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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1318/2011, którą złożył Erich Müller (Niemcy) z jednym
podpisem, w sprawie nieprzestrzegania wytycznych zawartych w notatce 
służbowej Komisji „Nowa polityka turystyczna dla Europy – najczęściej 
wybieranego celu podróży na świecie” w związku z przyznaniem funduszy 
UE na projekt turystyczny w Polsce

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, w jaki sposób władze polskie dokonały wyboru realizowanego
w Polsce projektu turystycznego, który finansowany jest przez UE. Składający petycję uważa, 
że choć jego projekt spełniał wszystkie wymogi określone w notatce służbowej Komisji 
„Nowa polityka turystyczna dla Europy – najczęściej wybieranego celu podróży na świecie”,
a przede wszystkim kryteria w zakresie promocji zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki 
wysokiej jakości, wybrano znacznie mniej adekwatny projekt. Składający petycję wiąże to
z nepotyzmem i korupcją, jak również z dyskryminacją ze względu na przynależność 
państwową. Składający petycję wnosił już tę sprawę do DG REGIO Komisji Europejskiej, 
OLAF-u, sieci SOLVIT oraz niemieckiej federalnej komisji petycji, ale z uwagi na to, że 
przypadek ten jest nadal niejasny, zwraca się on teraz do Komisji Europejskiej o podjęcie 
działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Składający petycję informuje o niewłaściwym sposobie wyboru projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007PL161PO011 
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(Polska). Zarzuca on, że wybrano projekty, które nie zapewniają równie wysokiego standardu 
technicznego i zrównoważoności jak projekt złożony przez niego. Oskarża on polskie władze
o korupcję. W swojej skardze do Komisji składający petycję stwierdza, że preferowano te 
projekty, w przypadku których wnioskodawca, oprócz opłaty manipulacyjnej, gotów był 
wpłacić na rzecz instytucji zarządzającej 1–5% kwoty finansowania. Następnie stwierdza on, 
że jest dyskryminowany ze względu na przynależność państwową.

Składający petycję kierował już skargi do gabinetu komisarza Günthera Oettingera, 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Thomasa Manna (posła do PE), 
Komisji, ambasady Niemiec w Warszawie oraz do niemieckiej federalnej komisji petycji. 
Złożył on zawiadomienie o przestępstwie w Urzędzie Federalnej Policji Kryminalnej Niemiec
w dniu 20 listopada 2011 r., a następnie po raz drugi w dniu 27 listopada 2011 r., i oskarżył 
między innymi dyrektora polskiej instytucji odpowiedzialnej za przydział funduszy UE 
(MJWPU) o podżeganie do pozbawienia wolności, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, 
wymuszenie, szantaż, szkody materialne, kradzież, naruszanie praw człowieka i prawa UE. 
Ponieważ składający petycję obawia się ze strony władz polskich dalszej dyskryminacji
i represji wobec niego i jego rodziny, zapytuje, czy Komisja ujawniła tym władzom jego 
tożsamość.

Jeżeli chodzi o wybór projektów, należy wziąć pod uwagę, że pomoc z funduszy 
strukturalnych udzielana jest zgodnie z podejściem opartym na komplementarności
i partnerstwie między Komisją Europejską i państwami członkowskimi, przy należytym 
poszanowaniu ich odnośnych kompetencji (art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).
W tym kontekście i na podstawie z a s a d y  pomocniczości realizacja działań 
współfinansowanych należy do obowiązków państw członkowskich na właściwym szczeblu, 
zgodnie z systemem instytucjonalnym właściwym dla każdego państwa członkowskiego 
(art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

Oznacza to, że Komisja nie ingeruje w selekcję projektów (z wyjątkiem dużych projektów), 
ponieważ leży to w gestii krajowej instytucji zarządzającej, pod warunkiem że jej wybory są 
zgodne z zasadami określonymi w dokumentach programowych przyjętych w porozumieniu
z Komisją, a także z obowiązującymi przepisami prawa UE i krajowego.

Komisja zwróciła się do instytucji zarządzającej o ustosunkowanie się do zarzutów 
sformułowanych przez skarżącego i oczekuje na odpowiedź.

Komisja wystosowała do skarżącego pismo w dniu 19 czerwca 2012 r. i poinformowała go, 
że zwróciła się do instytucji zarządzającej o odpowiedź w kwestii procesu selekcji oraz 
zgodności wybranych projektów z dokumentami programowymi. Zaznaczono też, że zostanie 
on poinformowany o wynikach i dalszym postępowaniu.

Jeżeli chodzi o zarzut korupcji, to jego zbadanie leży w gestii Europejskiego Urzędu 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), który rozpatruje już kolejną skargę w tej 
sprawie. Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych o przekazanie informacji na temat wyników postępowania wyjaśniającego
i zaznaczyła we wspomnianym wyżej piśmie do skarżącego, że zostanie on powiadomiony, 
kiedy OLAF udzieli odpowiedzi.
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Skarżący poinformował Komisję, że w dniu 20 listopada 2011 r. zgłosił w Urzędzie 
Federalnej Policji Kryminalnej Niemiec przestępstwa, których zakres poszerzył w piśmie
z dnia 27 listopada 2011 r., oskarżając władze polskie o kilka poważnych czynów 
kryminalnych. W przedmiotowej sprawie Komisja może wypowiedzieć się tylko w kwestii 
zapytania skarżącego dotyczącego ujawnienia jego tożsamości władzom polskim. W swoim 
piśmie do skarżącego Komisja potwierdziła, że nie ujawniła jego tożsamości władzom 
polskim, mimo że skarżący wyraził na to zgodę (pismo z dnia 9 maja 2011 r.), oraz że nie 
uczyni tego, mając na uwadze wspomniane wyżej zarzuty.

Wnioski

Przedmiotowa skarga rozpatrywana jest w zwykłym trybie. Do władz polskich zwrócono się
o sformułowanie uwag na temat zgodności wybranych projektów z dokumentami 
programowymi i procesem selekcji oraz o potwierdzenie, że ich wybór bazował na 
niedyskryminacyjnych, obiektywnych kryteriach.

Jeżeli chodzi o zarzut korupcji, zwrócono się do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych o przekazanie informacji na temat wyników postępowania 
wyjaśniającego.

Skarżącego powiadomiono o toku działań oraz o tym, że Komisja przekaże mu informacje, 
kiedy tylko skontaktuje się z nią instytucja zarządzająca oraz OLAF.

Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu informacje zwrotne po zamknięciu 
postępowań wyjaśniających.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

W związku z petycją dotyczącą wyboru projektów w ramach regionalnego programu 
województwa mazowieckiego [nr referencyjny: 2007PL161PO0001] w Polsce, zwrócono się 
do polskich władz o komentarz w sprawie zgodności wybranych projektów oraz kryteriów 
wyboru z dokumentami programowymi.

Jeżeli chodzi o zarzut korupcji oraz skargę wniesioną przez składającego petycję do OLAF-u, 
zwrócono się do tego urzędu o przekazanie informacji na temat wyników postępowania 
wyjaśniającego.

W międzyczasie składający petycję przesłał dodatkowe informacje, w szczególności w piśmie
z dnia 19 lipca 2012 r. zawierającym skargi na niezgodność procesu wyboru projektów przez 
władze krajowe z art. 2 (Cel), 4 (Konwergencja), 5 (Konkurencyjność regionalna
i zatrudnienie), 6 (Europejska współpraca terytorialna) oraz 10 (Obszary o niekorzystnym 
położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych) rozporządzenia (WE) 1080/2006.

Dodatkowo składający petycję przesłał dwa inne pisma: jedno skierowane do Minister Stanu
w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Cornelii Pieper oraz Parlamentu 
Federalnego Niemiec, a drugie do prezydenta Polski.
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W piśmie skierowanym do Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Parlamentu 
Federalnego Niemiec składający petycję składa skargę na zaniechanie przez Federalne 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych działań w odpowiedzi na dyskryminację i naruszanie 
praw człowieka w Polsce. Uważa, że stanowi to naruszenie art. 41 ust. 4 (Prawo do dobrej 
administracji) oraz 51 ust. 1 (Zakres zastosowania) Karty praw podstawowych. Opierając się 
na tym, że Parlament Europejski (PE) i Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej (DG REGIO) prowadzą postępowanie wyjaśniające, składający petycję zakłada 
popełnienie poważnych przestępstw i dopuszczenie się naruszeń „unijnych praw” przez 
polskie władze, w szczególności województwo mazowieckie.

Ponadto składający petycję twierdzi, że jest nieustanne poddawany dyskryminacji i przemocy 
psychicznej, a jego rodzina jest nękana, co przejawia się przesyłaniem anonimów oraz 
zabiciem dwóch psów. Doprowadziło to do podjęcia przez jego córkę decyzji o opuszczeniu 
Polski i zamieszkaniu w Niemczech. Składający petycję uważa, że jest to pierwszy krok 
planowanego wydalenia ze strony właściwych władz polskich, w szczególności burmistrza 
Pułtuska.

Składający petycję odwołuje się po raz kolejny do rozboju przy użyciu broni i pozbawienia go 
wolności oraz składa skargę na brak działań ze strony Urzędu Federalnej Policji Kryminalnej 
Niemiec w Wiesbaden, Regionalnej Komendy Policji Kryminalnej, policji w mieście Fulda, 
ambasady Niemiec w Polsce oraz polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Składający petycję odwołuje się do swojej petycji skierowanej do PE i oczekuje „wszczęcia 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej postępowania dotyczącego naruszenia 
praw człowieka, ponieważ Komisja Petycji uznała niebezpieczeństwo zagrażające jego 
rodzinie i jemu samemu”. Po raz kolejny składający petycję utrzymuje, że Komisja ujawniła 
jego tożsamość władzom polskim, co naraziło go na niebezpieczeństwo i szkody finansowe. 
Składający petycję uznaje swoje skargi skierowane do OLAF-u oraz DG REGIO dotyczące 
dyskryminacji przez władze polskie przejawiającej się odmową podłączenia nieruchomości 
do publicznej sieci wodociągowej, korupcji i sprzeniewierzania środków podatników poprzez 
finansowanie projektów za przyczyny nieustannej dyskryminacji oraz naruszania „unijnych 
praw” przez polskie władze.

Składający petycję uznaje umieszczenie jego projektu na 133. miejscu na liście projektów 
przeznaczonych do finansowania za naruszenie art. 36 (Dostęp do usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym) oraz art. 21 ust. 2 (Niedyskryminacja) Karty praw 
podstawowych oraz za dyskryminowanie jego przedsiębiorstwa i jego rodziny. Ponieważ 
znana jest jego tożsamość, składający petycję zarzuca naruszenie art. 11 ust. 1 (Wolność 
wypowiedzi) Karty praw podstawowych. Ponadto składa skargę w związku z innym 
projektem, który został umieszczony na 7. miejscu na liście, mimo iż projekt składającego 
petycję gwarantował wyższe standardy w zakresie aspektów środowiskowych oraz w zakresie 
zrównoważonej turystyki. 

Składający petycję utrzymuje, że Polska, dyskryminując go ze względu na przynależność 
narodową, nie przestrzega podpisanych przez siebie traktatów unijnych, a także Karty praw 
podstawowych i europejskiej konwencji praw człowieka. Wspomina również, że „nie 
wyklucza zwrócenia się do KE o wszczęcie wobec Polski postępowania w sprawie uchybienia 
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zobowiązaniom państwa członkowskiego” ze względu na domniemane naruszenie art. 6 ust. 1 
oraz art. 7 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), nieprzestrzeganie zasad demokracji, 
nieprzestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności, a także zasad praworządności. 
Zastrzega sobie również prawo do upublicznienia sprawy w przypadku dalszego braku 
działań.

Drugie pismo to list otwarty do prezydenta Polski. Ponieważ skarga do DG REGIO jest wciąż 
rozpatrywana, dnia 25 marca 2013 r. DG REGIO otrzymała niniejsze pismo z reakcją 
skarżącego na pismo DG REGIO z dnia 21 marca 2013 r. informujące o zamiarze 
zakończenia postępowania. Pismo ma 29 stron. Składający petycję wspomina również, że 
kopia listu otwartego została przesłana do wiadomości OLAF-u, przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności/Klausa Reglinga, a dodatkowe informacje zostały przesłane kanclerz Niemiec 
Angeli Merkel oraz komisji petycji Parlamentu Federalnego Niemiec.

Składający petycję przesłał „dokumentację” dotyczącą domniemanego wydalenia jego 
rodziny spowodowanego naruszeniem jego własności, pozbawieniem wolności oraz 
rozbojem, niewyjaśnionymi przez niemieckie i polskie organy kryminalne i sądowe od 
listopada 2011 r., naruszenia Karty praw podstawowych oraz europejskiej konwencji praw 
człowieka, a także naruszenia art. 6 ust. 1 i art. 7 TUE.

Składający petycję składa skargę na odmowę podłączenia jego nieruchomości do publicznej 
sieci wodociągowej (naruszenie art. 14 europejskiej konwencji praw człowieka oraz art. 21 
ust. 2 Karty praw podstawowych, jak również swobody przedsiębiorczości). Ponieważ 
posiada on pozwolenie na budowę, uważa, że jest to działanie samowolne i stanowi pierwszy 
krok wydalenia. Ponadto składa skargę na brak przejrzystości i zakres kompetencji burmistrza 
Pułtuska.

Uwagi Komisji do petycji

Jeżeli chodzi o proces wyboru, Komisja skonsultowała się z odpowiedzialną instytucją 
zarządzającą, która główny cel projektu opisała jako stworzenie obiektów turystycznych dla 
sołectwa Boby poprzez budowę kompleksu turystycznego. Cele szczegółowe obejmowały 
wykorzystanie potencjału turystycznego i lokalizacji sołectwa, rozwój gospodarczy regionu 
poprzez tworzenie miejsc pracy i zwiększanie atrakcyjności, wydłużenie pobytów 
turystycznych w sołectwie, promowanie sołectwa oraz przystosowanie oferty turystycznej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 65 rozporządzenia (WE) 1083/2006 kryteria wyboru są oceniane i zatwierdzane 
przez komitet monitorujący. O składzie komitetu monitorującego decyduje państwo 
członkowskie w porozumieniu z instytucją zarządzającą. Na wniosek Komisji Europejskiej 
lub komitetu monitorującego, członek Komisji Europejskiej może uczestniczyć w pracach 
komitetu monitorującego z głosem doradczym (art. 64 ww. rozporządzenia).

Kryteria wyboru wspomnianego programu zostały zatwierdzone przez komitet monitorujący. 
Wyboru projektów dokonywano w oparciu o trzy kategorie kryteriów. Dwie pierwsze 
kategorie stanowiły kryteria formalne i kryteria dotyczące posiadania określonych 
dokumentów środowiskowych. Sprawdzano jedynie istnienie tych dokumentów. Dopiero
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w trzeciej kategorii – obejmującej kryteria strategiczne – dokonywano oceny punktowej. 
Instytucja zarządzająca brała pod uwagę następujące kryteria, zgodne z określonymi celami 
projektu: zakres oferty turystycznej, liczba utworzonych miejsc pracy, wkład projektu
w dostępność infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, społeczno-ekonomiczny wpływ na 
obszar, na którym realizowany jest projekt, partnerstwo oraz zachowanie dziedzictwa 
kulturowego. Komisja nie ingeruje w proces wyboru projektów ani w samą punktację. 
Komisja nie dostrzega problemów związanych z kryteriami jako takimi.

Jeżeli chodzi o proces wyboru projektów, skarżący został poinformowany o zarządzaniu 
dzielonym oraz obowiązkach każdego z partnerów, jak również o wynikach konsultacji
z instytucją zarządzającą w sprawie kryteriów wyboru oraz ich zgodności z celami programu 
operacyjnego w piśmie z dnia 21 marca 2013 r.

Co do zarzutów korupcji skonsultowano się z OLAF-em, do którego składający petycję 
zwrócił się osobiście pismem z dnia 1 września 2010 r. OLAF stwierdził, że nie posiada 
kompetencji, aby podejmować kroki mające na celu wpływanie na decydentów państw 
członkowskich, o ile nie istnieją rozstrzygające dowody oszustwa lub poważnych 
nieprawidłowości mogących wpływać na interesy finansowe Unii Europejskiej. Ponieważ 
OLAF nie stwierdził wskazania takowych w związku z wnioskiem o finansowanie 
składającego petycję przedstawionym w piśmie z dnia 1 września 2010 r., OLAF, w piśmie
z dnia 29 września 2010 r., skierował składającego petycję do DG ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej i nie wszczął postępowania wyjaśniającego. 

DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej została poinformowana o tym fakcie dopiero 
22 lutego 2013 r. i 21 marca przekazała informację składającemu petycję, który otrzymał już 
tę samą informację od OLAF-u w piśmie z dnia 29 września 2010 r.

Jeżeli chodzi o kwestię zarzutów dotyczących niezastosowania się do przywołanych 
artykułów rozporządzenia (WE) 1080/2006 to wszystkie artykuły określają cel i różne cele 
szczegółowe finansowane ze środków EFRR.

Ponadto art. 27 rozporządzenia (WE) 1083/2006 stanowi, iż państwo członkowskie 
przedstawia narodowe strategiczne ramy odniesienia, które zapewniają, aby pomoc funduszy 
była zgodna ze strategicznymi wytycznymi Unii Europejskiej dla spójności. Państwo 
członkowskie przygotowuje narodowe strategiczne ramy odniesienia w porozumieniu
z Komisją, gwarantując wspólne podejście. Same programy obejmują jedynie jeden z trzech 
celów (art. 32 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1083/2006). Odnośny program otrzymuje środki
z EFRR wyłącznie w ramach celu konwergencji. Komisja oceniła program zgodnie
z art. 32 ust. 4 rozporządzenia (WE) 1083/2006 i stwierdziła, że przyczynia się on do 
realizacji celów oraz strategicznych wytycznych Unii Europejskiej dla spójności.

Niemniej jednak w odniesieniu do zarzutów dotyczących zgodności procesu wyboru 
projektów z rozporządzeniem (WE) 1080/2006 należy zauważyć, że szczegółowe przepisy 
rozporządzenia dotyczą EFRR i nie zmieniają podstawowych przepisów rozporządzenia 
(WE) 1083/2006 określających ogólne przepisy dotyczące wszystkich funduszy 
strukturalnych, w szczególności art. 60 stanowiącego, iż instytucja zarządzająca odpowiada za 
zarządzanie programami i ich realizację. Pociąga to za sobą również gwarantowanie, że 
operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do 
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programu oraz że spełniają one zasady unijne i krajowe przez cały okres realizacji operacji.

Jeżeli chodzi o zarzuty dotyczące dyskryminacji, przemocy psychicznej, nękania i wydalenia, 
wolności wypowiedzi, swobody przedsiębiorczości oraz związanego z powyższym naruszenia 
Karty praw podstawowych i europejskiej konwencji praw człowieka, DG REGIO nie posiada 
kompetencji w tym zakresie i nie może dokonać oceny. 

Ponieważ składający petycję uznał ujawnienie jego tożsamości władzom polskim za podstawę 
wyżej wymienionych zarzutów, DG REGIO poinformowała już skarżącego w piśmie z dnia 
19 czerwca 2012 r., że nie ujawniła i nie ujawni jego tożsamości, mimo że wyraził on na to 
zgodę w wiadomości e-mail z dnia 9 maja 2011 r.

DG REGIO w piśmie z dnia 19 czerwca 2012 r. wyjaśniała skarżącemu, że udzielanie mu 
porad na temat kroków prawnych nie należy do kompetencji Komisji Europejskiej i zaleciła 
mu znalezienie pomocy prawnej. Podobnie zarzuty dotyczące bezczynności niemieckiego 
Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz niemieckich i polskich organów 
kryminalnych i sądowych nie wchodzą w zakres kompetencji Komisji Europejskiej.

Jeżeli chodzi o odmowę podłączenia do publicznej sieci wodociągowej, Komisja Europejska 
wyjaśniła skarżącemu w piśmie z dnia 19 czerwca 2012 r., że kwestia ta wchodzi w zakres 
prawa krajowego i musi być rozpatrywana na szczeblu krajowym.

Podsumowanie

Jeżeli chodzi o rozpatrywaną skargę w tej kwestii, DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
poinformowała skarżącego o informacji przekazanej przez instytucję zarządzającą oraz o tym, 
że Komisja Europejska nie ma uprawnień do tego, aby ingerować w wybór projektów. 
Składający petycję został również poinformowany o wynikach skargi skierowanej do OLAF-
u (pismo z dnia 29 września 2010 r.), przekazanych ponownie przez DG ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej (pismo z 21 marca 2013 r.).

Rozpatrywana skarga będzie traktowana zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg przez 
Komisję. Ponieważ skarżący przesłał odpowiedź z dnia 25 marca 2013 r. na pismo 
informujące o zamiarze zakończenia postępowania z dnia 21 marca 2013 r., zostanie ona 
przeanalizowana i podjęte zostaną właściwe działania.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Komisja Europejska w odpowiedzi na swoje pismo informujące o zamiarze zakończenia 
postępowania z dnia 21 marca 2013 r. otrzymała w dniu 25 marca 2013 r. kolejne pismo od 
skarżącego. W piśmie skarżący zarzuca, że żaden z projektów w regionie Mazowsza 
prowadzonych od 2007 r. mający na celu wspieranie zrównoważonej turystyki wysokiej 
jakości nie odpowiada wytycznym Komisji Europejskiej. W szczególności odnosi się do 
projektu w Myszyńcu. Stwierdza, że z rozmowy z inżynierem odpowiedzialnym za projekt 
wynika, że nie był on planowany jako ośrodek turystyczny, a jako rynek rolny. Według jego 
wiedzy odpowiedni organ – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
w Warszawie – zatwierdził dla projektu 28 000 000 PLN, podczas gdy w jego opinii 
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niezbędna inwestycja wynosi 15 000 000 PLN.

Ponadto skarży się, że projekty są sprawdzane tylko w sposób administracyjny,
a finansowanie jest przyznawane, zapewniane i wypłacane przez Komisję Europejską, 
pomimo oświadczenia o niewłaściwym przeznaczeniu. Uważa, że od skorumpowanych władz 
nie można oczekiwać uczciwych sprawozdań.

Skarżący stwierdza, że w Polsce grupy budynków mieszkalnych są niezgodnie z prawdą 
zgłaszane i finansowane jako ośrodki turystyczne, a same te budynki są sprzedawane 
prywatnym osobom po niskich cenach. Ponadto ponownie podnosi on zarzuty korupcji
w ogólności, a konkretnie wobec organów wydających zezwolenia i prowadzących audyt. 

Uwagi Komisji

Poinformowano służby Komisji odpowiedzialne za Polskę o zarzutach dotyczących projektu
w Myszyńcu. Należy dodać, że w przypadku niezgodności z celami programu operacyjnego 
rozporządzenie (WE) 1083/2006 przewiduje korekty finansowe. Zgodnie z art. 98 
rozporządzenia (WE) 1083/2006 jest to przede wszystkim odpowiedzialność państwa 
członkowskiego, by zbadać nieprawidłowości i dokonać korekt finansowych w razie ich 
stwierdzenia. Komisja Europejska dokonuje korekt finansowych, jeżeli państwo 
członkowskie nie wypełnia tego zobowiązania.

Co do skarg odnośnie do projektu w Myszyńcu, służby Komisji skonsultowały się
z odpowiednim organem zarządzającym. Odpowiedni organ zarządzający poinformował 
Komisję, ze przedmiotem tego projektu jest b udowa ośrodka sportowo-wypoczynkowego
o całkowitej powierzchni 8,23 ha, składającego się z dwóch kompleksów.

Jeden kompleks o powierzchni 4,43 ha powyżej zbiornika Wykrot polega na budowie 
pensjonatu z 25 łóżkami, salami konferencyjnymi, miejscami piknikowymi, elementami 
krajobrazu z placami zabaw, ścieżką przyrodniczą, kompleksem sportowym
z wielofunkcyjnymi boiskami sportowymi, kortem tenisowym, ścianką wspinaczkową, 
sportami wodnymi i basenem dla dzieci, a także miejscami kempingowymi z dostępem do 
wody i elektryczności. Drugi kompleks znajduje się w Myszyńcu i zajmuje powierzchnię 3,8 
ha. Składa się ze stawu z dwoma mostkami, kilku wielofunkcyjnych boisk i placów zabaw,
a także małego parku z fontannami i pawilonami, ławkami i stolikami. W obu kompleksach 
plan obejmuje odpowiednią infrastrukturę z drogami, parkingami, infrastrukturą wodną
i sanitarną.

Organ zarządzający ogłosił także, że wszystkie elementy kompleksów są dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Obydwa kompleksy zostały zaprojektowane tak, by 
uwzględniać rosnące znaczenie turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy 
Myszyniec. Będą one zgodne zarówno z głównym celem programu operacyjnego – poprawą 
konkurencyjności oraz spójności społecznej, ekonomicznej terytorialnej regionu, a także
z celem szczegółowym osi priorytetowej VI programu operacyjnego – wykorzystanie 
zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Całkowita wartość 
kwalifikujących się kosztów wynosi 27 572 592,08 PLN, z czego 17 365 218,48 PLN byłoby 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dotychczas 
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złożono wnioski o płatność w wysokości 13 969 147,68 PLN, z czego 8 797 769,21 pochodzi
z EFRR.

Co do zarzucanych niedostatków kontroli należy wskazać, że zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) 1083/2006 dotyczącym funduszy strukturalnych, istnieje system kontroli, który 
obejmuje kilka organów krajowych i Komisję Europejską, zobowiązujący każdy z tych 
podmiotów do przeprowadzania kontroli w ramach swoich uprawnień.

Artykuł 70 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1083/2006 przewiduje, że państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi i ich kontrolę i muszą zapewnić 
ustanowienie systemów zarządzania i kontroli, zgodnie z art. 58 i 62 rozporządzenia, a także 
ich skuteczne funkcjonowanie. Odpowiedni organ odpowiedzialny za audyt musi badać 
skuteczne funkcjonowanie systemów zarządzania i kontroli na szczeblu krajowym. Zgodnie
z art. 72 ust. 1 rozporządzenia Komisja sprawdza, czy państwa członkowskie ustanowiły 
odpowiednie systemy zarządzania i kontroli, a na podstawie rocznych sprawozdań z kontroli
i rocznej opinii organu odpowiedzialnego za audyt stwierdza, czy systemy działają 
prawidłowo podczas całego okresu realizacji programów operacyjnych. 

Co do płatności z art. 61 rozporządzenia, instytucja certyfikująca jest odpowiedzialna za 
sporządzenie i przedłożenie poświadczonych zestawień wydatków i wniosków o płatność do 
Komisji Europejskiej. Krajowy instytucja certyfikująca poświadcza prawidłowość wykazu 
wydatków i fakt sporządzenia go z zastosowaniem rzetelnych systemów rachunkowości oraz 
na podstawie dających się zweryfikować dokumentów. Ponadto instytucja certyfikująca 
stwierdza, że zadeklarowane wydatki zostały poniesione w związku z działaniami wybranymi 
do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu i spełniają zasady 
unijne i krajowe.

Podsumowanie

Skarżący został poinformowany o informacjach dostarczonych przez organ zarządzający
w odniesieniu do projektu w Myszyńcu, a także o systemie kontroli i podziale 
odpowiedzialności między Komisję Europejską i państwa członkowskie przewidzianym
w rozporządzeniu (WE) 1083/2006.

Ponieważ informacja wysłana przez skarżącego w dniu 25 marca 2013 r. nie dawała podstaw 
do twierdzenia, że doszło do zarzucanego naruszenia przepisów mających zastosowanie do 
funduszy strukturalnych lub innych przepisów prawa UE, Komisja zamknęła skargę
i poinformowała o tym skarżącego w dniu 19 czerwca 2013 r. 


