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1 OCHRONA INTERESÓW FINANSOWYCH
UNII EUROPEJSKIEJ. ROLA EUROPEJSKIEGO
BIURA DS. PRZECIWDZIA£ANIA OSZUSTWOM (OLAF)

Bud¿et UE, finansowany z pieniêdzy europejskich podatników, pozwala na
realizowanie politycznych i gospodarczych celów Unii (art. 2 TUE) oraz wspól-
nych polityk – od instrumentów strukturalnych, poprzez restrukturyzacjê obsza-
rów wiejskich po badania naukowe. Prawid³owo funkcjonuj¹cy system ochrony
wspólnotowych interesów finansowych zabezpiecza równie¿ funkcjonowanie
jednolitego rynku, na którym zapewniony jest swobodny przep³yw osób, towa-
rów, us³ug i kapita³u w powi¹zaniu z likwidacj¹ granic wewnêtrznych (art. 3, 14
TWE, art. 13 JAE).

Zgodnie z Traktatem o Wspólnocie Europejskiej konstytuuj¹cym zasadê asy-
milacji pañstwa cz³onkowskie „podejmuj¹ takie same dzia³ania do walki z oszu-
stwami godz¹cymi w interesy finansowe Wspólnoty, jakie stosuj¹ do walki z oszu-
stwami godz¹cymi w ich w³asne interesy finansowe” (art. 280 ust. 2 TWE w zw.
z art. 10 TWE). Warto przypomnieæ, i¿ pañstwa cz³onkowskie samodzielnie za-
rz¹dzaj¹, wydatkuj¹ i kontroluj¹ œrodki wspólnotowe. Z regu³y jako pierwsze uzy-
skuj¹ równie¿ informacje o nieprawid³owoœciach zwi¹zanych z wydatkowaniem
tych funduszy. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e œrodki prawa karnego – równie¿ w
zakresie ochrony interesów finansowych UE – le¿¹ wy³¹cznie w gestii pañstw
cz³onkowskich.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e za realizacjê bud¿etu UE odpowiada Komisja Europej-
ska (art. 274 TWE), zobowi¹zana jest równie¿ chroniæ go przed nadu¿yciami.
Komisja przekaza³a wykonanie obowi¹zku ochrony interesów finansowych UE
Europejskiemu Biuru ds. Przeciwdzia³ania Oszustwom (OLAF).  Zadanie to obej-
muje walkê z oszustwami na szkodê wspólnotowego bud¿etu oraz korupcj¹ wœród
europejskiego korpusu urzêdniczego. Pod wzglêdem administracyjnym OLAF
jest s³u¿b¹ Komisji Europejskiej, pozostaje jednak niezale¿ny w swoich funkcjach
dochodzeniowych.
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OLAF wype³nia zadania zwi¹zane z ochron¹ interesów finansowych UE poprzez:
● prowadzenie dochodzeñ administracyjnych, zgodnie z przepisami prawa

wspólnotowego:
◗ zewnêtrznych – w pañstwach cz³onkowskich oraz – w przypadku zawar-

cia umów miêdzynarodowych – w pañstwach trzecich;
◗ wewnêtrznych – w instytucjach, jednostkach, biurach i agencjach wspól-

notowych;
● udzielanie wsparcia Komisji w dziedzinie zwalczania oszustw i nieprawid³o-

woœci – we wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi;
● gromadzenie i analizowanie informacji o niepo¿¹danych zjawiskach oraz two-

rzenie koncepcji przeciwdzia³ania im;
● udzielanie wsparcia technicznego na rzecz instytucji, organów i urzêdów kra-

jów cz³onkowskich;
● przygotowywanie propozycji legislacyjnych;
● utrzymywanie sta³ego kontaktu ze s³u¿bami policyjnymi i organami s¹dowy-

mi pañstw cz³onkowskich;
● reprezentowanie Komisji, na odpowiednich forach w w/w zakresie

(art. 2 Decyzji Komisji 352/99).
Ponadto, zadania OLAF obejmuj¹ „wszystkie dzia³ania zwi¹zane z ochron¹

interesów Wspólnoty przed nieprawid³owoœciami, które mog¹ prowadziæ do wsz-
czêcia postêpowañ administracyjnych lub karnych” (punkt 6 preambu³y Decyzji
Komisji 352/99).

Dzia³ania godz¹ce w interesy finansowe UE czêsto przyjmuj¹ postaæ zorga-
nizowan¹ i miêdzynarodow¹. Z tego wzglêdu zapobieganie tego typu zjawiskom
wymaga harmonizacji dzia³añ krajowych i wspó³pracy odpowiednich s³u¿b pañstw
cz³onkowskich. Koordynatorem i platform¹ wymiany informacji w tym zakresie
na poziomie europejskim jest OLAF.



6

Podstawy prawne funkcjonowania OLAF:

❒ Rozporz¹dzenie Rady 2988/95 (WE, Euratom) z dnia 18 grudnia 1995 r. w spra-
wie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (O.J. L 312,
23.12.95, str. 1),

❒ Rozporz¹dzenie Rady 2185/96 (WE, Euratom) z dnia 11 listopada 1996 r.
w sprawie kontroli na miejscu przeprowadzanych przez Komisjê i maj¹cych
na celu ochronê interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed oszu-
stwami i innymi nieprawid³owoœciami (O.J. L 292, 15.11.96, str. 2),

❒ Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1073/99 (WE) z dnia
25 maja 1999 r. o dochodzeniach prowadzonych przez Europejskie Biuro
ds. Przeciwdzia³ania Oszustwom (OLAF) (O.J. L 136, 31.5.99, str. 1),

❒ Rozporz¹dzenie Rady 1074/99 (Euratom) z dnia 25 maja 1999 r. o dochodze-
niach prowadzonych przez Europejskie Biuro ds. Przeciwdzia³ania Oszustwom
(OLAF) (O.J. L 136, 31.5.99, str. 8),

❒ Decyzja Komisji 352/99 (WE, EWWiS, Euratom) z dnia 28 kwietnia 1999 r.
o ustanowieniu Europejskiego Biura ds. Przeciwdzia³ania Oszustwom (OLAF)
(O.J. L 136, 31.5.99, str. 20).

Szereg przepisów sektorowych przewiduje odrêbne re¿imy kontrolne dla po-
szczególnych obszarów dzia³alnoœci UE.
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Konwencja o ochronie interesów finansowych
Wspólnot Europejskich (O.J. C 316, 27.11.95, str. 48)

1. Dla celów niniejszej Konwencji, za oszustwo naruszaj¹ce interesy finansowe
Wspólnot Europejskich uwa¿a siê:
a) w kwestii wydatków, wszelkie œwiadome dzia³anie lub zaniechanie odno-

sz¹ce siê do:
◗ wykorzystania lub przed³o¿enia fa³szywych, niekompletnych lub nieœci-

s³ych oœwiadczeñ lub dokumentów, w wyniku czego zosta³y przekazane i
zatrzymane nienale¿ne fundusze pochodz¹ce z ogólnego bud¿etu Wspól-
not Europejskich lub z bud¿etów zarz¹dzanych przez lub w imieniu Wspól-
not Europejskich,

◗ nieudostêpnienia informacji, stanowi¹cego pogwa³cenie okreœlonego zo-
bowi¹zania, powoduj¹cego taki sam skutek,

◗ sprzeniewierzenia takich œrodków na inne cele ni¿ te, na które pocz¹tko-
wo zosta³y przyznane;

b) w kwestii przychodów, wszelkie œwiadome dzia³anie lub zaniechanie od-
nosz¹ce siê do:

◗ wykorzystania lub przed³o¿enia fa³szywych, niekompletnych lub nieœci-
s³ych oœwiadczeñ lub dokumentów, w wyniku czego zosta³y bezprawnie
pomniejszone zasoby ogólnego bud¿etu Wspólnot Europejskich lub bu-
d¿etów zarz¹dzanych przez lub w imieniu Wspólnot Europejskich,

◗ nieudostêpnienia informacji, stanowi¹cego pogwa³cenie okreœlonego zo-
bowi¹zania, powoduj¹cego taki sam skutek,

◗ sprzeniewierzenia legalnie uzyskanej korzyœci, powoduj¹cego taki sam
skutek.

art. 280 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej

1. Wspólnota i pañstwa cz³onkowskie podejmuj¹ walkê z oszustwami i wszelki-
mi innymi nielegalnymi dzia³aniami godz¹cymi w interesy finansowe Wspól-
noty (...)

2. Pañstwa cz³onkowskie podejmuj¹ takie same dzia³ania do walki z oszustwa-
mi godz¹cymi w interesy finansowe Wspólnoty, jakie stosuj¹ do walki z oszu-
stwami godz¹cymi w ich w³asne interesy finansowe.

3. Nie naruszaj¹c innych postanowieñ niniejszego Traktatu, pañstwa cz³onkow-
skie koordynuj¹ swoje dzia³ania maj¹ce chroniæ interesy finansowe Wspól-
noty przed oszustwami. W tym celu organizuj¹ z pomoc¹ Komisji blisk¹ i re-
gularn¹ wspó³pracê pomiêdzy w³aœciwymi w³adzami.

4. (...)
5. (...)
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Realizacja obowi¹zku ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, wyni-
kaj¹cego z art. 280 TWE, stanowi³a przedmiot prac dostosowawczych w dwóch
obszarach negocjacyjnych: 24. Wymiar sprawiedliwoœci i sprawy wewnêtrzne,
obejmuj¹cego kwestie karnoprawne oraz 28. Kontrola finansowa, reguluj¹cego
zagadnienia administracyjne.

Obszar negocjacyjny Kontrola Finansowa podzielono na dwie grupy tematycz-
ne – pierwsza dotyczy³a ochrony interesów finansowych Wspólnot, druga zagad-
nieñ systemu kontroli finansowej sprawowanej przez pañstwa cz³onkowskie. Ne-
gocjacje otwarto w dniu 6 kwietnia 2000 r. i zakoñczono 14 czerwca 2002 r. Polska
nie wyst¹pi³a o okresy przejœciowe ani derogacje, zaakceptowa³a dorobek prawny
UE i zobowi¹za³a siê wdro¿yæ go do dnia uzyskania cz³onkostwa.

Proces dostosowawczy dotyczy³ zmian legislacyjnych i instytucjonalnych. W ob-
szarze prawa administracyjnego najistotniejsze nowelizacje objê³y ustawê z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 nr 15 poz. 148 ze zm.)
oraz ustawê z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. 1999, nr  54 poz.
572 ze zm. – tekst jednolity).

Bezzwrotne œrodki pomocowe pochodz¹ce ze Ÿróde³ zagranicznych, m.in. œrodki
przedakcesyjne PHARE, SAPARD i ISPA, zosta³y uznane za œrodki publiczne. Sta-
tus taki zostanie nadany w dniu akcesji równie¿ œrodkom z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoœci. Wprowadzono tak¿e przepisy dotycz¹ce kontroli finansowej
i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, co ma poprawiæ zarz¹dzanie
w podmiotach gromadz¹cych i wydatkuj¹cych œrodki publiczne, w tym œrodki unij-
ne (art. 35a – t ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
Dz. U. 2003 nr 15 poz. 148 ze zm).

Zadanie kontroli celowoœci i zgodnoœci z prawem gospodarowania œrodkami
pochodz¹cymi z Unii Europejskiej powierzono kontroli skarbowej.

W ramach programów PHARE, SAPARD i ISPA Polska uzyska³a w latach 1999
– 2002 ponad 887 mln €. Kontrola œrodków przedakcesyjnych jest wstêpem do
zadania, które stoi przed inspektorami kontroli skarbowej.
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ROK PHARE ISPA SAPARD razem:
1999 19 500 000 – – 19 500 000

2000 108 444 103 – – 108 444 103

2001 241 072 620 46 253 987 – 287 326 607

2002 307 107 529 122 690 248 42 034 668 471 832 445

Razem: 676 124 253 168 944 235 42 034 668 887 103 156

Œrodki funduszy PHARE, ISPA, SAPARD uzyskane przez Polskê (€)

Ÿród³o: Ministerstwo Finansów

Kolejne nowelizacje poszerzy³y zakres kompetencji kontroli skarbowej o no-
we zadania wynikaj¹ce z obowi¹zków cz³onkostwa. Od dnia akcesji s³u¿ba ta
stanie siê w³aœciwa w zakresie kontroli prawid³owoœci gospodarowania œrodka-
mi pochodz¹cymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci. Wed³ug sza-
cunków Ministerstwa Finansów, w latach 2004 – 2010 w Polsce wykorzysta-
nych zostanie ponad 12 848 mln •  pochodz¹cych z tych funduszy. Polska bê-
dzie równie¿ uczestniczyæ w realizacji wewnêtrznych polityk UE, spoœród któ-
rych na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dzia³ania w ramach Wspólnej Polityki Rol-
nej. Dodatkowo, s³u¿by skarbowe bêd¹ kontrolowaæ wywi¹zywanie siê z wa-
runków finansowania pomocy pochodz¹cej ze œrodków UE, prawid³owoœæ prze-
kazywania polskich œrodków w³asnych do bud¿etu UE oraz wykonywaæ zada-
nia certyfikacji i wydawania deklaracji zamkniêcia pomocy finansowej œrodków
UE. Uregulowane zosta³y równie¿ zasady uczestnictwa przedstawicieli instytu-
cji unijnych w czynnoœciach kontrolnych dotycz¹cych œrodków wspólnotowych
(art. 2, art. 3a, art. 7a, art. 13. ust. 4, art. 34 a ust. 5 pkt 6a i art. 38 ust. 3 ustawy
o kontroli skarbowej).

Ochrona interesów finansowych UE obejmuje równie¿ tradycyjne œrodki
w³asne, na które sk³adaj¹ siê op³aty cukrowe, nale¿noœci celne, czêœæ podatku
VAT oraz – obliczana w oparciu o PKB – sk³adka cz³onkowska.

Obowi¹zek ochrony wspólnotowego bud¿etu wymaga³ równie¿ dostoso-
wañ w obszarze polskiego prawa karnego. Na poziomie wspólnotowym g³ów-
nym aktem reguluj¹cym kwestie karnoprawnej ochrony interesów finansowych
UE jest Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich
z dnia 26 lipca 1995 r. (O.J. C 316, 27.11.95, str. 48), Pierwszy Protokó³ z dnia
27 wrzeœnia 1996 r. (O.J. C 313, 23.10.96, str. 1) i Drugi Protokó³ z dnia
19 czerwca 1997 r. (O.J. C 221, 19.7.1997, str. 11). Dostosowania objê³y przede
wszystkim kodeks karno-skarbowy (Dz. U. 1999, nr 83 poz. 930 ze zm.) oraz
kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88 poz. 553). Stronê wydatkow¹ i dochodow¹
bud¿etu UE uznano za dobro prawne chronione przez re¿imy tych kodeksów,
co oznacza, i¿ czyny skierowane przeciwko niemu bêd¹ penalizowane (art. 3
§ 3 a kks, art. 3 § 5 kks, art. 30a kks, art. 53 § 26 i 30 kks i inn. oraz art. 284 kk,
art. 286 kk, art. 297 kk). Ponadto dostosowano przepisy dotycz¹ce korupcji
(art. 115 § 4 i 19 kk, w zw. z art. 228 kk, art. 229 kk, art. 230 kk) a do prawa
karnego wprowadzono odpowiedzialnoœæ karn¹ podmiotów zbiorowych (usta-
wa z dnia 28 paŸdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groŸb¹ kary, Dz.U. 2002, nr 197, poz. 1661).
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Ustawa o finansach publicznych  (wyci¹g)

Art. 3. 1. Œrodkami publicznymi s¹:

1) dochody publiczne,

2) œrodki pochodz¹ce ze Ÿróde³ zagranicznych, niepodlegaj¹ce
zwrotowi, z wy³¹czeniem œrodków okreœlonych w pkt. 2a

2a) œrodki pochodz¹ce z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnoœci Unii Europejskiej,

Ustawa o kontroli skarbowej (wyci¹g)

Art. 2. 1. Do zakresu kontroli skarbowej nale¿y:

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. kontrola celowoœci i zgodnoœci z prawem gospodarowania
œrodkami publicznymi oraz œrodkami pochodz¹cymi z Unii
Europejskiej i miêdzynarodowych instytucji finansowych,
podlegaj¹cymi zwrotowi,

5. kontrola wywi¹zywania siê z warunków finansowania pomocy
ze œrodków, o których mowa w pkt 4,

6. kontrola prawid³owoœci przekazywania œrodków w³asnych
do bud¿etu Unii Europejskiej,

7. certyfikacja i wydawanie deklaracji zamkniêcia pomocy
finansowej ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej, (...)
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STANOWISKO NEGOCJACYJNE POLSKI W OBSZARZE
„KONTROLA FINANSOWA”

(wybrane)
Obszar negocjacyjny „Kontrola finansowa” obejmuje: problematykê zwi¹-

zan¹ z ochron¹ interesów finansowych Wspólnot i zagadnienia systemu kontroli
finansowej sprawowanej przez pañstwa cz³onkowskie.

SYNTEZA

Dla okreœlenia ram czasowych procesu harmonizacji i implementacji prawa
wspólnotowego Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej przyj¹³ 31 grudnia 2002 roku jako
datê gotowoœci Polski do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Polska nie wystêpuje
o okresy przejœciowe ani derogacje w obszarze „Kontrola finansowa”. Polska
akceptuje i wdro¿y acquis communautaire w obszarze „Kontrola finansowa”
z chwil¹ przyst¹pienia do Unii Europejskiej, w³¹cznie z obowi¹zkami konstytu-
owanymi przez art. 280 TWE.

Polskie prawo jest w tym obszarze zbie¿ne z prawem wspólnotowym a sys-
tem kontroli finansowej odpowiada standardom dobrego zarz¹dzania finanso-
wego. Polska zapewni przygotowanie techniczne s³u¿b kontrolnych do objêcia
kontrol¹ œrodków wspólnotowych.

UWAGI SZCZEGÓ£OWE

Polska posiada spójny system sankcji administracyjnych i karnych za oszu-
stwa i nadu¿ycia naruszaj¹ce interes finansowy i gospodarczy kraju. System ten
nie odbiega od stosowanych w pañstwach cz³onkowskich. Z chwil¹ akcesji kon-
trola œrodków w³asnych oraz œrodków z bud¿etu wspólnotowego wydatkowa-
nych w Polsce bêdzie wykonywana tak¿e przez kontrolerów dzia³aj¹cych w imie-
niu Wspólnot. W odniesieniu do oszustw godz¹cych w interesy finansowe Wspól-
not, Polska zapewni prowadzenie identycznych dzia³añ, jakie s¹ obecnie stoso-
wane w Polsce do walki z oszustwami godz¹cymi w interesy finansowe kraju.
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3 SYSTEM INSTYTUCJONALNY OCHRONY INTERESÓW
FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

System instytucjonalny ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej

w Polsce tworzy Pe³nomocnik Rz¹du ds. Zwalczania Nieprawid³owoœci Finanso-

wych na Szkodê Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz dwie struk-

tury pomocnicze:

– Miêdzyresortowy Zespó³ ds. Zwalczania Nieprawid³owoœci Finansowych na

Szkodê bud¿etu RP lub UE;

– Biuro Miêdzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów.

Pe³nomocnik Rz¹du ds. Zwalczania Nieprawid³owoœci Finan-

sowych na Szkodê Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

odpowiada za ochronê interesów finansowych RP lub UE w Polsce. Ochrona bu-

d¿etów: polskiego i wspólnotowego jest zadaniem wymagaj¹cym wspó³pracy i ko-

ordynacji dzia³añ wielu s³u¿b zaanga¿owanych w ochronê œrodków publicznych: cel-

nych, skarbowych, policyjnych i innych. Specyficzn¹ i niezale¿n¹ funkcjê pe³ni rów-

nie¿ prokuratura. Dodatkowo, uwzglêdniaj¹c czêsto ponadnarodowy charakter

czynów naruszaj¹cych polskie czy wspólnotowe interesy finansowe, niezbêdna

jest wspó³praca polskich s³u¿b z administracjami pañstw cz³onkowskich czy wresz-

cie Komisj¹ Europejsk¹ i OLAF. Z tego wzglêdu Pe³nomocnik wype³nia zadanie

ochrony interesów finansowych Polski lub UE poprzez harmonizacjê dzia³añ w³a-

œciwych s³u¿b i resortów, wymianê informacji w tej dziedzinie, prace analityczne

oraz poprzez inicjowanie prac legislacyjnych. Funkcjê Pe³nomocnika pe³ni Gene-

ralny Inspektor Kontroli Skarbowej, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Pe³nomocnik zosta³ ustanowiony rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca

2003 r. (Dz. U. 2003, nr 119, poz. 1113).
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Miêdzyresortowy Zespó³ ds. Zwalczania Nieprawid³owoœci Fi-

nansowych na Szkodê RP lub UE. Zadaniem Zespo³u, zwanego GAFU
(ang. General Anti – Fraud Unit) jest realizacja funkcji powierzonych Pe³nomocni-
kowi. GAFU zosta³o ustanowione na mocy Zarz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
i jest organem pomocniczym Rady Ministrów. W sk³ad Zespo³u wchodz¹ przed-
stawiciele s³u¿b bezpoœrednio zaanga¿owanych w ochronê polskich i unijnych
interesów finansowych. W jego pracach mog¹ równie¿ uczestniczyæ eksperci
oraz przedstawiciele innych organów administracji rz¹dowej.

Biuro Miêdzynarodowych Relacji Skarbowych. Do zadañ Biura
nale¿y m.in. kontrola œrodków wydatkowanych w ramach programów przedak-
cesyjnych (PHARE, SAPARD i ISPA), a od dnia przyst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej œrodków pochodz¹cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci.
Biuro przekazuje Komisji Europejskiej informacje o ujawnionych w wyniku po-
stêpowañ kontrolnych nieprawid³owoœciach, prowadzi dzia³alnoœæ analityczn¹ oraz
wymienia informacje z zagranic¹. Biuro obs³uguje Pe³nomocnika Rz¹du ds. Zwal-

czania Nieprawid³owoœci Finansowych na Szkodê Rzeczypospolitej Polskiej lub

Unii Europejskiej oraz Miêdzyresortowy Zespó³ ds. Zwalczania Nieprawid³owo-
œci Finansowych na Szkodê RP lub UE. Biuro powsta³o w paŸdzierniku 2002 r. na
mocy Zarz¹dzenia nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r.
(M.P.02.38.602). Funkcjonuje w Ministerstwie Finansów w pionie Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej – Pe³nomocnika Rz¹du ds. Zwalczania Nieprawi-
d³owoœci Finansowych na Szkodê RP lub UE. Biuro jest jednostk¹ organizacyjn¹
kontroli skarbowej. Jest partnerem dla OLAF, pe³ni równie¿ rolê struktury
AFCOS w Polsce.
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Zgodnie z art. 280 TWE pañstwa cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ zapewniæ
taki sam poziom ochrony wspólnotowych interesów finansowych jak w³asnego
bud¿etu oraz  koordynowaæ dzia³ania i wspó³pracowaæ w tym zakresie z w³aœci-
wymi strukturami pañstw cz³onkowskich oraz Komisj¹ Europejsk¹. Zobowi¹za-
nie to bêdzie spoczywaæ na Polsce od pierwszego dnia akcesji.

Komisja Europejska decyzj¹ z dnia 16 maja 2002 r. przyjê³a Wielonarodowy Pro-
gram PHARE PH/2002/1412 maj¹cy wspomóc nowe pañstwa cz³onkowskie i kraje
kandyduj¹ce w wype³nieniu zobowi¹zañ art. 280 TWE. Poza Polsk¹ do programu
przyst¹pi³y Wêgry, S³owenia, Czechy, S³owacja, £otwa, Litwa, Estonia, Bu³garia
i Rumunia.

Celem programu jest ustanowienie w administracjach krajowych nowych
pañstw cz³onkowskich Jednostek ds. koordynacji przeciwdzia³ania oszustwom
(Anti – Fraud Co–ordination Services, AFCOS). Struktury AFCOS maj¹ pe³niæ funk-
cjê centralnych punktów kontaktowych dla s³u¿b Komisji oraz s³u¿b pañstw cz³on-
kowskich w³aœciwych dla spraw ochrony interesów finansowych UE.

Do ich g³ównych zadañ nale¿y:
1. analizowanie krajowych rozwi¹zañ prawnych i inicjowanie niezbêdnych

zmian legislacyjnych,

2. opracowywanie za³o¿eñ systemowych ochrony interesów finansowych
UE,

3. identyfikowanie obszarów podwy¿szonego ryzyka w zakresie zarz¹dza-
nia funduszami unijnymi,

4. koordynowanie dzia³añ krajowych struktur administracyjnych oraz zapew-
nienie przep³ywu informacji i wspó³pracy pomiêdzy s³u¿bami Komisji Eu-
ropejskiej a administracj¹ krajow¹.

4 STRUKTURY AFCOS. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
W ZAKRESIE OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH UE
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The protection of the financial interests of the Communities – namely its
budget financed by the European taxpayers – has the fundamental meaning for
the implementation of Communities objectives and different policies starting
from structural instruments, through restructuring of rural regions to research
and many others. Protection of the EU funds is also linked with the necessity to
safeguard the proper functioning of the single market (Art. 3, 14 EC Treaty, Art.
13 SEA). This objective can be only obtained through mobilization of the relevant
authorities at both national and Community level.

The European Commission conferred tasks related to the protection of fi-
nancial interests of the EU, namely the fight against fraud prejudicial to the EU
budget, corruption within the EU institutions and with any other illegal activities
affecting financial interests of the Community, on the European Anti–Fraud Offi-
ce (OLAF).

Under article 280 of EC Treaty, Member States shall take the same measu-
res to counter fraud affecting the financial interests of the Community as they
take to counter fraud affecting their own financial interests, co–ordinate actions
and co–operate with the competent authorities of the other Member States and
the European Commission in this field.

Poland, similarly to the other new Member States, is harmonizing its legal
and institutional systems with the EU standards. One of the elementary obliga-
tions deriving from the EU membership is to ensure relevant level of the protec-
tion of the EU funds. To satisfy that objective legislative work covered two areas
– substantive law and institutional building. Major acts establishing the policy of
the protection of the public resources were adjusted to cover new tasks and
obligations. It concerned legislation of administrative and penal nature. Accor-
dingly, the institutional system for the protection of the financial interests of the
Community was developed. It consists of the Governmental Plenipotentiary for
Combating Fraud against Poland and the EU and two assisting structures: Bure-
au for International Treasury Relations (ITR) within the Ministry of Finance and
Multidisciplinary Team for Combating Fraud against Poland and the EU. Presen-
tly, Poland together with all new Member States participates in the multi–coun-
try anti–fraud Phare programme for the protection of the Communities’ financial
interests (MCP PH/2002/1412) implemented under OLAF’s guidance. The ob-
jective of this project is to establish the network of AFCOS structure (Anti-Fraud
Co–ordinating Service), it means the network of anti – fraud services operating
in all the countries with a view to safeguard the financial interests of the Com-
munities. In Poland the role of AFCOS performs the ITR Bureau.

5 SUMMARY
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Résumé

La protection des intérêts financiers des Communautés – c’est–à–dire du
budget financé par tous les contribuables européens – a une signification fonda-
mentale pour l’application des objectifs des Communautés et de leurs différen-
tes politiques, à commencer par les instruments structuraux, la restructuration
des régions rurales, jusqu’à la recherche et beaucoup d’autres. La protection
des fonds européens est aussi liée à la nécessité de sauvegarder le bon fonc-
tionnement du marché unique (Art. 3, 14 Traité CE, Art. 13 AUE). Le seul moyen
d’atteindre ce but est la mobilisation des autorités au niveau national et commu-
nautaire.

La Commission Européenne a confié les tâches relatives à la protection des
intérêts financiers de l’Union Européenne, donc à la lutte contre la fraude au
préjudice du budget de l’Union, contre la corruption au sein des intitutions com-
munautaires et autres activités illegales nuisibles aux intérêts financiers de la
Communauté, à l’Office Européen de Lutte Anti–Fraude (OLAF).

Conformement à l’Article 280 du Traité CE, les États Membres sont obligés
à prendre, dans leur lutte contre les fraudes au préjudice des intérêts financiers
de la Communauté, les mêmes mesures que celles qui sont prises contre les
fraudes nuisibles à leurs propres intérêts financiers. Ils doivent aussi coordonner
leurs activités et coopérer avec les autorités compétentes des autres États Mem-
bres et avec la Commission Européenne dans ce domaine.

La Pologne, tout comme les autres nouveaux États Membres, est en train
d’harmoniser son système juridique et institutionnel aux standards de l’UE. Une
des obligations principales résultant de l’adhésion est d’assurer un niveau ap-
proprié de protection des fonds de l’UE. Pour satisfaire à cette obligation, les
travaux législatifs ont couvert deux domaines : la loi et les institutions. Les princi-
pales lois établissant la politique de la protection des ressources publiques ont
été adaptés aux nouvelles obligations. Ce processus a concerné la législation
administrative et pénale. Le système institutionnel de la protection des intérêts
financiers de la Communauté a été développé en conséquence. Il répose sur
l’institution du Plénipotentiaire du Gouvernement pour la protection des intérêts
financiers de l’UE et de la Pologne et sur deux structures d’appui : le Bureau des
Relations Internationales de Trésorerie au sein du Ministère des Finances et le
Groupe Interministeriel pour la lutte contre les fraudes au détriment de la Répu-
blique de Pologne ou de l’Union Européenne.

Actuellement, la Pologne, ensemble avec tous les nouveaux États Mem-
bres, participe à un programme multinational PHARE pour la protection des
intérêts financiers des Communautés (PH/2002/1412), mis en oeuvre sous la
conduite de l’OLAF. L’objectif de ce programme est d’établir un réseau de struc-
ture AFCOS (Service de Coordination Anti–Fraude), c’est–à–dire le réseau des
services anti–fraudes fonctionnant dans tous les pays, en vue de sauvegarder
les intérêts financier des Communautés. En Pologne, le rôle de l’AFCOS est
joué par le Bureau des Relations Internationales de Trésorerie.


