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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSÓW

Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Marian Banaś

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.

Do Komisji Europejskiej – 
Dyrekcja Generalna ds. Polityki
Regionalnej i Miejskiej

1. Wprowadzenie
Ja, niżej podpisany, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, reprezentujący Instytucję 
Audytową, przeprowadziłem dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2007-2013, CCI 2007 PL 161 PO 019 (zwanego dalej „programem”) badanie 
wyników prac audytowych dotyczących tego programu, przeprowadzonych przez Instytucję 
Audytową zgodnie ze strategią audytu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. Wyniki badania oraz wykonanych przeze mnie dodatkowych prac 
są podsumowane w załączonym Końcowym Sprawozdaniu audytowym (które zawiera 
również informacje wymagane w rocznym Sprawozdaniu audytowym dla okresu od dnia 
1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.). Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem 
w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że wniosek o wypłatę salda końcowego wkładu 
wspólnotowego do programu operacyjnego jest poprawny i uzasadniony oraz że transakcje 
będące podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków są zgodne z prawem 
i prawidłowe.

2. Zakres badania
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie ze strategią audytu w odniesieniu do tego 
programu i zgłoszone w załączonym Końcowym Sprawozdaniu audytowym zgodnie z art. 62 
ust. 1) lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

Zakres badania był ograniczony w związku z nieprzeprowadzeniem czynności audytowych 
dotyczących prawidłowości kosztów zarządu oraz procedury wyboru pośredników w ramach 
instrumentów JESSICA w kwocie 249.618.000,00 PLN (EFRR 212.175.300,00 PLN).

3. Nieprawidłowości i poziomy błędów
Przypadki nieprawidłowości i poziomy błędów stwierdzone podczas wykonywania 
czynności audytowych nie mają charakteru, który wyklucza wydanie opinii bez zastrzeżeń, 
zważywszy na zadowalający sposób postępowania z nimi przez Instytucję Zarządzającą oraz 
częstotliwość ich występowania.



OPINIA

Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że końcowa deklaracja 
wydatków zawiera, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne zestawienie wydatków 
poniesionych w ramach programu operacyjnego, że wniosek o płatność salda końcowego 
wkładu wspólnotowego do tego programu jest uzasadniony i że transakcje będące podstawą 
wydatków objętych końcową deklaracją wydatków są zgodne z prawem i prawidłowe, 
z wyjątkiem czynników, o których mowa w pkt. 2, których wpływ został powyżej ilościowo 
określony. 
Szacuję, że wpływ zastrzeżenia na całkowitą kwotę zadeklarowanych wydatków wynosi 
249.618.000,00 PLN. Odpowiedni wkład Wspólnoty, którego to dotyczy, wynosi zatem 
212.175.300,00 PLN.
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