE, Euratom) nr  966/2012 z  25  paź-

dziernika 2012 r. w sprawie zasad fi nansowych 

mających zastosowanie do budżetu ogólnego 

Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE, Euratom) nr  1605/2002 (Dz.Urz. WE 

L 298 z 26.10.2012, s. 1)

rozp. nr 1303/2013 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundu-

szu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolne-

go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybac-

kiego oraz ustanawiające przepisy ogólne doty-

czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozpo-

rządzenie Rady (WE) nr  1083/2006 (Dz.Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, s. 320)

rozp. nr 1305/2013 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i  uchy-

lające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 

(Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 487)

rozp. nr 1306/2013 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1306/2013 z 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie fi nansowania wspólnej polityki rolnej, 

zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylają-

ce rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) 

nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, 

(WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, s. 549)
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płatniczych i  innych organów, zarządzania 

fi nansami, rozliczania rachunków, przepisów 

dotyczących kontroli, zabezpieczeń i  przej-

rzystości (Dz.Urz. UE L  255 z  28.8.2014, 

s. 59)



Wykaz skrótów

19

rozp. deleg. 

nr 2016/568

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 

2016/568 z  29  stycznia 2016  r. uzupełniają-

ce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i  Rady (UE) nr  1303/2013 w  odniesieniu do 

warunków i  procedur stosowanych w  celu 

ustalenia, czy kwoty, których nie można odzy-

skać, mają być zwracane przez państwa człon-

kowskie, w  przypadku Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac-

kiego (Dz.Urz. UE L 97 z 13.4.2016, s. 1)

TA traktat amsterdamski

TEWEA traktat ustanawiający Wspólnotę Energii 

Atomowej
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Gospodarczą

TEWWiS traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 

Węgla i Stali

TFUE traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(Dz.Urz. UE C 202 z  7.6.2016, s.  47 – wersja 

skonsolidowana)

TL traktat z  Lizbony zmieniający Traktat o  Unii 

Europejskiej i  Traktat ustanawiający Wspól-

notę Europejską, sporządzony w  Lizbonie 

13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r. poz. 1569)

TM traktat z Maastricht

TN traktat z Nicei

TUE traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202 

z 7.6.2016, s. 13 – wersja skonsolidowana)

TWE traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 

(Dz.Urz. UE C 321E z 29.12.2006, s. 37 – wer-

sja skonsolidowana)

JAE Jednolity Akt Europejski
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Wprowadzenie

Wprowadzenie

1. Obszar badawczy

1. Obszar badawczy

Podobno nic tak nie sprzyja rzeczowej dyskusji, jak atmosfera pienią-

dza, a skłonić do niej może problematyka tej pracy, poświęconej korek-

tom fi nansowym nakładanym przez Komisję Europejską (Komisję) na 

państwa członkowskie, za niezgodne z  prawem wydatkowanie fundu-

szy pochodzących z budżetu UE (funduszy UE1) przez te państwa bądź 

podmioty pozostające w  zakresie ich jurysdykcji. Korekty fi nansowe są 

stosowane w  toku rozliczania funduszy UE przekazywanych państwom 

członkowskim z  budżetu UE na poczet kosztów wdrażania Wspólnej 

Polityki Rolnej (WPR) i  polityki spójności. Przepisy unijne nie usta-

nowiły ich legalnej defi nicji, a  ich nazwa, nawiązująca do terminologii 

z zakresu nauk ekonomicznych, może mylnie sugerować, że bliżej im do 

rachunkowości niż do prawa. Korekty fi nansowe nie mają swojego bez-

pośredniego odpowiednika w prawie międzynarodowym ani w porząd-

kach krajowych państw członkowskich. Ich stosowanie zapewnia zgodne 

z prawem wydatkowanie funduszy UE i umożliwia Komisji wywiązanie 

się z  zadań nałożonych na nią w  traktatach w  zakresie nadzorowania 

  1 C. Kosikowski zwraca uwagę, że w prawie UE pojęcie „fundusze UE” stosuje się w  innym 

znaczeniu niż w nauce fi nansów publicznych. W prawie UE pojęciem tym określa się pulę 

środków wydzielonych z zasobów własnych UE (art. 311 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, TFUE), na etapie ich podziału dokonywanego w  wieloletnich ramach fi nan-
sowych, a następnie w przyjmowanych na ich podstawie budżetach UE, z przeznaczeniem 

na fi nansowanie określonych celów. Cele te są realizowany w  różny sposób, w  tym m.in. 

przez fi nansowanie wydatków ponoszonych przez te fundusze (np. polityk UE) lub zastoso-

wanie innych służących temu instrumentów (np. mechanizmów fi nansowych). Fundusze UE 

mają zatem charakter celowy, bowiem służą fi nansowaniu określonych celów i  są fi nanso-
wane z budżetu UE. C. Kosikowski, Finanse i prawo fi nansowe Unii Europejskiej, Warszawa 

2014, s. 135.



Wprowadzenie

26

stosowania prawa UE2, wykonywania budżetu UE3 i  ochrony interesów 

fi nansowych UE4.

Korekty fi nansowe nie są nowym mechanizmem prawnym. Jeżeli ich 

ustanowienie łączyć z  wprowadzeniem do przepisów unijnych ich nazwy 

i  obecnie stosowanych reguł ich nakładania (1999  r.), to w  tym porządku 

prawnym funkcjonują ponad 15 lat5. Jeśli zaś ich istnienie wiązać z nałoże-

niem przez Komisję pierwszej korekty fi nansowej (1976 r.)6, to są stosowane 

ponad 40  lat. Przepisy służące Komisji do rozliczania funduszy przekazy-

wanych państwom członkowskim z budżetu Wspólnoty Europejskiej (WE) 

zostały ustalone w ramach WPR w latach 60. XX w., a w dziedzinie polityki 

spójności w latach 80. XX w. Z czasem były formułowane coraz ściślej, a ich 

znaczenie wyjaśniał i precyzował Trybunał Sprawiedliwości (TS). Obecnie 

przepisy te są ustalane w  rozporządzeniach ustawodawczych przyjmowa-

nych przez Parlament Europejski i Radę, a także w rozporządzeniach dele-

gowanych i  wykonawczych uchwalanych na ich podstawie przez Komisję. 

Wynika z  nich, że Komisja nakłada korekty fi nansowe na państwa człon-

kowskie po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających, w  toku których 

mają one prawo do przedstawienia swoich stanowisk i  dowodów związa-

nych z  zarzucanymi im naruszeniami prawa i wysokościami korekt fi nan-

sowych proponowanymi przez Komisję. Wysokość tę Komisja ustala przy 

uwzględnieniu charakteru i  rodzaju zarzucanych im naruszeń prawa oraz 

wysokości strat fi nansowych wyrządzonych w  ich wyniku w  funduszach 

UE. Komisja nakłada korekty fi nansowe w formie decyzji (art. 288 akapit 4 

TFUE), podlegającej zaskarżeniu do sądów unijnych (Sądu UE i TS) w try-

bie skargi o stwierdzenie nieważności aktu prawa UE (art. 263 TFUE).

Mimo tak długiego stażu, tematyka korekt fi nansowych jest sporadycz-

nie podejmowana w  krajowym i  w  zagranicznym piśmiennictwie praw-

 2 Artykuł 17 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

 3 Artykuł 317 TFUE.

 4 Artykuł 325 TFUE.

 5 Motyw 9 preambuły rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/99 z 17 maja 1999 r. w sprawie fi nan-

sowania wspólnej polityki rolnej (Dz.Urz. UE L 160 z 26.6.1999, s. 103, Dz.Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 25, s. 414) i art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 

z  21  czerwca 1999  r. ustanawiającego przepisy ogólne w  sprawie funduszy strukturalnych 

(Dz.Urz. UE L 161 z 26.6.1999, s. 1, Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, s. 31).
 6 COM(2013) 934, s. 7.
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niczym. Nie została jej również poświęcona żadna monografi a z  zakresu 

prawa UE. Wiedzę na temat mechanizmów prawnych rządzących korek-

tami fi nansowymi posiadają w  najszerszym zakresie instytucje krajowe 

i  unijne zajmujące się problematyką funduszy UE, benefi cjenci wydat-

kujący te fundusze oraz sądy unijne i  krajowe rozstrzygające powstające 

na tym tle spory. Niewielkie zainteresowanie doktryny prawa UE proble-

matyką korekt fi nansowych nie wynika bynajmniej z braku powstających 

w  tej dziedzinie problemów teoretycznych. Wątpliwości powstają już na 

wstępie, gdy formułowane jest podstawowe pytanie o  charakter prawny 

i  właściwości korekt fi nansowych. Problematyce tej została poświęcona 

niniejsza praca.

Problematykę korekt fi nansowych można analizować z  perspektywy sys-

temowej, obejmującej ustalone w  prawie UE mechanizmy prawne, któ-

re pod groźbą zastosowania dolegliwości fi nansowych mają zapewniać 

przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie. Cel ten, oprócz 

korekt fi nansowych, realizują również okresowe kary pieniężne i  ryczał-

ty, które może nałożyć na państwo członkowskie TS, jeżeli państwo nie 

wykonało jego wyroku potwierdzającego uchybienie zobowiązaniu ciążą-

cemu na nim z mocy prawa UE lub nie poinformowało Komisji o  środ-

kach podjętych w  celu transpozycji dyrektywy przyjętej w  procedurze 

ustawodawczej7. Cel ten spełniają również sankcje fi nansowe, które może 

nałożyć na państwo członkowskie Rada, jeżeli stwierdzi naruszenie wy-

mogów związanych z koordynowaniem polityk gospodarczych i przekro-

czeniem nadmiernego defi cytu budżetowego, obowiązujących w  ramach 

Unii Gospodarczej i  Walutowej (UGiW)8. Jeżeli uwzględnić genezę ko-

rekt fi nansowych9, okresowych kar pieniężnych i  grzywien10 oraz sankcji 

fi nan sowych nakładanych w ramach UGiW, to najwcześniej, bo w 1964 r., 

został wprowadzony art.  22 ust.  2 rozp. nr  17/1964, zobowiązujący pań-

stwa członkowskie do zwrotu do budżetu WE środków wydatkowanych 

z  naruszeniem prawa, a  pierwsza korekta fi nansowa została nałożona 

w  1976  r.11 Później, bo w  1992  r., na mocy Traktatu z  Maastricht (TM), 

 7 Artykuł 260 ust. 2 i 3 TFUE.
 8 Artykuł 121 i art. 126 ust. 11 TFUE.

 9 WPR i polityka spójności.

 10 Artykuł 260 ust. 2 i 3 TFUE.
 11 COM(2013) 934, s. 7.
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wania 2014–2020 i przepisy wcześniejsze oraz odnoszące się do nich orzecznictwo 
sądowe i poglądy piśmiennictwa. Przedstawiony został również dorobek teorii prawa 
dotyczący sankcji.  
Publikacja zainteresuje zarówno prawników praktyków – radców prawnych, adwoka-
tów, sędziów i urzędników zajmujących się problematyką funduszy UE, jak i przedsta-
wicieli nauki prawa. 
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