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Pierwszy w Polsce raport nt. postępowania w przedmiocie zwrotu
środków unijnych

Wystąpiliśmy do kilkudziesięciu Instytucji udzielających dofinansowania
w Polsce z pytaniami dotyczącymi postępowań zwrotowych



Krzysztof Brysiewicz
radca prawny z ponad 14-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z
pomocą publiczną i środkami unijnymi. Doradza w najbardziej zawiłych kwestiach dotyczących pomocy publicznej i
funduszy unijnych,   takich jak status przedsiębiorstw, tworzenie konsorcjów, zamówienia w projektach czy transfer
praw autorskich. Kilkaset prowadzonych przez niego postępowań zakończyło się sukcesami, statystyki wskazują, że
wygrywa 9 na 10 spraw. Jest partnerem zarządzającym Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy. Autor
wielu publikacji na temat pomocy publicznej i środków unijnych oraz autor bloga „Fundusze unijne okiem
prawnika”- www.kbrysiewicz.pl.

radca prawny z niemal 8-letnim doświadczeniem zawodowym, współkieruje praktyką środków unijnych i pomocy
publicznej w kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy. Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe
doradztwo prawne w zakresie udzielania oraz wykorzystania pomocy publicznej i środków unijnych. Jest autorką
opinii prawnych dotyczących m.in. kwalifikowania wsparcia jako pomocy publicznej, określenia statusu
przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów unijnych czy zasad zwrotu środków i oceny projektów. Adiunkt na Wydziale
Prawa i Administracji UW, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z prawa Unii Europejskiej i pomocy publicznej. Laureatka IX
edycji prestiżowego konkursu Rising Stars - Liderzy Jutra (2020).

radca prawny z niemal 20-letnim doświadczeniem zawodowym, profesor uczelni w Katedrze Prawa Unii Europejskiej
na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, of counsel w kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i
Wspólnicy. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Biura Geodezji Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie, gdzie odpowiadał za obsługę prawną projektów współfinansowanych ze środków
unijnych. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie prawa pomocy publicznej i funduszy unijnych, autor szeregu
artykułów naukowych poświęconych tej tematyce. Redagował i współtworzył m.in. najbardziej popularny komentarz
do tzw. ustawy wdrożeniowej, czyli ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
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aplikantka adwokacka z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, z wynikiem bardzo dobrym ukończyła   Wydział
Prawa i Administracji UW. Doradza w sprawach z zakresu pomocy publicznej, funduszy unijnych, a także prawa
spółek. W Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy zajmuje się doradztwem w zakresie pozyskiwania i
rozliczania finansowania ze środków publicznych i funduszy unijnych. Doradza m.in. w przedmiocie określenia
statusu przedsiębiorstw oraz prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym
w zakresie rozliczania projektów i monitorowania ich wskaźników.

studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach aktywności w ruchu naukowym
pełniła funkcję Członkini Zarządu Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”.  Od kilku lat zaangażowana w
działalność społeczną w ramach programu edukacyjnego European Youth Parliament. Doświadczenie zawodowe
zdobywała w wiodących kancelariach prawnych. Wspiera zespół Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy
w sprawach zakresu środków unijnych i pomocy publicznej, a także prawa energetycznego.
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Jak długo trwa postępowanie w przedmiocie
zwrotu środków? 

Czy członek zarządu ponosi odpowiedzialność
za niezwrócone w terminie środki?

Do jakiego sądu się udać, aby osiągnać
satysfakcjonujące rezultaty? 

Jak postępowanie wygląda w praktyce ?

Czy decyzję o zwrocie środków można zaskarżyć? 

Z jakim rezultatem?

Co jest powodem domagania się zwrotu środków?



Z ogółu danych pozyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że w
ramach ww. postępowań właściwe instytucje dochodziły środków na łączną kwotę

prawie 1,7 miliarda złotych (1 692 325 674 zł), w tym 1 671 803 392 zł dla projektów
realizowanych w ramach RPO/PO 2007-2013, a 20 522 282 zł w perspektywie 2014-2020.

W okresach programowania uwzględniających lata 2007-2020 umorzone postępowania
w sprawie zwrotu środków przez beneficjentów stanowiły niespełna 

1 692 325 674 PLN
2007-2013 2014-2020

 1 671 803 392 PLN 20 522 282  PLN

12%
w stosunku do liczby wydanych decyzji nakazujących zwrot przez

beneficjentów. 



 W perspektywie finansowej 2007-2013 liczba
decyzji nakazujących zwrot środków wyniosła 3184

 przy 352 decyzjach umarzających postępowanie

  dla projektów realizowanych w ramach
RPO/PO 2014-2020 instytucje wydały 432 decyzje w przedmiocie zwrotu

dofinansowania

przy 71 decyzjach o umorzeniu postępowania

Za marginalne należy uznać sytuacje, w których prowadzone przez instytucje
postępowania zwrotowe kończą się umorzeniem



Realna skuteczność środków odwoławczych w procedurach zwrotowych 

Liczba decyzji nakazujących zwrot
środków (lata 2007-2020)

Złożono 1885 odwołań z czego 1701
w ramach perspektywy finansowej

2007-2013, a 184 w perspektywie
2014-2020.  

W prawie połowie przypadków beneficjenci całkowicie rezygnują z
zainicjowania procedury odwoławczej.

3580



 Z odpowiedzi instytucji na nasze zapytania wynika, że w okresach
programowania uwzględniających lata 2007-2020 decyzje uwzględniające

odwołania stanowiły jedynie ok. 25% rozstrzygnięć względem tych
oddalających 

 
w tym w perspektywie finansowej
2007-2013 liczba pozytywnych dla

beneficjentów rozstrzygnięć wyniosła
428 1701 wniesionych

odwołań 
na

w ramach RPO/PO 2014-2020
odwołania zostały uwzględnione w 56 przypadkach na 184

odwołania
beneficjentów



Jednym z głównych problemów dotyczących postępowań w przedmiocie zwrotu
środków jest ich przewlekłość. 

Kolejną istotną kwestią jest marginalne wręcz wykorzystywanie przez organy ścieżki
cywilnej 

W latach 2007-2020 postępowania
cywilne z powództwa instytucji

stanowiły jedynie ok. 4% przy sprawach
związanych ze zwrotem środków. 

 
 

2007-2013

100 dni

2014-2020

120 dni



 
 Z danych uzyskanych od instytucji wynika, że w okresach

programowania uwzględniających lata 2007-2020 postępowania
w stosunku do członków zarządu stanowiły element niespełna

10% wszystkich postępowań zwrotowych. 

Analiza postępowań prowadzonych w stosunku do członków zarządu
podmiotów realizujących projekty unijne w sposób nieprawidłowy

W perspektywie finansowej 2007-2013
liczba postępowań przeciw 
członkom zarządu wyniosła 

 
 

456 w ogólnej skali 4058 
postępowań zwrotowych

w tym czasie, zaś w ramach
RPO/PO 2014-2020 jedynie  2 610 

procedur zwrotowych

na zidentyfikowanych 



Do głównych niedoskonałości procedury zwrotu środków unijnych, które w
ostatecznym rozrachunku znacząco osłabiają jej skuteczność, zaliczyć należy

przede wszystkim:

ryzyko bezskuteczności egzekucji z uwagi na brak odpowiednich zabezpieczeń roszczeń 
 wynikających z umów o dofinansowanie lub skomplikowany charakter samej procedury

zwrotowej

model postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu środków, zdający się być      
 nierzadko procedurą iluzoryczną, a tym samym naruszającą prawo beneficjenta m.in. do

skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu

przewlekłość postępowania rodząca m.in. ryzyko przedawnienia roszczeń czy niemożność
odzyskania środków z uwagi na upadłość/likwidację beneficjenta,

przewlekłość i nieefektywność procedury administracyjnej wynikająca m.in. z niedostatków
kadrowych w instytucjach zajmujących się dystrybucją funduszy unijnych

brak powszechnego zaznajomienia sędziów ze specyfiką spraw dotacyjnych



Wnioski - Jak zwiększyć efektywność
procedur?



 
Brysiewicz, Bokina, Sakławski 

& Wspólnicy

ul. Dzielna 60  

01-029 Warszawa

T: +48 22 299 0970

E: kancelaria@bbs-legal.pl

KONTAKT

Dziękujemy za uwagę!


