
Monografia przedstawia mechanizmy kontroli instrumentów prawno – finansowych polityki 

spójności UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Zawiera ocenę funkcjonowania systemu 

kontroli środków UE na poszczególnych etapach zarządzania tymi środkami z przeznaczeniem na 

politykę spójności w Polsce. Monografia przedstawia zakres zadań kontrolnych i ich procedur 

wdrażanych przez instytucje uczestniczące w procesie zarządzania środkami UE oraz przez organy 

kontroli państwa. Implementacja prawa UE w Polsce w zakresie organizacji systemu kontroli to także 

istotny zakres badań. Przesłanką podjętej problematyki badawczej było zweryfikowanie, czy i w jakim 

zakresie działania kontrolne instytucji zaangażowanych w proces zarządzania środkami UE oraz 

organów kontrolnych państwa przyczyniają się do przeciwdziałania powstawaniu nadużyć 

finansowych oraz czy skutecznie sprawują nadzór nad wykorzystaniem tych środków.  

Celem monografii była identyfikacja oraz ocena funkcjonowania i organizacji systemu 

zarządzania i kontroli środków UE z przeznaczeniem na politykę spójności w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020. W kolejnych rozdziałach zamieszczone zostały zasady funkcjonowania 

mechanizmów kontrolnych, ich weryfikacja w zakresie wywiązywania się beneficjentów z warunków 

umowy o dofinansowanie projektu, a także prawidłowości prowadzenia odrębnej księgowości i 

sprawozdawczości dla tych środków. Analiza procesów kontrolnych projektów współfinansowanych 

ze środków europejskich dotyczyła działań podejmowanych przez beneficjentów we wszystkich 

fazach realizacji projektu. Postępowanie kontrolne prowadzone przez organy kontroli zewnętrznej jak 

też przez instytucje związane z zarządzaniem środkami UE obejmuje obszar zarządzania środkami, 

zakres uprawnień podmiotów zarządzających tymi środkami, sprawdza prawidłowość wydatkowania 

środków finansowych. Zakresem badań była także ocena rozwiązań dotyczących kontroli w ramach 

poszczególnych programów operacyjnych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa UE i 

krajowego.  

Przeprowadzone badania w zakresie funkcjonowania systemu kontroli środków UE 

dostarczają niezbędnej wiedzy dla przedstawicieli instytucji zarządzających i koordynujących 

wdrażających poszczególne programy operacyjne. Wyniki przeprowadzonej analizy mogą być także 

istotne dla beneficjentów środków UE biorących bezpośredni udział w procesie ich aplikacji i 

rozliczania. Zaprezentowane procedury i zakres kontroli stosowane przez instytucje i organy kontroli 

państwa zaangażowane w proces kontroli gospodarowanie środkami UE mogą mieć korzystny wpływ 

na ograniczenie występowania nieprawidłowości i nadużyć finansowych  

 

 


