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1. Jak Państwa zdaniem należy traktować wytyczne? to nie jest to źródło prawa, a
najczęściej to jest właśnie podstawa do wskazania nieprawidłowości.

Znaczenie prawne wytycznych pozostaje od wielu lat przedmiotem dyskusji w

doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym. Nierzadko podstawą decyzji o zwrocie

środków pozostają wytyczne, które nie mają mocy przepisów powszechnie

obowiązujących. Tymczasem w naszej ocenie orzekanie o prawach i obowiązkach

beneficjentów w oparciu o akty nie będące aktami prawa powszechnie

obowiązującego budzi bardzo poważne wątpliwości.

Stanowisko to podzielił zresztą m.in. Trybunał Konstytucyjny, w jednym z

najważniejszych wyroków w sprawach dotyczących funduszy europejskich, tj. w

sprawie o sygn. akt P 1/11 [1]. W świetle tego orzeczenia, za niedopuszczalną należy

uznać sytuację, w której prawa i obowiązki beneficjentów byłyby regulowane przez

przepisy prawa wewnętrznego, niepodlegające kontroli Trybunału Konstytucyjnego w

szczególności ze względu na ich zgodność z zasadami przyzwoitej legislacji. 

Niemniej w praktyce orzeczniczej sądy administracyjne nierzadko przyjmują, że

wytyczne stanowią „inne procedury” w rozumieniu art. 184 UFP, a więc procedury,

których naruszenie może stanowić podstawę do żądania zwrotu środków.  Jednak, w

świetle m.in. przywołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nieuzasadnione jest

dokonywanie takiej wykładni pojęcia „innych obowiązujących procedur”, które w

efekcie tego procesu powoduje, że o obowiązku zwrotu środków orzeka się w oparciu

o akty nie stanowiące prawa powszechnie obowiązującego – takich jak wytyczne.

2.  Witam - a jak ma się do tego metoda dyferencyjna a którą powołują się
kontrolujący?

Zakładając, że pytanie dotyczy znaczenia metody dyferencyjnej przy nakładaniu korekt

finansowych w ramach przeprowadzanej kontroli, należy wskazać, że metoda

dyferencyjna jest co do zasady stosowana w przypadku, gdy jest możliwe precyzyjne

wskazanie kwoty wydatków poniesionych nieprawidłowo związanej ze stwierdzoną

nieprawidłowością indywidualną. Sprowadza się to do porównania wartości wydatków,

które zostały poniesione z wartością wydatków, które zostałyby poniesione, gdyby nie

doszło do wykrytego naruszenia.

Zasadą powinna być konkretyzacja wysokości korekt finansowych. Konkretyzacja ta ma

polegać na ustaleniu wysokości szkody na podstawie analizy dokumentacji

postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym w

szczególności ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców. 

 

 

[1]    W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 5 pkt 11 ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, ponieważ przepis ten dopuszczał uregulowanie praw i obowiązków wnioskodawców w trakcie
naboru projektów finansowanych z programu operacyjnego w formie „systemów realizacji”, a więc aktu niebędącego
aktem prawa powszechnie obowiązującego, ani prawa unijnego. W pewnym uproszczeniu można wskazać, że
„systemy realizacji” o których była mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju były odpowiednikiem
dzisiejszych „wytycznych”, dlatego wspomniane orzeczenie zachowuje swoją aktualność. 



Powyższa analiza winna mieć przede wszystkim na celu indywidualne oszacowanie

rozmiaru szkody spowodowanej ujawnionym naruszeniem. W sytuacji, gdy metoda

dyferencyjna jest niemożliwa do zastosowania, tj. skutki naruszenia są pośrednie lub

rozproszone, a zatem trudne do oszacowania, należy zastosować metodę wskaźnikową.

Metoda wskaźnikowa znajdzie zastosowanie, gdy skutki finansowe stwierdzonej

nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, rozproszone, trudne do oszacowania lub

gdy nieprawidłowość indywidualna mogłaby zniechęcić potencjalnych wykonawców

do złożenia oferty. Wskaźniki korekt za poszczególny rodzaj naruszeń są wskazane w

taryfikatorze zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29

stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz

wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z

2018 r., poz. 971).

Na podstawie doświadczeń praktycznych, należy zauważyć, że instytucje zarządzające

(„IZ”) lub pośredniczące („IP”) często z pewnym automatyzmem stosują metodę

wskaźnikową, odstępując od rzeczywistej oceny, czy możliwa jest konkretyzacja korekty

w oparciu o metodę dyferencyjną. Z tego względu, z perspektywy beneficjentów

istotna jest weryfikacja m.in. ustaleń pokontrolnych oraz wniosków o płatność pod

kątem nałożonych korekt oraz zgłaszanie zastrzeżeń w tym przedmiocie (zob. pytanie

nr 3). 

3.  Jak bronić się przed uznaniowością IP, np. kwestionowaniem poniesionych
wydatków na podstawie subiektywnej oceny urzędników i interpretacji
wytycznych, nie popartej podstawą merytoryczną  i sprzecznych z powszechnym
sposobem stosowania ustawy np. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy?

Zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia kontroli i ustaleń zespołu kontrolującego

mogą być podnoszone przez beneficjenta w pisemnych i umotywowanych

zastrzeżeniach do informacji pokontrolnej (por. art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej). Co

ważne, IP jest zobowiązana do rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń i odniesienia się do

nich w ostatecznej informacji pokontrolnej (art. 25 ust. 8 ustawy wdrożeniowej).

Ponieważ uwzględnienie argumentacji beneficjenta może prowadzić do skorygowania

ustaleń pokontrolnych i zaniechania wszczęcia postępowania administracyjnego w

sprawie zwrotu środków, zachęcamy beneficjentów, aby już na etapie formułowania

zastrzeżeń do informacji pokontrolnej skonsultowali się z profesjonalnym

pełnomocnikiem - adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w problematyce

dofinansowań ze środków UE.  

Ponadto, beneficjent ma prawo kwestionować ustalenia IP w toku postępowania

administracyjnego dotyczącego zwrotu środków. Postępowanie to jest prowadzone

zgodnie z przepisami KPA, co oznacza, że IP ma obowiązek zapewnić beneficjentowi

czynny udział w każdym stadium tego postępowania, a beneficjent ma m.in. prawo do

podejmowania czynności procesowych takich jak składanie pism czy wniosków o

przeprowadzenie dowodów. Przed wydaniem decyzji zwrotowej IP ma również

obowiązek umożliwić beneficjentowi wypowiedzenie się co do zebranych materiałów,

dowodów i zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 KPA). 



Zarzuty dotyczące arbitralności działań instytucji pośredniczącej, czy błędnej

interpretacji przepisów, jak również prawidłowości przebiegu postępowania

zwrotowego, można podnieść również w odwołaniu od decyzji zwrotowej wydanej

przez organ I instancji oraz w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego od

decyzji organu II instancji. 

4. Czy Beneficjent, który na podstawie wezwania z IP zwrócił zakwestionowane
na podstawie swobodnego uznania IP, może w późniejszym okresie zwrócić się o
cofnięcie nałożonej korekty finansowej w kosztach pośrednich? Żądanie zwrotu
dotyczyło opóźnienia w złożeniu wniosku o płatność w związku z pandemią, co
Beneficjent wykazywał dowodami.

Odpowiedź na pytanie wymaga pogłębionej analizy stanu faktycznego i zgromadzonej

dokumentacji w sprawie – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. 

5. Czy w przypadku zgody na pomniejszenie wciąż możliwe jest skuteczne
kwestionowanie stwierdzenia przez instytucję nieprawidłowości czy zgoda na
pomniejszenie zamyka możliwości kwestionowania?

Precyzyjna odpowiedź na pytanie wymaga pogłębionej analizy danego stanu

faktycznego w zakresie m.in. etapu realizacji umowy oraz wskazania, czy zgoda

dotyczy całości czy części płatności, a w szczególności, czy doszło do zwrotu środków. 

Stosownie do tego, na jakim etapie realizacji umowy stwierdzono nieprawidłowości,

zwrot środków przeznaczonych na dofinansowanie uregulowany w art. 207 UFP może

mieć dwie formy (i) zwrotu określonej, wypłaconej już kwoty dofinansowania i (ii)

pomniejszenia kolejnej płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi

Tak rozumiany jak w pkt (ii) „zwrot” obejmuje zarówno zobowiązanie beneficjenta do

"oddania" środków już pobranych, jak i pozbawienie go prawa do środków jeszcze

niewypłaconych, określonych w umowie o dofinansowanie. 

Zgodnie ze stanowiskiem NSA wyrażonym w uchwale z dnia 27 października 2014 r.

(sygn. akt II GPS 2/14) ustalenie i nałożenie korekty finansowej przez IZ jest jedynie

etapem dochodzenia zwrotu kwoty ustalonej korektą, poprzedzającym postępowanie

administracyjne w tej sprawie. W postępowaniu administracyjnym o zwrot należności

nieprawidłowo pobranych, ustalenia dotyczące korekty podjęte w toku postępowania

kontrolnego nie wiążą organu orzekającego o zwrocie. Stanowią element stanu

faktycznego tej sprawy. Korekta podlega również kontroli sądu rozpatrującego skargę

na decyzję zobowiązującą do zwrotu, w ramach oceny ustaleń faktycznych będących

podstawą rozstrzygnięcia o zwrocie. 



W konsekwencji, należy uznać, że sama zgoda na częściowe pomniejszenie płatności

lub częściowy zwrot uznanych za nienależne środków, nie zamyka drogi do wszczęcia

postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków na

podstawie oraz nie prowadzi do wygaśnięcia roszczenia organu o żądanie zwrotu

środków (por. wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2015 r.,

sygn. akt I SA/Sz 48/15). Jeżeli więc zgoda dotyczyła możliwości pomniejszenia części

płatności, kwestionowanie istnienia „nieprawidłowości” w projekcie może mieć miejsce

na etapie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków, o ile takie

postępowanie zostanie wszczęte. Organ ma obowiązek zawiadomić o wszczęciu

postępowania oraz pouczyć o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości

końcowego zaznajomienia się z aktami sprawy. 

Przytoczony wywód uchwały nie obejmuje jednak sytuacji, w której wystąpił już stan

faktyczny przewidziany w dyspozycji art. 207 ust. 10 UFP, a więc doszło do zwrotu

środków pieniężnych w żądanej kwocie, z czym ustawodawca jednoznacznie wiąże

skutek w postaci obligatoryjnego umorzenia postępowania w tej sprawie. Tym samym,

jeśli w ramach wyrażonej zgody doszło do faktycznego zwrotu dofinansowania,

postępowanie zwrotowe jest bezpodstawne, co uniemożliwia ewentualne podnoszenie

zarzutów w stosunku do organu. Wynika to z podstawy faktycznej korekty, która także

stanowi okoliczności faktyczne zwrotu. 

Wydaje się więc, że wyrażenie zgody na pomniejszenie całości płatności oraz faktyczny

zwrot tych środków, co do zasady zamyka drogę do wykazywania przez beneficjenta,

że nieprawidłowość nie wystąpiła, gdyż postępowanie w sprawie zwrotu środków, w

którym beneficjent mógłby kwestionować ustalenia organu nie zostanie wszczęte lub

powinno zostać umorzone. 

6. Jak bronić się przez uporczywą, nękającą, drobiazgową kontrolą, np. żądaniem
co raz to nowych dokumentów, znacznie ponad zasady próbkowania
dokumentów w trakcie weryfikacji wniosku o płatność?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przeprowadzenie kontroli na podstawie

próby dokumentów jest uprawnieniem, lecz nie obowiązkiem podmiotu

kontrolującego. Jak wynika z art. 22 ust. 6 ustawy wdrożeniowej, weryfikacja

dokumentów podczas kontroli składanego przez beneficjenta wniosku o płatność

może być prowadzona na próbie, zgodnie z metodyką określoną przez instytucję

zarządzającą lub koordynatora EWT, z zastrzeżeniem ust. 8 tego przepisu (podobnie

art. 125 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego [2]).

 
[2]     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, dalej jako: „Rozporządzenie ogólne”.



Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych należy ocenić z punktu
widzenia zasady proporcjonalności. W tym kontekście warto wskazać na art. 125

ust. 5 Rozporządzenia ogólnego, zgodnie z którym „Częstotliwość i zakres kontroli
na miejscu są proporcjonalne do kwoty wsparcia publicznego dla operacji oraz do
poziomu ryzyka stwierdzonego w toku takich kontroli oraz audytów
przeprowadzanych przez instytucję audytową w odniesieniu do systemu
zarządzania i kontroli jako całości”. Jeżeli działania organu (zespołu

kontrolującego) wykraczają ponad to, co jest konieczne do osiągnięcia zakresu i

celu danej kontroli, zasadne będzie podniesienie przez beneficjenta zarzutu

nieproporcjonalności. 

Warto podkreślić, że po zakończeniu kontroli beneficjent ma prawo do
zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej
umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji (art. 25 ust. 2 ustawy

wdrożeniowej). Na wniosek beneficjenta termin na wniesienie zastrzeżeń może

zostać przedłużony na czas oznaczony (art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). Po

rozpatrzeniu zastrzeżeń oraz ewentualnym uzupełnieniu czynności kontrolnych,

instytucja kontrolująca sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą

skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych

zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń (art. 25 ust. 8

ustawy wdrożeniowej).

Zarzut nieproporcjonalności czynności kontrolnych może zostać podniesiony także

w toku postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu środków, a później w

toku postępowania sądowoadministracyjnego. W sprawie szczegółów zapraszamy

do kontaktu z Kancelarią. 

7. Co Beneficjent może zrobić, by upomnieć się skutecznie o zmianę osoby
procedującej wniosek, np. opiekuna projektu, który podejmuje uporczywe
działania kontrolne i przekracza w sposób rażąc zasady bezstronnego
procedowania?

W takiej sytuacji rekomendujemy złożenie pisemnego i umotywowanego wniosku o

zmianę opiekuna projektu do właściwego przełożonego, np. dyrektora właściwego

departamentu, w którym pracuje opiekun projektu.

8. WUP w Gdańsku, za czasów poprzedniej dyrekcji, nie uszanował nawet
wyroku NSA korzystnego dla Beneficjenta. Jak się bronić i dochodzić swoich
praw, w tym utraconych korzyści, w sytuacji, gdy swobodne uznanie IP
skutkuje utratą dofinansowania dla Beneficjenta i stanowi nierówny dostęp
do wsparcia UE?

Odpowiedź na pytanie wymaga pogłębionej analizy stanu faktycznego i

zgromadzonej dokumentacji w sprawie – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. 



informacje o prowadzonych śledztwach i postępowaniach przekazywane przez

prokuraturę lub inne organy ścigania (np. ABW, CBA), 

informacje przekazane przez UOKiK,

artykuły prasowe,

informacje od osób trzecich (w tym od tzw. sygnalistów) na otrzymane m.in. na
podstawie danych z formularzy przeznaczonych do zgłaszania
nieprawidłowości (o tym niżej),
informacje przekazane przez wykonawców lub podwykonawców w projekcie [3].

9. W jaki sposób wpłynąć na organ aby wszczął postępowanie administracyjne?

Organ wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu środków z urzędu,

gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 207 ust. 1 UFP. Informacje o podejrzeniu

wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w projekcie organ nabywa na

podstawie źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych.

Do źródeł zewnętrznych należą m.in.:

W celu ułatwienia informowania instytucji o potencjalnych nieprawidłowościach i

nadużyciach, został utworzony specjalny mechanizm sygnalizacyjny. 

Osoby zainteresowane wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu

środków wobec konkretnego podmiotu mają możliwość zgłaszania informacji o

podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych do odpowiednich

organów. Informacje takie można przekazać (również anonimowo) m.in. za

pośrednictwem e-formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki

Regionalnej:  

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-

konsultacje.nsf/byDocuments.xsp

W odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ

2014-2020), Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020)

oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) termin

zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć finansowych za pośrednictwem e-formularza

został wyznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego mogą być także
ustalenia kontroli, która została wszczęta w ślad za zawiadomieniem o
nieprawidłowościach, które wpłynęło do organu od osoby trzeciej.

[3]  Zob. poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów
realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, str. 18-19. 

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/byDocuments.xsp


10. Czy spór z PFR nie powinien być rozstrzygany przez Sądy Powszechne?

Wolą ustawodawcy, co do zasady, spór prawny dotyczący zasadności wydania decyzji o

zwrocie środków finansowanych ze środków unijnych w oparciu o ustawę

wdrożeniową, został poddany kognicji sądów administracyjnych. Skargę na decyzję

organu II instancji należy wnieść do właściwego sądu administracyjnego, za

pośrednictwem organu który wydał decyzję. Wystąpienie na drogę cywilną będzie

natomiast wskazane w szczególności, gdy beneficjent dochodzi roszczeń lub praw

wskazanych w umowie o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie ma bowiem

charakter cywilnoprawny. Tytułem przykładu można wskazać, że sąd powszechny

będzie właściwy do rozpoznania powództwa beneficjenta o ustalenie, że oświadczenie

o wypowiedzeniu umowy o dofinansowania przez organ było bezskuteczne. 

Możliwe jest również, że postępowanie cywilne przed sądem powszechnym będzie

prowadzone równolegle do postępowania administracyjnego lub

sądowoadministracyjnego. Jak wskazywaliśmy na prezentacji, z równoległym

prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz dochodzeniem roszczeń na

drodze cywilnoprawnej będziemy mieli do czynienia na przykład wtedy, gdy z jednej

strony projekt nie został do końca rozliczony, a beneficjent twierdzi, że umowę

realizuje prawidłowo, a z drugiej strony instytucja prowadzi postępowanie

administracyjne w sprawie zwrotu środków już wypłaconych. Na drodze

cywilnoprawnej organy administracji publicznej mogą dochodzić np. roszczenia z

weksla, który stanowił zabezpieczenie umowy o dofinansowanie.

Natomiast w przypadku sporu z PFR (zakładając, że chodzi o spór dotyczący wsparcia

przyznanego w ramach tzw. tarcz finansowych) – na co słusznie zwraca autor/autorka

pytania - w naszej ocenie, każdy spór będzie rozstrzygany przez sądy powszechne na

drodze cywilnej. Wynika to z faktu, że umowa zawierana z PFR w związku z

przyznanym wsparciem ma charakter cywilnoprawny, stąd wszelkie spory z tytułu tej

umowy pozostają w kognicji tych sądów. Natomiast, w razie konieczności zwrotu

przyznanego wsparcia, PFR nie wydaje decyzji administracyjnej (jak w przypadku

„tradycyjnych” programów finansowanych ze środków unijnych podlegających pod

ustawę wdrożeniową), lecz wzywa do zwrotu w oparciu wyłącznie o zawartą z PFR

umowę dotyczącą przyznania wsparcia, stąd nie ma w tym przypadku podstawy do

prowadzenia postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. 

11. Czy zmiany wprowadzone specustawą (tzw. specustawą funduszową – przyp.
własny) stosowane są także do środków krajowych, z których korzystają np.
NFOŚiGW, WFOŚiGW udzielając pożyczek z możliwością umorzenia części
pożyczki.

Nie, zmiany wprowadzone Specustawą funduszową nie znalazły zastosowania do

środków krajowych będących w dyspozycji np. NFOŚiGW, czy WFOŚiGW opierających

się na częściowo bezzwrotnych pożyczkach. 



Specustawa funduszowa odnosi się wyłącznie do programów operacyjnych

zdefiniowanych w art. 2 pkt 2 Specustawy funduszowej, a więc do:

   1) krajowych programów operacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 17 lit. a) ustawy

wdrożeniowej, 

   2) programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w rozumieniu art. 2 pkt 17 lit. b)

ustawy wdrożeniowej,

   3) regionalnych programów operacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 17 lit. c) ustawy

wdrożeniowej,

   4) programów operacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju. 

12. A jak to jest w przypadku fundacji? (w przypadku odpowiedzialności członków
organów zarządzających fundacji za niezwróconą dotację [4]  – przyp. własny)

Członkowie organów zarządzających fundacji mogą ponosić odpowiedzialność za

niezwróconą dotację na podstawie art. 116a Ordynacji podatkowej [5], na zasadach

zbliżonych do odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, o których

mowa w art. 116 Ordynacji podatkowej. 

Zgodnie z art. 116a Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe innych osób

prawnych niż wymienione w art. 116 Ordynacji podatkowej (a więc innych osób

prawnych niż spółki kapitałowe i spółki kapitałowe w organizacji, przez co należy

rozumieć m.in. fundacje i stowarzyszenia) odpowiadają solidarnie całym swoim

majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami prawnymi. Mając na

uwadze, że art. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.

2167) stanowi, że zarząd fundacji kieruje jej działalnością, to należy uznać, że w

przypadku fundacji, to zarząd ponosi odpowiedzialność na gruncie art. 116 Ordynacji

podatkowej. Co istotne, odpowiedzialność członków organów zarządzających jest

niezależna od pełnionych przez daną osobę funkcji w organie zarządzającym, sposobu

reprezentacji, czy wewnętrznego podziału zadań lub kompetencji do wykonywania

konkretnych czynności, a także posiadanych kwalifikacji w dziedzinie finansów (por.

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2017 r.,

sygn. akt I SA/Bd 321/17). 

Odpowiedzialność członków zarządu fundacji jest zbliżona do odpowiedzialności

członków zarządu spółek kapitałowych – odpowiedzialność ta ma więc charakter

osobisty i solidarny. Członek zarządu fundacji odpowiada więc całym swoim majątkiem

oraz solidarnie z fundacją za te zaległości podatkowe, które wynikają ze zobowiązań

powstałych w okresie pełnienia przez daną osobę obowiązków członka organu

zarządzającego. 

[4]
   Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych
w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 986), dalej jako: „Specustawa funduszowa”.

[5]  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.; dalej jako:
„Ordynacja podatkowa”



13. W przypadku zmian osobowych w zarządzie, kto bierze odpowiedzialność za
nieprawidłowości, a w konsekwencji żądanie zwrotu środków? Zarząd, który
podpisywał umowę/ realizował projekt czy pełnił funkcje na dzień stwierdzenia
nieprawidłowości?

Odpowiedzialność członka zarządu (w tym byłego członka zarządu) zależy od tego, czy

pełnił on obowiązki członka zarządu w momencie, w którym powstało zobowiązanie

podatkowe. 

Warto pamiętać, że przy ocenie odpowiedzialności członków zarządu spółek

kapitałowych za niezwróconą dotację należy brać pod uwagę faktyczne sprawowanie

funkcji członka zarządu przez daną osobę. O faktycznym sprawowaniu funkcji decyduje

to, że osoba posiadała legitymację do sprawowania funkcji w zarządzie spółki przez

określony czas, niekoniecznie to, że czy dokonano właściwego wpisu do Krajowego

Rejestru Sądowego [6]. Ponadto, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w

Olsztynie w wyroku z dnia 16 czerwca 2021 r. (sygn. akt I SA/Ol 219/21), osoba która

faktycznie pełniła funkcję członka zarządu w okresie, w którym powstały zobowiązania

podatkowe, dla uwolnienia się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe, nie może

powoływać się na okoliczność, że jej mandat wygasł. 

Określenie momentu, w którym powstaje zobowiązanie podatkowe związane z

niezwróconą dotacją jest kwestią problematyczną, jako że kwestia ta nie została

rozstrzygnięta w Ordynacji podatkowej. Jeżeli przyjąć, że decyzja o zwrocie środków ma

charakter deklaratoryjny, to moment powstania zobowiązania podatkowego wiązałby

się z momentem przekazania środków, który jest wyznaczony datą zawarcia umowy o

dofinansowanie. Przyjęcie takiego stanowiska wiązałoby się z tym, że za niezwróconą

dotację odpowiedzialna byłaby osoba pełniąca funkcję członka zarządu w chwili

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Może być jednak tak, że charakter nieprawidłowości stwierdzonej w decyzji o zwrocie

środków (np. nieprawidłowość związana z brakiem osiągnięcia wskaźników w projekcie,

która może być stwierdzona po ukończeniu realizacji projektu lub w okresie trwałości)

będzie uzasadniał to, aby moment powstania zobowiązania podatkowego był

wyznaczony poprzez moment wystąpienia nieprawidłowości uzasadniającej zwrot

środków. 

Z powyższego wynika więc, że ustalenie momentu powstania zobowiązania

podatkowego jest kwestią złożoną i wymaga każdorazowo oceny stanu faktycznego

sprawy. 

[6] Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 25.08.2021 r., I SA/Bk 206/21, LEX nr 3229044.



14.Biorąc pod uwagę zbliżający się koniec obecnej perspektywy unijnej, czy
może okazać się że pomimo pozytywnego wyroku NSA lub też sądu
powszechnego dotycząco niezasadnego obniżenia dofinansowania, Instytucja
Pośrednicząca może później nie dysponować odpowiednimi środkami
finansowymi do ich wypłaty?

Pytanie odnosi się do tzw. wyczerpania alokacji, czyli braku środków finansowych

przeznaczonych na dane działanie lub priorytet. Problem ten występuje często na

etapie konkursowym, kiedy wnioskodawcy niezasadnie odmówiono uzyskania

dofinansowania (np. poprzez błędną ocenę wniosku o dofinansowanie), lecz z

powodu wyczerpania alokacji na dane działanie, wnioskodawca ten nie może już

uzyskać dofinansowania na swój projekt. Problem ten został omówiony w artykule

r. pr. Krzysztofa Brysiewicza: 

https://kbrysiewicz.pl/wyczerpanie-alokacji-jako-przyczyna-odmowy-

dofinansowania/ 

Wykazanie faktu wyczerpania alokacji na realizację działania lub priorytetu przed

sądem administracyjnym następuje wyłącznie na podstawie dokumentów (por.

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2014 r., sygn. akt II

GSK 2450/14). Co istotne, to na organie administracji publicznej będzie spoczywał

obowiązek wykazania, że doszło do wyczerpania alokacji. Z uwagi na fakt, iż

pojęcie wyczerpania alokacji nie zostało wyraźnie zdefiniowane na gruncie ustawy

wdrożeniowej, problematyka ta jest przedmiotem bogatego orzecznictwa sądów

administracyjnych, które wielokrotnie pochylały się nad możliwością powoływania

się przez organ na fakt wyczerpania alokacji jako podstawy odmowy do

dofinansowania. Każdorazowo jest to przedmiotem ustaleń faktycznych w oparciu

o aktualnie dostępne środki w ramach konkursu, jak również poddziałania i

działania, a nawet całej osi priorytetowej. Z tego względu, może dojść do sytuacji,

w której sąd administracyjny lub powszechny stwierdzi, iż organ błędnie stwierdził

brak środków na wypłatę należnego dofinansowania i będzie zobowiązany do jego

udzielenia. Możliwe jest również wytoczenie powództwa odszkodowawczego do

sądu powszechnego w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w wyniku błędów

organu, które przedłużyły procedurę ubiegania się o środki, w trakcie której doszło

do faktycznego wyczerpania alokacji i skutkowały następczą niemożliwością

przyznania dofinansowania. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z

Kancelarią. 

https://kbrysiewicz.pl/wyczerpanie-alokacji-jako-przyczyna-odmowy-dofinansowania/


15. Czy naruszenie zasady równości i niedyskryminacji może być przesłanką
korekty finansowej?

Tak, naruszenie zasady równości i niedyskryminacji może być przesłanką korekty

finansowej, o ile stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia

ogólnego, co oznacza, że organ musi wykazać, iż doszło do wystąpienia wszystkich

przesłanek określonych w tym przepisie tj. (i) naruszenia prawa unijnego lub

krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, które (ii) wynika z działania lub

zaniechania podmiotu gospodarczego oraz (iii) może powodować choćby potencjalną

szkodę w budżecie Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu UE

nieuzasadnionym wydatkiem. Dopiero tak wykazana nieprawidłowość może być

przesłanką nałożenia korekty. 

Odnosząc się do kwestii naruszenia zasady równości i dyskryminacji, należy zauważyć,

że beneficjenci pomocy publicznej ze środków UE są zobowiązani (podobnie jak

instytucje zaangażowane we wdrażanie środków unijnych) do przestrzegania zasady

równości i niedyskryminacji. Zasada niedyskryminacji jest dla funduszy unijnych jedną

z naczelnych i podstawowych zasad horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii

Europejskiej. Zasada ta wywodzi się z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), zgodnie

z którym to przepisem Unia Europejska w swoich działaniach zwalcza wykluczenie

społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną,

równość szans kobiet i mężczyzn. 

Ponadto, na konieczność przestrzegania zasady niedyskryminacji wskazuje art. 7

Rozporządzenia ogólnego, zgodnie z którym: „Państwa członkowskie i Komisja
zapewniają uwzględnianie i propagowanie równości mężczyzn i kobiet oraz punktu
widzenia płci w trakcie przygotowywania i wdrażania programów, w tym w
odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Państwa
członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania
wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów. W procesie
przygotowywania i wdrażania programów należy w szczególności wziąć pod uwagę
zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” oraz wytyczne [7].

  Zob. wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/Dodaj trochę treści

[7]
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