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KOMISJA EUROPEJSKA.
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia II listopada 2002 r.
ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej1, w szczególności jego art. 4 ust. 4.
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 25 października 2017 r. Polska złożyła wniosek o przyznanie wkładu
finansowego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (..FSUE") w celu
sfinansowania działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie
burz. które miały miejsce w sierpniu 2017 r.

(2)

Wspomniana klęska jest regionalną klęską żywiołową w rozumieniu art. 2 ust. I i 3
rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(3)

Wniosek został złożony w' terminie dwainastu tygodni od dnia wystąpienia pierwszej
szkody spowodowanej klęską żywiołową i zawiera wszystkie informacje wymagane
zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(4)

Na podstawie oceny
przeprowadzonej
zgodnie z art. 4
rozporządzenia
(WE) nr 2012/2002 Komisja doszła do wniosku, że warunki przyznania wkładu
finansowego z FSUE zostały spełnione. Komisja ustaliła wysokość wkładu
finansowego z FSUE na kwotę 12 279 244 EUR.

(5)

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej,
współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami" władza
budżetowa uwzględniła w budżecie środki potrzebne do sfinansowania wkładu
z FSUE.

(6)

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 niniejsza decyzja stanowi
decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 110 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE. Euratom) 2018/1046'.
Dz.U. L 311 z 14.1 1.2002, s. 3, zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r., Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 143.
Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. I.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające
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(7)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 oraz art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002
odpowiedzialność za wybór poszczególnych działań, realizację wkładu finansowego z
FSUE, jak również za koordynację i monitorowanie wkładu z unijnych
i międzynarodowych instrumentów' spoczywa na państwach beneficjentach.

(8)

Należy ustalić datę, od której wydatki na działania nadzwyczajne i działania służące
odbudowie stają się kwałifikowalne zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE)
nr 2012/2002.

(9)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 Polska powinna być
odpowiedzialna w pierwszej kolejności za zarządzanie działaniami wspieranymi
z FSUE oraz za ich kontrolę finansową oraz wyznaczyć organy odpowiedzialne za
zarządzanie takimi działaniami oraz ich kontrolę finansową zgodnie z art. 63 ust. 3
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

(10)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 Polska powinna przedstawić
Komisji sprawozdanie z realizacji wkładu finansowego.

(11)

Należy zatem przyznać wkład finansowy z FSUE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Przyznaje się wkład finansowy w wysokości 12 279 244 EUR z Funduszu
Solidarności Unii Europejskiej („FSUE”) na rzecz Polski w celu sfinansowania
zasadniczych działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie zgodnie
z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002. określonych w załączniku I do niniejszej
decyzji.
2.

Odsetki od wkładu finansowego traktuje się jako część tego wkładu.
Artykuł 2

Wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany w' ramach zarządzania
dzielonego zgodnie z art. 63 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.
Artykuł 3
Wydatki na działania określone w art. 1 stają się kwałifikowalne od dnia 9 sierpnia 2017 r.
Artykuł 4
Polska zapewnia odpowiednie zarządzanie działaniami wspieranymi z FSUE oraz
kontrolę finansową tych działań.
2.

Realizacja wkładu finansowego jest koordynowana przez organ wskazany w pkt 1
załącznika II do niniejszej decyzji i przeprowadzana przez organy wskazane w pkt 2
załącznika II. w zakresie ich odpowiednich kompetencji.
rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE)
nr 1309/2013. (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE.
a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.201 8. s. I).
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Artykuł 5
Nie później niż dwadzieścia cztery miesiące od daty wypłacenia wkładu Polska
przedstawia Komisji sprawozdanie, o którym mowa wart. 8 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 2012/2002, wraz z oświadczeniem uzasadniającym wydatki. Wzór takiego
oświadczenia znajduje się w' załączniku III do niniejszej decyzji.
2.

Do sprawozdania z realizacji dołącza się opinię niezależnego podmiotu audytowego
określającą, czy sprawozdanie daje prawdziwy i rzetelny obraz wkładu, czy
poniesione wydatki są zgodne z prawem i prawidłowe oraz czy wprowadzony system
zarządzania i kontroli działał prawidłowo, zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 2012/2002. Za sporządzenie takiej opinii odpowiedzialny jest organ
audytowy wskazany w pkt 3 załącznika II do niniejszej decyzji. Wzór opinii z audytu
znajduje się w załączniku IV do niniejszej decyzji.
Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia 17.10.2018 r.

W imieniu Komisji
Corina CREJU
Członek Komisji

ODPIS UWIERZYTELNIONY
W imieniu Sekretarza Generalnego

Jordi AYET PUIGAKNAU
Dyrektor Kancelarii
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