
Warszawa, luty 2017 r.

MINISTERSTWOMINISTERSTWO  FINANSÓWFINANSÓW
GeneralnyGeneralny  InspektorInspektor  KontroliKontroli  SkarbowejSkarbowej

DO2.9011.6.2016.17.MMS

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z KONTROLI 

ZGODNIE Z ART. 127 UST. 5 LIT. B) ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013, 
ART. 7 UST. 3 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM IX ROZPORZĄDZENIA 

WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2015/207

ZA OKRES DO 30 CZERWCA 2016 R.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 na lata 2014 - 2020

(NR KODU CCI 2014PL16M2OP012)



[pole: Temat dokumentu (wpisz w Menu/Plik/Właściwości/Podsumowanie/Temat)]

2

Spis treści
1. WPROWADZENIE ..........................................................................................................................4

1.1. Wskazanie instytucji audytowej i innych jednostek, które uczestniczyły w przygotowaniu 
sprawozdania........................................................................................................................4

1.2. Okres odniesienia (rok obrachunkowy)................................................................................4

1.3. Czas realizacji audytu (okres w trakcie którego wykonano audyt) ......................................4

1.4. Wskazanie programu lub programów operacyjnych objętych sprawozdaniem wraz z ich 
instytucjami zarządzającymi i certyfikującymi .....................................................................5

1.5. Opis kroków podjętych w celu przygotowania sprawozdania i sporządzenia opinii 
audytowej) ............................................................................................................................5

2. ISTOTNE ZMIANY W SYSTEMIE LUB SYSTEMACH ZARZĄDZANIA I KONTROLI...........................7

2.1. Szczegółowe informacje na temat wszelkich istotnych zmian w systemach zarządzania i 
kontroli związane z obowiązkami instytucji zarządzających i certyfikujących, w 
szczególności w odniesieniu do przekazywania funkcji nowym instytucjom 
pośredniczącym oraz potwierdzenie ich zgodności z art. 72 i 73 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 na podstawie audytów przeprowadzonych przez instytucję audytową na 
mocy art. 127 ........................................................................................................................7

2.2. Informacje na temat monitorowania desygnowanych instytucji zgodnie z art. 124 ust. 5 i 6 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013......................................................................................7

2.3. Daty, od których zmiany mają zastosowanie, daty zgłaszania zmian instytucji audytowej, 
jak również wpływ tych zmian na prace audytowe) .............................................................8

3. ZMIANY STRATEGII AUDYTU ........................................................................................................9

3.1. Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian, które wprowadzono do strategii 
audytu, oraz ich uzasadnienie ..............................................................................................9

3.2. Opis zmian wprowadzanych lub proponowanych na późniejszym etapie, które nie mają 
wpływu na czynności przeprowadzone podczas okresu referencyjnego a zmianami 
przeprowadzonymi w trakcie okresu referencyjnego, które mają wpływ na audyt i jego 
wyniki....................................................................................................................................9

4. AUDYTY SYSTEMÓW ..................................................................................................................10

4.1. Szczegółowe informacje na temat podmiotów (w tym instytucji audytowej), które 
przeprowadziły audyty prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli 
programu ............................................................................................................................10

4.2. Opis podstawy przeprowadzonych audytów, w tym odniesienie do stosowanej strategii 
audytu, ze szczególnym uwzględnieniem metody oceny ryzyka oraz wyników, które 
doprowadziły do stworzenia planu dla audytu systemów...................................................10

4.3. Opis głównych ustaleń........................................................................................................16

4.4. Ocena, czy stwierdzone błędy mają charakter systemowy .................................................17

4.5. Informacje dotyczące działań następczych w związku z zaleceniami audytu wynikającymi 
z audytów systemu przeprowadzonych w poprzednich latach obrachunkowych ...............18

4.6. Opis niedociągnięć związanych z zarządzaniem instrumentami finansowymi lub innym 
rodzajem wydatków objętych zasadami szczególnymi (np. pomoc państwa, projekty 
generujące przychody, uproszczone opcje kosztów), wykrytych podczas audytów systemu 
oraz opis działań następczych prowadzonych przez instytucję zarządzającą w celu 
uzupełnienia tych braków ...................................................................................................18

4.7. Uzasadnienie poziomu pewności uzyskanego w wyniku audytów systemu 
(niski/średni/wysoki)...........................................................................................................18

5. AUDYTY NA PRÓBIE OPERACJI ..................................................................................................19

5.1. Wskazanie podmiotów (w tym instytucji audytowej), które przeprowadziły audyty operacji19

5.2. Opis stosowanej metody doboru próby oraz informacje, czy dana metoda jest zgodna ze 
strategią audytu ..................................................................................................................19



[pole: Temat dokumentu (wpisz w Menu/Plik/Właściwości/Podsumowanie/Temat)]

3

5.3. Parametry stosowane w statystycznym doborze próby ......................................................19

5.4. Potwierdzenie zgodności miedzy wydatkami zadeklarowanymi do KE a populacją (w 
EUR) ...................................................................................................................................19

5.5. Realizacja próby ujemnej jako odrębnej populacji ............................................................19

5.6. Opis przyczyn stosowania niestatystycznego doboru próby...............................................19

5.7. Analiza najważniejszych wyników audytów operacji .........................................................19

5.8. Wyjaśnienie zastosowanych przez IZ/IC korekt w roku obrachunkowym, przed wysłaniem 
do KE zestawień wydatków oraz będących wynikiem audytu operacji ..............................19

5.9. Porównanie poziomu błędu z badania i błędu rezydualnego do istotności oraz 
wyjaśnienie, czy ma to wpływ na opinię audytową ............................................................19

5.10. Informacje o wynikach próby uzupełniającej .....................................................................19

5.11. Ocena, czy stwierdzone błędy mają charakter systemowy oraz informacje na temat 
podjętych działań naprawczych, szacowanej wysokości błędów oraz możliwych korekt ..20

5.12. Follow-up ustaleń z audytów operacji poczynionych w poprzednich latach, w 
szczególności ustaleń systemowych....................................................................................20

5.13. Wnioski z audytu operacji dotyczące skuteczności systemów zarządzania i kontroli ........20

6. AUDYTY ZESTAWIEŃ WYDATKÓW.............................................................................................21

6.1. Wskazanie podmiotów, które przeprowadziły audyty zestawień wydatków .......................21

6.2. Opis podejścia kontrolnego................................................................................................21

6.3. Wskazanie wniosków wyciągniętych z audytu w odniesieniu do kompletności, rzetelności 
i prawdziwości zestawień wydatków, w tym wskazanie korekt finansowych, które 
wprowadzono i ujęto w zestawieniach wydatków w następstwie wyników audytów systemu 
lub audytów operacji ..........................................................................................................21

6.4. Ocena, czy stwierdzone błędy mają charakter systemowy .................................................26

7. DZIAŁANIA NADZORCZE INSTYTUCJI AUDYTOWEJ ..................................................................27

8. INNE INFORMACJE (JEŚLI DOTYCZY) ........................................................................................28

8.1. W stosownych przypadkach informacje na temat zgłoszonych nadużyć finansowych i 
podejrzeń nadużyć finansowych w kontekście audytów przeprowadzonych przez instytucję 
audytową (w tym przypadków wskazanych przez inne krajowe lub unijne organy 
i związanych z operacjami, w odniesieniu do których instytucja audytowa przeprowadziła 
audyt), wraz z podjętymi środkami .....................................................................................28

8.2. W stosownych przypadkach późniejsze wydarzenia, które miały miejsce po złożeniu 
zestawień wydatków do instytucji audytowej i przed przekazaniem Komisji rocznego 
sprawozdania z kontroli na mocy art. 127 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
i zostały uwzględnione podczas ustanawiania poziomu pewności i sporządzania opinii 
przez instytucję audytową...................................................................................................28

9. OGÓLNY POZIOM PEWNOŚCI .....................................................................................................29

9.1. Wskazanie ogólnego poziomu pewności w odniesieniu do właściwego funkcjonowania 
systemu zarządzania i kontroli ...........................................................................................29

9.2. Ocena wprowadzonych działań naprawczych i zapobiegawczych.....................................29

10. ZAŁĄCZNIKI DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z KONTROLI .....................................................30

10.1. Wyniki audytu systemu .......................................................................................................30

10.2. Wyniki audytu operacji.......................................................................................................30

10.3. Obliczenia dotyczące wyboru próby i poziomu błędu ........................................................30



[pole: Temat dokumentu (wpisz w Menu/Plik/Właściwości/Podsumowanie/Temat)]

4

1. WPROWADZENIE

1.1. Wskazanie instytucji audytowej i innych jednostek, które 
uczestniczyły w przygotowaniu sprawozdania 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 
funkcję instytucji audytowej sprawuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, 
działający na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje swoje zadania za pośrednictwem 
Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa 
Finansów (Departament DO) oraz 16 urzędów kontroli skarbowej.

Sprawozdanie z kontroli zostało opracowane przez Departament DO w oparciu 
o Wytyczną Komisji Europejskiej dotyczącą sporządzania rocznego sprawozdania 
z kontroli i opinii audytowej (EGESIF_15-0002-02 final z 9 października 2015 r.) oraz 
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr IX do rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) 2015/207. Sprawozdanie zatwierdził Generalny Inspektor Kontroli 
Skarbowej. 

1.2. Okres odniesienia (rok obrachunkowy)
Sprawozdanie dotyczy roku obrachunkowego obejmującego okres od 1 lipca 2015 
roku do 30 czerwca 2016 roku (wydatki mogły być poniesione w okresie od 1 lipca 
2015 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz certyfikowane przez Instytucję Certyfikującą 
do komisji Europejskiej w okresie do 31 lipca 2016 roku).

1.3. Czas realizacji audytu (okres w trakcie którego wykonano 
audyt)

W odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) i roku obrachunkowego obejmującego 
okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., Instytucja Audytowa nie 
przeprowadziła audytu zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, o których 
zwrot wystąpiono do komisji w odniesieniu do roku obrachunkowego od 1 lipca 
2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
Przyczyną nieprzeprowadzenia audytu operacji był brak wydatków zadeklarowanych 
do Komisji Europejskiej do dnia 31 lipca 2016 r.
Zestawienie wydatków za rok obrachunkowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 
nie zawierało wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 137 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia 1303/2013.
Instytucja Audytowa przeprowadziła audyt funkcjonowania systemu zarządzania 
i kontroli Regionalnego programu operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 
2020.
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1.4. Wskazanie programu lub programów operacyjnych 
objętych sprawozdaniem wraz z ich instytucjami 
zarządzającymi i certyfikującymi

Sprawozdanie dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, nr kodu CCI 2014PL16M2OP012. 
Struktura wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 przedstawia się następująco:

- Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym, która pełni również funkcję 
Instytucji Certyfikującej: Zarząd Województwa Śląskiego;

- Instytucje Pośredniczące: 
 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP),
 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (WUP),
 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (ZIT SC),
 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku (RIT SZ),
 Miasto Częstochowa (RIT SPn),
 Miasto Bielsko-Biała (RIT SPd).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.5. Opis kroków podjętych w celu przygotowania 
sprawozdania i sporządzenia opinii audytowej)

Przed sporządzeniem rocznego sprawozdania z kontroli i opinii dokonano:

 analizy zmian w systemie zarządzania i kontroli, tj.:

 czy w systemie zarządzania i kontroli wystąpiły znaczące zmiany, 

 kiedy zmiany weszły w życie,

 kiedy Instytucja Audytowa została poinformowana o tych zmianach,

 jaki wpływ miały zmiany w systemie zarządzania i kontroli na zakres prac 
Instytucji Audytowej,

 czy system, po zmianach, nadal spełnia wymogi desygnacji (zgodnie z art. 
124 ust. 5 rozporządzenia 1303/2013);

 analizy zmian w strategii audytu, tj.: 

 sprawdzenia, czy w strategii audytu dokonano jakichkolwiek zmian,

 sporządzenia informacji o wszelkich zmianach wraz z ich opisem oraz 
wyjaśnieniem przyczyn zmian;

 analizy dokumentów sporządzonych w ramach audytu systemu, tj.:

  potwierdzenia, że program audytu systemu został w całości zrealizowany, 
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 weryfikacji, czy wszystkie dokumenty robocze przewidziane w Programie 
audytu systemu zostały sporządzone,

 sprawdzenia, czy wszystkie ustalenia opisane w dokumentach roboczych są 
poparte odpowiednimi dowodami źródłowymi,

 weryfikacji, czy z dokumentów roboczych jasno wynika, jakie zostaną 
zredagowane zalecenia,

 identyfikacji, czy jednostka audytowana odniosła się do ustaleń 
poczynionych w trakcie audytu, 

 przygotowania informacji dotyczącej: podstawy realizacji audytu, 
odniesienia do strategii audytu, metodologii oceny ryzyka, wyników 
analizy ryzyka,

 sporządzenia opisu głównych ustaleń z audytu systemu, w tym 
stwierdzonych ustaleń systemowych,

 sporządzenia opisu wyników oceny stanu wdrożenia rekomendacji 
wydanych przez Instytucję Audytową w poprzednich Rocznych 
sprawozdaniach z kontroli/audytu (w zakresie audytu systemu),

 oceny systemu zarządzania i kontroli zgodnie z wytyczną KE pn. Wytyczne 
dla Komisji i państw członkowskich dotyczące wspólnej metodyki oceny 
systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich (EGESIF_14 
0010 final);

 analizy informacji o podejrzeniach nadużyć/oszustw,

 oceny stopnia wdrożenia zaleceń z lat ubiegłych (w tym procedury 
kontradyktoryjnej i działań następczych),

 badania w zakresie deklaracji zarządczej wydanej przez Instytucję 
Zarządzającą.

Instytucja Audytowa po zrealizowaniu swojego badania dokonuje porównania 
wyników z audytu z deklaracją zarządczą Instytucji Zarządzającej. 
Podczas oceny deklaracji zarządczej analizowane jest również sporządzone przez 
IZ roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych 
kontroli w celu ustalenia, czy deklaracja zarządcza odzwierciedla ustalenia w nim 
zawarte.
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2. ISTOTNE ZMIANY W SYSTEMIE LUB SYSTEMACH 
ZARZĄDZANIA I KONTROLI

2.1. Szczegółowe informacje na temat wszelkich istotnych 
zmian w systemach zarządzania i kontroli związane 
z obowiązkami instytucji zarządzających i certyfikujących, 
w szczególności w odniesieniu do przekazywania funkcji 
nowym instytucjom pośredniczącym oraz potwierdzenie 
ich zgodności z art. 72 i 73 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 na podstawie audytów przeprowadzonych 
przez instytucję audytową na mocy art. 127

Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 1) przyjęty Uchwałą nr 358/24/V/2015 Zarządu 
Województwa Śląskiego w dniu 18.03.2015 r. 
Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 2) przyjęty Uchwałą nr 47/88/V/2016 Zarządu 
Województwa Śląskiego w dniu 19.01.2016 r.
Do najważniejszych zmian wprowadzonych w Opisie Funkcji i Procedur należą:

 Aktualizacja procedur oceny, wyboru i zatwierdzania operacji oraz procedury 
zapewniające ich zgodność, przez cały okres wdrażania, z obowiązującymi 
przepisami;

 Aktualizacja podstaw prawnych dokumentów przytaczanych w dokumencie;

 Wprowadzenie opisu procedur dotyczących powiadamiania 
o nieprawidłowościach i ich korygowania (w tym nadużyć finansowych) oraz 
działań następczych, a także rejestrowania kwot wycofanych i odzyskanych, 
kwot, które mają zostać odzyskane, nieściągalnych należności i kwot 
odnoszących się do operacji zawieszonych w wyniku postępowania prawnego 
lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym.

 Wprowadzenie opisu procedur (wraz ze schematem przedstawiającym 
struktury raportowania) mających na celu spełnienie obowiązku 
powiadomienia Komisji o nieprawidłowościach zgodnie z art. 122 ust. 
2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Instytucja Audytowa potwierdza, że zmieniony system zarządzania i kontroli jest 
ciągle zgodny z zapisami art. 72 i 73 Rozporządzenia (WE) nr 1303/2013 na 
podstawie czynności audytowych wykonanych w odniesieniu do zmian. 

2.2. Informacje na temat monitorowania desygnowanych 
instytucji zgodnie z art. 124 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013

Minister Rozwoju zgodnie z art. 124 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 oraz na 
podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 udzielił desygnacji instytucjom systemu w ramach RPO WSL na lata 2014-
2020.
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Instytucja Audytowa została poinformowana przez Ministerstwo Rozwoju pismem 
z dnia 28 lipca 2016 r. o przekazaniu Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC 
informacji o udzielonej desygnacji dla RPO WSL.
Udzielona desygnacja bazowała na Sprawozdaniu i Opinii Instytucji Audytowej 
wydanej w dniu 18 lipca 2016 r. 
Na dzień sporządzenia Planu kontroli służących potwierdzeniu utrzymania kryteriów 
desygnacji na rok obrachunkowy 2016/2017, który został zatwierdzony 21 lipca 
2016 r., nie zostały jeszcze udzielone desygnacje instytucjom systemu wdrażania 
Programu. Jednocześnie przedmiotowy Plan przewiduje obowiązek przeprowadzenia 
przeglądu w zakresie ewentualnej jego aktualizacji.
W związku z otrzymanymi informacjami DCD przeprowadził w okresie b) czynności 
weryfikacyjne w zakresie prawidłowości organizowanego naboru i oceny wniosków 
o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 realizowanym 
w ramach Programu. 
Wystosowane w ich wyniku rekomendacje dotyczyły m. in. procesu oceny wniosków 
o dofinansowanie oraz wprowadzenia usprawnień w zakresie funkcjonalności 
generatora wniosków o dofinansowanie i szkoleń z jego obsługi, trybu składania 
wniosków o dofinansowanie, przekazywania informacji wnioskodawcom o zmianach 
regulaminu konkursu.
Przedstawiciel DCD bierze udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego 
w charakterze obserwatora jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego w zakresie procesu desygnacji.

2.3. Daty, od których zmiany mają zastosowanie, daty 
zgłaszania zmian instytucji audytowej, jak również wpływ 
tych zmian na prace audytowe)

Instytucja Audytowa została poinformowana o zmianach wynikających z aktualizacji 
OFiP w dniu 3 lutego 2016 r. Zmiany obowiązywały od 19 stycznia 2016 r.

Wprowadzone zmiany miały charakter nieistotny i nie miały wpływu na prace 
audytowe. 

W dniu 1 marca 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku 
o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). KAS powstanie w wyniku połączenia 
obecnie funkcjonujących w Polsce służb administracji podatkowej, służby celnej 
i kontroli skarbowej. W związku z powyższym , zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 14 funkcję 
Instytucji Audytowej będzie pełnić Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zadania 
Instytucji Audytowej będą realizowane przy pomocy pracowników zatrudnionych 
w wyodrębnionej komórce Ministerstwa Finansów (Departament). Wyodrębniona 
komórka Ministerstwa Finansów powstanie na bazie pracowników zatrudnionych 
w Departamencie Ochrony Interesów Finansowych UE oraz w komórkach Audytu 
Środków UE w Urzędach Kontroli Skarbowej.

Uprawnienia, jak również procedury działania Instytucji Audytowej nie ulegną 
zmianie.
Z dniem 10 lutego 2017 r. na stanowisko Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej 
powołany został Pan Marian Banaś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
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3. ZMIANY STRATEGII AUDYTU

3.1. Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian, które 
wprowadzono do strategii audytu, oraz ich uzasadnienie

Strategia audytu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 – 2020 RPO WSL 2014-2020 (wersja 1) została zatwierdzona w sierpniu 
2015 r. 

Strategia audytu została zaktualizowana w kwietniu 2016 r. (wersja 2). 

Wprowadzone zmiany w strategii audytu dotyczyły zmian w strukturze Departamentu 
DO w związku z zatwierdzeniem wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego 
Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE Ministerstwa Finansów, 
zatwierdzonego w dniu 20 kwietnia 2016 r.

W okresie, którego sprawozdanie dotyczy Instytucja Audytowa wykonywała zadania 
zgodnie z zatwierdzoną Strategią audytu z września 2015 r. (wersja 1), oraz Strategią 
audytu z kwietnia 2016 r. (wersja 2).

3.2. Opis zmian wprowadzanych lub proponowanych 
na późniejszym etapie, które nie mają wpływu na 
czynności przeprowadzone podczas okresu 
referencyjnego a zmianami przeprowadzonymi w trakcie 
okresu referencyjnego, które mają wpływ na audyt i jego 
wyniki

W dniu 30 września 2016 r. Strategia audytu została zaktualizowana (wersja 3). 
Zmiany wprowadzone w Strategii audytu dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w odniesieniu do poprzedniej wersji 
Strategii audytu (wersji 2) dotyczyły zmiany w orientacyjnym harmonogramie 
planowanych działań audytowych na lata 2016/2017 wynikającej z faktu, iż dla roku 
obrachunkowego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. zdecydowano o ponownym 
zbadaniu wszystkich instytucji (w związku z istotną zmianą systemu wdrażania 
Programu Operacyjnego).
Wprowadzone w Strategii audytu w ramach RPO WSL 2014-2020 (wersji 3) zmiany 
dotyczą działań przyszłych, tj. odnoszących się do roku obrachunkowego 2016/2017. 
Tym samym, zmiany te nie miały wpływu na audyt (i jego wyniki) przeprowadzony 
dla roku obrachunkowego od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Ponadto planowane jest dokonanie zmian z zakresie funkcjonowania służb kontroli 
skarbowej w Polsce, szczegółowo opisane w rozdziale 2.3.
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4. AUDYTY SYSTEMÓW
4.1. Szczegółowe informacje na temat podmiotów (w tym 

instytucji audytowej), które przeprowadziły audyty 
prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania 
i kontroli programu

Wykonywanie zadań instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie audytu systemu 
zostało powierzone Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, który pełni 
funkcję Instytucji Audytowej dla programów operacyjnych. Generalny Inspektor 
Kontroli Skarbowej wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Departamentu 
Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz 
16 urzędów kontroli skarbowej (w szczególności Urzędu Kontroli Skarbowej 
w Katowicach w odniesieniu do RPO WSL na lata 2014-2020).
Zgodnie ze Strategią audytu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 audyt systemu zarządzania i kontroli RPO WSL na lata 
2014-2020 w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej oraz Instytucjach 
Pośredniczących wykonany został przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej 
w Katowicach.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Audyt systemu zarzadzania i kontroli został 
przeprowadzony dla wszystkich funduszy. 

4.2. Opis podstawy przeprowadzonych audytów, w tym 
odniesienie do stosowanej strategii audytu, 
ze szczególnym uwzględnieniem metody oceny ryzyka 
oraz wyników, które doprowadziły do stworzenia planu dla 
audytu systemów

Audyt systemu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 został przeprowadzony zgodnie ze Strategią audytu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (wersja 1) 
z sierpnia 2015 r. oraz ze Strategią audytu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (wersja 2) z kwietnia 2016 r.

Celem audytu systemów jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że systemy 
funkcjonują skutecznie, zapobiegają błędom i nieprawidłowościom, wykrywają je 
i poprawiają.

Czynności audytowe przeprowadzone zostały na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz art. 
3a ustawy z dnia 28 września 1997 roku o kontroli skarbowej oraz art. 127. ust. 
1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
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Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Audyt prowadzony był w oparciu o Wytyczne KE Guidance for the Commission and 
Member States on a common methodology for the assessment of management and 
control systems in the Member States (EGESIF_14-0010-final).

Zgodnie z oceną ryzyka opisaną w Strategii audytu RPO WSL na lata 2014-2020, 
w trakcie pierwszego audytu systemu zarządzania i kontroli badaniu zostały poddane 
wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, tj.:

 Instytucja Zarządzająca, pełniąca jednocześnie funkcję Instytucji 
Certyfikującej: Zarząd Województwa Śląskiego (IZ/IC),

 Instytucje Pośredniczące: 
 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP),
 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (WUP),
 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (ZIT SC),
 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku (RIT SZ),
 Miasto Częstochowa (RIT SPn),
 Miasto Bielsko-Biała (RIT SPd).

W ramach audytu systemu zostały zbadane wszystkie kluczowe wymogi kontrolne 
oraz wszystkie kryteria oceny. 

Poddane badaniu kluczowe wymogi kontrolne nr 1-8 (dla funkcji IZ) i nr 9-13 (dla 
funkcji IC), w tym następujące kryteria oceny:

 Kryterium 1 (1.1) - Jasny opis i podział funkcji.

 Kryterium 2 (1.2) - Niezbędny personel i doświadczenie istnieje na różnych 
poziomach.

 Kryterium 3 (1.3) - Zgodność z zasadą rozdzielenia funkcji w ramach 
organizacji.

 Kryterium 4 (1.4) - Kompletne i adekwatne procedury i instrukcje istnieją i są 
aktualizowane.

 Kryterium 5 (1.5) - Odpowiednie procedury i mechanizmy (porozumienia) są 
stosowane w celu monitorowania i nadzorowania zadań delegowanych.

 Kryterium 6 (1.6) - Procedury zapewniają przeprowadzenie właściwego 
zarządzania ryzykiem jeśli zachodzi taka potrzeba. 

 Kryterium 7 (2.1) - Odpowiednie procedury wyboru, niedyskryminujące 
i transparentne kryteria.

 Kryterium 8 (2.2) - Ogłoszenia o naborze są publikowane.

 Kryterium 9 (2.3) - Wszystkie przyjęte wnioski są rejestrowane.

 Kryterium 10 (2.4) - Wszystkie wnioski/projekty oceniane są zgodnie 
z obowiązującymi kryteriami.
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 Kryterium 11 (2.5) - Decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia 
wniosków/projektów są podejmowane przez odpowiednio upoważnioną osobę.

 Kryterium 12 (3.1) - Efektywna komunikacja z beneficjentami w zakresie ich 
praw i obowiązków.

 Kryterium 13 (3.2) - Istnienie jasnych i jednoznacznych krajowych zasad 
kwalifikowalności określonych dla programu.

 Kryterium 14 (3.3) - Strategia w celu zapewnienia, że beneficjenci mają dostęp 
do niezbędnych informacji i otrzymują na odpowiednim poziomie 
wskazówki/wytyczne.

 Kryterium 15 (4.1) - Kontrole zarządcze zawierają kontrole administracyjne 
i kontrole na miejscu.

 Kryterium 16 (4.2) - Kontrole na miejscu mogą być przeprowadzane na 
podstawie próby.

 Kryterium 17 (4.3) - Pisemne procedury i kompleksowe listy kontrolne 
dotyczące kontroli zarządczych.

 Kryterium 18 (4.4) - Dowody kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu 
powinny być przechowywane.

 Kryterium 19 (4.5) - Zatwierdzone przez IZ procedury zapewniają, że IC 
otrzymuje wszystkie niezbędne informacje.

 Kryterium 20 (5.1) - Zapisy księgowe i dokumentacja wspierająca są 
przechowywane na odpowiednim poziomie zarządzania.

 Kryterium 21 (5.2) - IZ prowadzi rejestr zawierający identyfikację/lokalizację 
organów przechowujących dokumentację wspierającą.

 Kryterium 22 (5.3) - Wszystkie dokumenty są przechowywane zgodnie 
z wymaganiami art. 140 R. 1303/2013 i art. 51 R. 223/2014. 

 Kryterium 23 (6.1) - Istnienie skomputeryzowanego systemu zdolnego do 
gromadzenia, rejestrowania i przechowywania danych w odniesieniu do każdej 
operacji, wymaganych w załączniku III RDK, w tym danych dotyczących 
wskaźników i celów pośrednich oraz danych na temat postępów programu 
w osiąganiu celów przekazanych przez instytucję zarządzającą na podstawie 
art. 125 ust. 2 lit. a) RWP. Jeśli operacja jest objęta wsparciem z EFS, system 
musi również obejmować dane dotyczące poszczególnych uczestników oraz, 
jeśli jest to wymagane przez EFS, podział danych odnoszących się do 
wskaźników według płci.

 Kryterium 24 (6.2) - Istnieją odpowiednie procedury, aby umożliwić 
agregowanie danych, gdy jest to konieczne dla celów ewaluacji, audytu, jak 
również w odniesieniu do wniosków o płatności i zestawień wydatków, 
rocznych sprawozdań podsumowujących, rocznej realizacji oraz sprawozdań 
końcowych, w tym sprawozdań dotyczących danych finansowych, 
przekazanych Komisji.

 Kryterium 25 (6.3) - Istnieją odpowiednie procedury, aby zapewnić: 
a) zabezpieczenie i konserwację takiego skomputeryzowanego systemu, 
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spójność danych, uwzględniając przyjęte międzynarodowe standardy jak na 
przykład ISO/IEC 27001:2013 i ISO/IEC 27002:2013, poufność danych, 
weryfikację nadawcy oraz przechowywanie dokumentów i danych, 
w szczególności zgodnie z art. 122 ust. 3, art. 125 ust. 4 lit. d), art. 125 ust. 
8 i art. 140 RWP oraz b) ochronę osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych.

 Kryterium 26 (7.1) - Przeprowadzenie oceny ryzyka oszustw.

 Kryterium 27 (7.2) - Środki zwalczania nadużyć finansowych są 
ustrukturyzowane wokół czterech kluczowych elementów cyklu zwalczania 
nadużyć finansowych.

 Kryterium 28 (7.3) - Adekwatne i proporcjonalne środki prewencyjne, 
dostosowane do konkretnych sytuacji.

 Kryterium 29 (7.4) - Istnieją odpowiednie działania wykrywające „czerwone 
flagi” i zostały one efektywnie wdrożone.

 Kryterium 30 (7.5) - Zostały zastosowane odpowiednie środki w przypadku 
podejrzenia oszustwa.

 Kryterium 31 (7.6) - Adekwatne procedury w celu zapewnienia właściwych 
działań następczych dotyczących odzyskiwania potencjalnych funduszy EU 
wydanych w wyniku nadużycia.

 Kryterium 32 (7.7) - Adekwatne procedury przeglądu procesów, procedur 
i kontroli w zakresie potencjalnych i stwierdzonych oszustw.

 Kryterium 33 (8.1) W odniesieniu do rocznego podsumowania istnieją 
odpowiednie procedury, aby zapewnić: a) odpowiedni przegląd i działania 
następcze dotyczące wyników końcowych wszystkich audytów i kontroli 
przeprowadzonych przez właściwe organy w odniesieniu do każdego 
programu, w tym kontroli zarządczych przeprowadzonych przez instytucję 
zarządzającą lub w jej imieniu przez instytucje pośredniczące, audytów 
przeprowadzonych przez instytucję audytową lub pod jej zwierzchnictwem oraz 
audytów UE; b) analizę charakteru i zakresu błędów i niedociągnięć wykrytych 
w systemach oraz działania następcze dotyczące tych braków (podjęte lub 
zaplanowane działania naprawcze); c) realizację działań zapobiegawczych 
i naprawczych w przypadku wykrycia błędów systemowych.

 Kryterium 34 (8.2) Deklaracja zarządcza powinna się opierać na rocznym 
podsumowaniu i należy ją sporządzić zgodnie ze wzorem określonym 
w odpowiednim rozporządzeniu wykonawczym Komisji.

 Kryterium 35 (8.3) Działania przeprowadzone w związku z przygotowaniami 
rocznego podsumowania oraz deklaracja zarządcza powinny być odpowiednio 
udokumentowane.

 Kryterium 36 (8.4) Roczne podsumowanie oraz deklaracja zarządcza, jak 
również odpowiednia dokumentacja potwierdzająca i stosowne informacje są 
udostępniane instytucji audytowej w należytym terminie do celów oceny. W tym 
celu ustalono odpowiednie terminy wewnętrzne.

 Kryterium 37 (9.1) - Jasny opis i podział funkcji.
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 Kryterium 38 (9.2) - Adekwatna liczba wystarczająco wykwalifikowanych 
zasobów ludzkich.

 Kryterium 39 (9.3) - Zgodność z zasadą rozdzielenia funkcji w ramach 
organizacji.

 Kryterium 40 (9.4) - Istnieją kompletne i adekwatne procedury i instrukcje oraz 
są aktualizowane w miarę potrzeb.

 Kryterium 41 (9.5) - Dostępne są adekwatne procedury i mechanizmy 
(porozumienia), aby skutecznie monitorować i nadzorować zadania 
delegowane.

 Kryterium 42 (9.6) - Procedury zapewniają przeprowadzenie właściwego 
zarządzania ryzykiem jeśli zachodzi taka potrzeba.

 Kryterium 43 (10.1) - Istnieją procedury uwzględniające informacje z IZ i IP 
dotyczące pierwszego poziomu weryfikacji zarządczych oraz wyniki audytów 
instytucji audytowej.

 Kryterium 44 (10.2) - Istnieją procedury opisujące szczegółowe kontrole, 
odpowiedzialność i przebieg procesu dla potrzeb procesu certyfikacji

 Kryterium 45 (11.1) - Istnieją procedury zapewniające przechowywanie 
/utrzymywanie odpowiednich zapisów księgowych w formie komputerowej 
dokumentujących zadeklarowane wydatki.

 Kryterium 46 (11.2) - Istnieją odpowiednie procedury utrzymania dokładnych 
i pełnych zapisów komputerowych w zakresie wydatków.

 Kryterium 47 (11.3) - Zapewnienie, w formie elektronicznej, właściwej ścieżki 
audytu.

 Kryterium 48 (12.1) - Istnieją odpowiednie procedury w celu utrzymania 
dokładnych i kompletnych dowodów odnośnie kwot wycofanych, odzyskanych, 
do odzyskania, odzyskiwanych i nieściągalnych.

 Kryterium 49 (12.2) - Zapisy księgowe dokumentują wydatki wyłączone 
i wszystkie korekty.

 Kryterium 50 (13.1) Należy uruchomić odpowiednie procedury, aby sporządzić 
zestawienie wydatków, poświadczając ich kompletność, rzetelność 
i prawdziwość oraz to, że wydatki ujęte w zestawieniu wydatków są zgodne 
z obowiązującymi przepisami i zostały poniesione w związku z operacjami 
wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do 
programu.

 Kryterium 51 (13.2.) Odpowiednie procedury, aby zapewnić, aby wydatki ujęte 
w zestawieniu wydatków odpowiadają płatnościom okresowym 
zadeklarowanym w roku obrachunkowym po odjęciu wszystkich 
nieprawidłowych kwot stwierdzonych w trakcie kontroli zarządczych i audytów 
i wycofanych lub odzyskanych w danym roku obrachunkowym, oraz po 
tymczasowym wycofaniu wszelkich wydatków objętych oceną ich 
kwalifikowalności w momencie sporządzania zestawienia wydatków. Należy 
również uwzględnić korekty błędów pisarskich.
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 Kryterium 52 (13.3.) Odpowiednie procedury, aby zapewnić, aby kwoty 
odzyskane, kwoty, które należy odzyskać, kwoty wycofane z poprzednich 
wniosków dotyczących płatności okresowych oraz nieściągalne należności były 
odpowiednio uwzględnione w zestawieniu wydatków. Procedura powinna 
zapewnić prowadzenie ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot 
wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji. Kwoty 
odzyskane są zwracane przed zamknięciem programu poprzez potrącenie ich 
z następnej deklaracji wydatków.

 Kryterium 53 (13.4.) Zestawienie wydatków udostępnia się w odpowiednim 
czasie instytucji zarządzającej w celach informacyjnych oraz instytucji 
audytowej na potrzeby oceny. W tym celu ustalono odpowiednie terminy 
wewnętrzne.

 Kryterium 54 (13.5.) Właściwe procedury, aby zapewnić terminowe składanie 
Komisji zestawień wydatków zgodnie z art. 59 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego.

Kluczowe wymogi kontrolne nr 8 Odpowiednie procedury sporządzania deklaracji 
zarządczej oraz rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli 
oraz nr 13 Odpowiednie procedury sporządzania i poświadczania kompletności, 
rzetelności i prawdziwości rocznych sprawozdań finansowych zostały zbadane w II 
etapie audytu systemu (opis II etapu znajduje się w Rozdziale 6 Audyty zestawień 
wydatków).

Do wyboru próby dla potrzeb testów mechanizmów kontrolnych została wykorzystana 
metoda niestastystyczna polegająca na doborze celowym (osąd audytora). 

Oceny spełnienia kluczowych wymogów kontrolnych (wszystkich kryteriów oceny 
w ramach poszczególnych kluczowych wymogów kontrolnych) dokonano opierając 
się na próbie 5 projektów, uwzględniając przy doborze tych projektów poniższe 
kryteria:

 najwyższą wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we 
wnioskach o płatność w ramach projektu,

 wydatki zadeklarowane do Komisji Europejskiej w różnych okresach realizacji 
projektu, z różnych działań/osi priorytetowych,

 projekty złożone przez różnych Beneficjentów,

 projekty były procesowane przez jak największą liczbę etapów,

 inne znane audytującym informacje w odniesieniu do 
programu/instytucji/projektu, które wskazują na konieczność ich 
szczegółowego badania (np. wyniki kontroli NIK, informacje prasowe, 
dochodzenia OLAF).

Ocena poszczególnych kryteriów i kluczowych wymogów kontrolnych uwzględnia 
zarówno ocenę procedur, jak i wynik wykonanych testów.

4.3. Opis głównych ustaleń
W wyniku przeprowadzonego I etapu audytu systemu w odniesieniu do kluczowych 
wymogów kontrolnych nr 1-5,7 (dla funkcji IZ) oraz kluczowych wymogów 
kontrolnych nr 9-12 (dla funkcji IC), system zarządzania i kontroli Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został oceniony 
w Kategorii 2 - System funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia.
W wyniku przeprowadzonych czynności audytowych, poniższe kluczowe wymogi 
kontrolne zostały ocenione w kategorii 2 – System funkcjonuje, ale potrzebne są 
pewne usprawnienia:

 Instytucja Zarządzająca: kluczowy wymóg kontrolny nr 2, 5,
 Instytucje Pośredniczące: 

 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP): kluczowy wymóg kontrolny nr 5,
 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (WUP) ): kluczowy wymóg kontrolny 

nr 1 i 4,
 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Gliwicach (ZIT SC): kluczowy wymóg kontrolny nr 2 i 7,
 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Rybniku (RIT SZ): kluczowy wymóg kontrolny nr 7,
 Miasto Bielsko-Biała (RIT SPd) kluczowy wymóg kontrolny nr 2.

Pozostałe kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1 – System 
funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne tylko niewielkie usprawnienia.
Wyniki oceny zostały ujęte w Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli w 
zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, znak 
DO2.9011.6.2016.16.MMS, z dnia 13 lutego 2017 r., które przekazane zostało do 
Komisji Europejskiej za pośrednictwem SFC2014 w dniu 14 lutego 2017 r. 
W odniesieniu do kluczowego wymogu kontrolnego nr 6 – Wiarygodny system 
gromadzenia, rejestrowania i przechowywania danych do celów monitorowania 
ewaluacji, zarządzania finansowego, kontroli i audytu, obejmujący połączenia z 
systemami elektronicznej wymiany danych z beneficjentami szczegółowe wyniki 
oceny zostały ujęte wyniki oceny Krajowego systemu informatycznego SL2014 
zostały ujęte w Sprawozdaniu z audytu głównego systemu informatycznego SL2014 
wykorzystywanego przy wdrażaniu programów operacyjnych w perspektywie 
finansowej 2014-2020, znak: DO1.9011.28.2016.PZD, z dnia 13 lutego 2017 r., które 
przekazane zostało do Komisji Europejskiej za pośrednictwem SFC2014 w dniu 13 
lutego 2017 r.
Kluczowy wymóg kontrolny nr 6 w odniesieniu do Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego (SL2014) został oceniony w kategorii nr 1 - System funkcjonuje 
prawidłowo, nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia.
Wyniki oceny Lokalnego systemu informatycznego zostały ujęte w Sprawozdaniu 
z audytu lokalnego systemu informatycznego wspierającego wdrażanie środków 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego w perspektywie 
2014 - 2020, znak: DO1.9011.33.2016.BPS, z dnia 14 lutego 2017 r., które przekazane 
zostało do Komisji Europejskiej za pośrednictwem SFC2014 w lutym 2017 r.
Zgodnie z ww. dokumentem, kluczowy wymóg kontrolny nr 6 (w obszarze Lokalnego 
Systemu Informatycznego) został oceniony w kategorii 2 - System działa, ale 
konieczne są usprawnienia.
Z uwagi na ustalenia dotyczące LSI - kluczowy wymóg kontrolny nr 6 został oceniony 
w kategorii 2 - System działa, ale konieczne są usprawnienia.
Rezultaty audytu systemu dotyczą obu funduszy, tj. EFRR i EFS i znajdują się 
w załączniku nr 1 (Rozdział 10.1 Wyniki audytu systemu).
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4.4. Ocena, czy stwierdzone błędy mają charakter systemowy
Stwierdzone w trakcie I etapu audytu systemu RPO WSL 2014-2020 ustalenia, 
w odniesieniu do obu funduszy tj. EFRR i EFS nie mają charakteru systemowego, nie 
rzutują na prawidłowość wydatków zadeklarowanych do KE i nie ma podstaw 
do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu systemu.
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4.5. Informacje dotyczące działań następczych w związku 
z zaleceniami audytu wynikającymi z audytów systemu 
przeprowadzonych w poprzednich latach 
obrachunkowych 

Instytucja Audytowa nie przeprowadziła audytu systemu zarządzania i kontroli 
programu za poprzedni okres, tj. od rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków do dnia 
30 czerwca 2015 r. 

4.6. Opis niedociągnięć związanych z zarządzaniem 
instrumentami finansowymi lub innym rodzajem 
wydatków objętych zasadami szczególnymi (np. pomoc 
państwa, projekty generujące przychody, uproszczone 
opcje kosztów), wykrytych podczas audytów systemu 
oraz opis działań następczych prowadzonych przez 
instytucję zarządzającą w celu uzupełnienia tych braków

Instytucja Audytowa stwierdziła pewne niedociągnięcia związane z zarządzaniem 
instrumentami finansowymi, które opisano w pkt. 3.1.3. (Ustalenie nr 6) oraz pkt. 
3.1.5 (Ustalenie nr 7) Sprawozdania z audytu systemu zarządzania i kontroli 
w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Instytucja Audytowa nie stwierdziła niedociągnięć związanych z innym rodzajem 
wydatków objętych zasadami szczególnymi (np. pomoc państwa, projekty generujące 
przychody, uproszczone opcje kosztów).

4.7. Uzasadnienie poziomu pewności uzyskanego w wyniku 
audytów systemu (niski/średni/wysoki)

Po zakończeniu czynności audytowych, Instytucja Audytowa dokonała oceny 
kluczowych wymogów kontrolnych nr 1-7 (dla funkcji IZ) oraz kluczowych 
wymogów kontrolnych nr 9-12 (dla funkcji IC). 

Ocena powyższych kluczowych wymogów kontrolnych przełożyła się na średni 
poziom pewności uzyskany w wyniku I etapu audytu systemu, który można przypisać 
systemowi zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020 w kontekście możliwości 
zagwarantowania zgodności z prawem i prawidłowości wydatków.
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5. AUDYTY NA PRÓBIE OPERACJI

5.1. Wskazanie podmiotów (w tym instytucji audytowej), które 
przeprowadziły audyty operacji

Nie dotyczy.

5.2. Opis stosowanej metody doboru próby oraz informacje, 
czy dana metoda jest zgodna ze strategią audytu

Nie dotyczy. 

5.3. Parametry stosowane w statystycznym doborze próby 
Nie dotyczy. 

5.4. Potwierdzenie zgodności miedzy wydatkami 
zadeklarowanymi do KE a populacją (w EUR)

Nie dotyczy. 

5.5. Realizacja próby ujemnej jako odrębnej populacji
Nie dotyczy. 

5.6. Opis przyczyn stosowania niestatystycznego doboru 
próby

Nie dotyczy. 

5.7. Analiza najważniejszych wyników audytów operacji 
Nie dotyczy. 

5.8. Wyjaśnienie zastosowanych przez IZ/IC korekt w roku 
obrachunkowym, przed wysłaniem do KE zestawień 
wydatków oraz będących wynikiem audytu operacji

Nie dotyczy. 

5.9. Porównanie poziomu błędu z badania i błędu 
rezydualnego do istotności oraz wyjaśnienie, czy ma to 
wpływ na opinię audytową 

Nie dotyczy. 

5.10. Informacje o wynikach próby uzupełniającej 
Nie dotyczy. 
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5.11. Ocena, czy stwierdzone błędy mają charakter systemowy 
oraz informacje na temat podjętych działań naprawczych, 
szacowanej wysokości błędów oraz możliwych korekt

Nie dotyczy. 

5.12. Follow-up ustaleń z audytów operacji poczynionych 
w poprzednich latach, w szczególności ustaleń 
systemowych

Nie dotyczy. 

5.13. Wnioski z audytu operacji dotyczące skuteczności 
systemów zarządzania i kontroli 

Nie dotyczy. 
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6. AUDYTY ZESTAWIEŃ WYDATKÓW

6.1. Wskazanie podmiotów, które przeprowadziły audyty 
zestawień wydatków

Instytucja Audytowa nie przeprowadziła audytu zestawienia wydatków.

6.2. Opis podejścia kontrolnego 
Nie dotyczy.

6.3. Wskazanie wniosków wyciągniętych z audytu 
w odniesieniu do kompletności, rzetelności 
i prawdziwości zestawień wydatków, w tym wskazanie 
korekt finansowych, które wprowadzono i ujęto 
w zestawieniach wydatków w następstwie wyników 
audytów systemu lub audytów operacji

Nie dotyczy.

W wyniku audytu Instytucja Audytowa ustaliła:

1) Wyniki audytu systemu

W wyniku przeprowadzonego II etapu audytu systemu kluczowy wymóg kontrolny 
nr 8 (dla funkcji IZ) został oceniony w kategorii 2 – System funkcjonuje, ale potrzebne 
są pewne usprawnienia.

Wstępne wyniki przeprowadzonego audytu systemu, w odniesieniu do kluczowych 
wymogów kontrolnych nr 1-7 (dla funkcji IZ) oraz kluczowych wymogów 
kontrolnych nr 9-12 (dla funkcji IC) zostały opisane w Rozdziale 4 Audyty systemów. 

Kluczowy wymóg kontrolny nr 8
Odpowiednie procedury sporządzania deklaracji zarządczej oraz rocznego 
podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli Art. 125(4)(e) 
R 1303/2013
W zakresie objętym audytem potwierdzono, że:

 w odniesieniu do rocznego podsumowania istnieją odpowiednie procedury, aby 
zapewnić: 
 odpowiedni przegląd i działania następcze dotyczące wyników końcowych 

wszystkich audytów i kontroli przeprowadzonych przez właściwe organy 
w odniesieniu do każdego programu, w tym kontroli zarządczych 
przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą lub w jej imieniu przez 
instytucje pośredniczące, audytów przeprowadzonych przez instytucję 
audytową lub pod jej zwierzchnictwem oraz audytów UE; 

 analizę charakteru i zakresu błędów i niedociągnięć wykrytych 
w systemach oraz działania następcze dotyczące tych braków (podjęte lub 
zaplanowane działania naprawcze); 
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 realizację działań zapobiegawczych i naprawczych w przypadku wykrycia 
błędów systemowych;

 deklaracja zarządcza powinna się opierać na rocznym podsumowaniu i należy 
ją sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w odpowiednim rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji;

tym niemniej potrzebne są pewne usprawnienia:

Ustalenie nr 1 W wyniku przeprowadzonego testu potwierdzono, iż 
Projekt Deklaracji zarządczej IZ RPO WSL jest zgodny 
ze wzorem przedstawionym w załączniku nr VI do 
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 
z dnia 20 stycznia 2015 r., za wyjątkiem przywołanej 
podstawy prawnej:

 jest „Ponadto potwierdzam wiarygodność danych 
dotyczących wskaźników, celów pośrednich 
i postępów programu operacyjnego wymaganych 
na mocy art. 125 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013, potwierdzam, że wprowadzono 
skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania 
nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone 
rodzaje ryzyka na mocy art. 25 ust. 4 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz że nie 
wiadomo mi/nam nic o jakichkolwiek 
nieujawnionych kwestiach związanych 
z wdrażaniem programu operacyjnego, które 
mogłyby zaszkodzić reputacji polityki spójności.”;

 powinno być: „Ponadto potwierdzam 
wiarygodność danych dotyczących wskaźników, 
celów pośrednich i postępów programu 
operacyjnego wymaganych na mocy art. 125 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 
potwierdzam, że wprowadzono skuteczne 
i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć 
finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje 
ryzyka na mocy art. 125 ust. 4 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz że nie 
wiadomo mi/nam nic o jakichkolwiek 
nieujawnionych kwestiach związanych 
z wdrażaniem programu operacyjnego, które 
mogłyby zaszkodzić reputacji polityki spójności.”

W IW IZ nie załączono wzoru, jednakże wskazano iż 
deklaracja jest sporządzana na wzorze stanowiącym 
załącznik nr VI do ww. rozporządzenia.

Rekomendacja Należy uzupełnić procedury w powyższym zakresie. 

Kategoria oceny 1 - System funkcjonuje prawidłowo. Są potrzebne tylko 
niewielkie usprawnienia.
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Odpowiedź 
jednostki:

Obowiązujące w Instytucji Zarządzającej RPO WSL 
2014-2020 (IZ) Instrukcje Wykonawcze odwołują się do 
wzoru Deklaracji Zarządczej określonego w załączniku nr 
VI do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.
Podczas sporządzania projektu Deklaracji Zarządczej 
w październiku 2016 r. popełniono oczywistą omyłkę 
pisarską w zakresie numeru artykułu rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013, która nie wpłynęła na treść samego 
dokumentu. Należy podkreślić, iż ostateczna wersja 
Deklaracji Zarządczej przekazywana jest do Komisji 
Europejskiej w systemie SFC 2014, który to generuje jej 
treść, w związku z powyższym nie ma możliwości 
dokonywania w niej zmian i popełnienia pomyłki. 
Mając na uwadze powyższe, IZ stoi na stanowisku, iż nie 
ma potrzeby zmiany procedur w zakresie sporządzania 
Deklaracji Zarządczej.
IZ dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja 
omyłki pisarskiej nie powtórzyła się w przyszłości.

Stanowisko IA: Odpowiedź przyjęta. Stan wdrożenia 
zalecenia/sporządzenia deklaracji zarządczej będzie 
przedmiotem oceny w ramach audytu follow-up.

 działania przeprowadzone w związku z przygotowaniami rocznego 
podsumowania oraz deklaracja zarządcza powinny być odpowiednio 
udokumentowane; 

tym niemniej potrzebne są pewne usprawnienia:

Ustalenie nr 2 W pkt. 1.14.2 Instrukcja przygotowania Rocznego 
podsumowania końcowych sprawozdań z audytu 
i przeprowadzonych kontroli IW IZ nie zawarto wzoru 
listy sprawdzającej w procesie przygotowania Rocznego 
podsumowania końcowych sprawozdań z audytu 
i przeprowadzonych kontroli.

Rekomendacja Należy opracować listę sprawdzającą, która będzie 
dokumentowała sprawdzenie procesu przygotowania 
Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań 
z audytu i przeprowadzonych kontroli.

Kategoria oceny 2 - System funkcjonuje. Potrzebne są pewne 
usprawnienia.

Odpowiedź 
jednostki:

Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu 
i przeprowadzonych kontroli przygotowywane jest przez 
IZ RPO WSL na podstawie analizy szeregu dokumentów 
i danych źródłowych, w tym: raportów z systemu 
CST/LSI 2014, wyników kontroli projektów, wyników 
kontroli zewnętrznych oraz monitoringu wdrożeń zaleceń 
pokontrolnych i podjętych działań naprawczych. 
Powyższy sposób sporządzania Rocznego podsumowania 
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wynika z Instrukcji Wykonawczych IZ RPO WSL, do 
których załączono wzór determinujący zawartość 
dokumentu. Dokumenty źródłowe, na bazie których 
powstaje Roczne podsumowanie są gromadzone 
i przechowywane w IZ RPO WSL.
W związku z faktem, iż Roczne podsumowanie 
końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych 
kontroli jest w całości opracowaniem własnym, IZ RPO 
WSL stoi na stanowisku, iż przygotowanie listy 
sprawdzającej do powyższego dokumentu jest 
nieuzasadnione.

Stanowisko IA: Rekomendacja podtrzymana. Stan wdrożenia zaleceń 
będzie przedmiotem oceny w ramach audytu follow-up.

 roczne podsumowanie oraz deklaracja zarządcza, jak również odpowiednia 
dokumentacja potwierdzająca i stosowne informacje są udostępniane instytucji 
audytowej w należytym terminie do celów oceny. W tym celu ustalono 
odpowiednie terminy wewnętrzne.

Kluczowy wymóg kontrolny nr 13: 
Odpowiednie procedury sporządzania i poświadczania kompletności, rzetelności 
i prawdziwości rocznych sprawozdań finansowych 
Art. 72 h); Art. 126 (b),( c) oraz (h); Art. 137 R 1303/2013

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że: 

 istnieją procedury zapewniające sporządzanie Zestawienia wydatków, 
poświadczając ich kompletność, rzetelność i prawdziwość oraz to, że wydatki 
ujęte w Zestawieniu wydatków są zgodne z obowiązującymi przepisami 
i zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania, 
zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu;

 istnieją procedury zapewniające, że wydatki ujęte w Zestawieniu wydatków 
odpowiadają płatnościom okresowym zadeklarowanym w roku 
obrachunkowym, po odjęciu wszystkich nieprawidłowych kwot stwierdzonych 
w trakcie kontroli zarządczych i audytów, kwot wycofanych lub odzyskanych 
w danym roku obrachunkowym, oraz po tymczasowym wycofaniu wszelkich 
wydatków objętych oceną ich kwalifikowalności w momencie sporządzania 
zestawienia wydatków,
tym niemniej potrzebne są pewne usprawnienia:

Ustalenia nr 3 Procedura nie zawiera sposobu działania w szczególnych 
sytuacjach związanych z procesem sporządzania 
Zestawienia wydatków, o których mowa w Wytycznych 
KE dot. kwot wycofanych i odzyskanych oraz dot. 
sporządzania ww. Zestawienia1. Sytuacje te mają istotne 
znaczenie przy ustalaniu prawidłowych kwot wydatków 

1 Wytyczne KE dla państw członkowskich dotyczące kwot wycofanych, kwot odzyskanych, kwot, które mają zostać 
odzyskane oraz nieściągalnych należności (oprac. Komisja Europejska; EGESIF_15_0017-02 final 25/01/2016) oraz 
Wytyczne KE dla państw członkowskich dotyczące sporządzania, analizy i zatwierdzania zestawień wydatków (oprac. 
Komisja Europejska, EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016).
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deklarowanych do KE zgodnie z art. 137 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia ogólnego;

Rekomendacja Należy uzupełnić procedury w powyższym zakresie.

Kategoria oceny 2 - System funkcjonuje prawidłowo, ale potrzebne są 
pewne usprawnienia.

Odpowiedź 
jednostki:

Rekomendacja zostanie uwzględniona. Odpowiednie 
zmiany w procedurach IZ/IC RPO WSL zostaną 
wdrożone przy kolejnej aktualizacji Instrukcji 
Wykonawczych Instytucji Zarządzającej RPO WSL 
2014-2020.

Stanowisko IA: Stan wdrożenia zaleceń będzie przedmiotem oceny 
w ramach audytu follow-up.

Ustalenia nr 4 Procedura nie przewiduje dołączenia Dodatku nr 8 
w projekcie Zestawienia wydatków przekazywanym do 
IA, co uniemożliwia wydanie przez nią opinii z audytu 
tego Zestawienia. Ocena IA dotycząca różnic między 
wydatkami zadeklarowanymi w ostatecznym Wniosku 
o płatność okresową do KE a kwotą poświadczoną 
w ww. projekcie jest istotnym elementem tej opinii, 
mającym wpływ na weryfikacje dokonanych przez IC 
odliczeń, skuteczności korekty nieprawidłowości 
wykrytych w ramach audytu i obliczenie poziomu błędu 
resztowego przez IA. Ww. elementy są niezbędne do 
wydania opinii co do prawdy, kompletności, rzetelności 
i prawdziwości kwot zadeklarowanych w Zestawieniu 
wydatków;

Rekomendacja Należy uzupełnić procedury w powyższym zakresie.

Kategoria oceny 2 - System funkcjonuje prawidłowo, ale potrzebne są 
pewne usprawnienia.

Odpowiedź 
jednostki:

Rekomendacja zostanie uwzględniona. Odpowiednie 
zmiany w procedurach IZ/IC RPO WSL zostaną 
wdrożone przy kolejnej aktualizacji Instrukcji 
Wykonawczych Instytucji Zarządzającej RPO WSL 
2014-2020.

Stanowisko IA: Stan wdrożenia zaleceń będzie przedmiotem  oceny w 
ramach audytu follow-up.

Ustalenia nr 5 W trakcie audytu stwierdzono brak wdrożonej procedury 
„Błędy i nieprawidłowości systemowe” nie daje 
zapewnienia jednolitego postępowania w przypadku 
wystąpienia poważnych błędów lub nieprawidłowości 
systemowych i uwzględnienia kryteriów z art. 31 
Rozporządzenia nr 480/20142 przy szacowaniu 

2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 03.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
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i nakładaniu korekty finansowej przez IC, co ma również 
istotny wpływ przy wydawaniu ww. opinii IA.

Rekomendacja Należy uzupełnić procedury w powyższym zakresie.

Kategoria oceny 2 - System funkcjonuje prawidłowo, ale potrzebne są 
pewne usprawnienia.

Odpowiedź 
jednostki:

Rekomendacja zostanie uwzględniona. Procedura jest 
opracowana i zostanie wdrożona przy kolejnej 
aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji 
Zarządzającej RPO WSL 2014-2020.

Stanowisko IA: Stan wdrożenia zaleceń będzie przedmiotem oceny 
w ramach audytu follow-up.

 istnieją procedury zapewniające:
 że kwoty odzyskane, kwoty, które należy odzyskać, kwoty wycofane 

z poprzednich wniosków dotyczących płatności okresowych oraz 
nieściągalne należności są odpowiednio uwzględnione w Zestawieniu 
wydatków,

 prowadzenie ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot 
wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji,

 że kwoty odzyskane są zwracane przed zamknięciem programu poprzez 
potrącenie ich z następnej deklaracji wydatków,

 Zestawienie wydatków udostępnia się w odpowiednim czasie Instytucji 
Zarządzającej w celach informacyjnych oraz Instytucji Audytowej na potrzeby 
oceny. W tym celu ustalono odpowiednie terminy wewnętrzne;

 istniejąca procedura zapewnia terminowe składanie Komisji Zestawień 
wydatków zgodnie z art. 59 ust. 5 Rozporządzenia finansowego3.

6.4. Ocena, czy stwierdzone błędy mają charakter systemowy 
Instytucja Audytowa nie stwierdziła błędów systemowych, wpływających 
na kompletność, rzetelność i prawdziwość ujęcia informacji w zestawieniu wydatków.

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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  (Dz. Urz. UE 
L 138 z 15.05.2014 r., str. 5-43 - skrót: Rozporządzenie nr 480/2014) 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 (tzw. Rozporządzenie finansowe).
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7. DZIAŁANIA NADZORCZE INSTYTUCJI AUDYTOWEJ
Instytucja Audytowa nie deleguje wykonywania zadań audytowych innym 
podmiotom. Również opinia wydawana przez IA nie opiera się na wynikach pracy 
wykonanej przez podmioty trzecie.

Funkcję Instytucji Audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, który 
wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Departamentu Ochrony Interesów 
Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz 16 urzędów kontroli 
skarbowej. Jest on również odpowiedzialny za zatwierdzenie przedmiotowego 
sprawozdania, które jest opracowywane przez Departament Ochrony Interesów 
Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów.
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8. INNE INFORMACJE (JEŚLI DOTYCZY)

8.1. W stosownych przypadkach informacje na temat 
zgłoszonych nadużyć finansowych i podejrzeń nadużyć 
finansowych w kontekście audytów przeprowadzonych 
przez instytucję audytową (w tym przypadków 
wskazanych przez inne krajowe lub unijne organy 
i związanych z operacjami, w odniesieniu do których 
instytucja audytowa przeprowadziła audyt), wraz 
z podjętymi środkami

Nie dotyczy.

8.2. W stosownych przypadkach późniejsze wydarzenia, które 
miały miejsce po złożeniu zestawień wydatków do 
instytucji audytowej i przed przekazaniem Komisji 
rocznego sprawozdania z kontroli na mocy art. 127 ust. 5 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i zostały 
uwzględnione podczas ustanawiania poziomu pewności 
i sporządzania opinii przez instytucję audytową 

Nie dotyczy.
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9. OGÓLNY POZIOM PEWNOŚCI 

9.1. Wskazanie ogólnego poziomu pewności w odniesieniu do 
właściwego funkcjonowania systemu zarządzania 
i kontroli 

W roku audytowym, którego dotyczy sprawozdanie stwierdzono, że ustanowiony 
system zarządzania i kontroli funkcjonuje, potrzebne są pewne usprawnienia 
(kategoria 2). Ocena została dokonana poprzez połączenie konkluzji wyrażonych na 
poziomie poszczególnych instytucji z uwzględnieniem wszystkich mechanizmów 
kontrolnych zaprojektowanych w systemach.

Jednak w związku z brakiem zadeklarowanych wydatków do komisji Europejskiej 
w odniesieniu do roku obrachunkowego od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 
roku Instytucja Audytowa nie przeprowadziła audytu operacji.

W związku z powyższym Instytucja Audytowa odstąpiła od wydania rocznej opinii, 
o której mowa w art. 127 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

9.2. Ocena wprowadzonych działań naprawczych 
i zapobiegawczych

Stan wdrożenia zaleceń z Rocznego sprawozdania z kontroli za okres od 1 lipca 
2015 r. do 30 czerwca 2016 r. RPO WSL 2014 – 2020 będzie przedmiotem oceny 
w ramach audytu follow-up.

Wdrożenie rekomendacji zostanie zbadane przez IA w trakcie kolejnego audytu 
systemu.
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10. ZAŁĄCZNIKI DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
Z KONTROLI

10.1. Wyniki audytu systemu
Na podstawie załącznika 1 – rezultaty audytu systemu.

10.2. Wyniki audytu operacji 
Nie dotyczy.

10.3. Obliczenia dotyczące wyboru próby i poziomu błędu 
Nie dotyczy.

Marian Banaś
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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