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1. WPROWADZENIE

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

Zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Rady nr 1083/2006 Instytucja Audytowa 
odpowiada za przedłożenie Komisji, nie później niż dnia 31 marca 2017 roku, deklaracji 
zamknięcia, zawierającej ocenę zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego oraz 
zgodności z prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków objętych 
końcową deklaracją wydatków, do której dołącza się końcowe sprawozdanie audytowe 
z realizacji programu operacyjnego.

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane przez Instytucję Audytową, której funkcję pełni 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej1.

1.2. Określenie ostatniego okresu odniesienia (rok obrachunkowy)
Sprawozdanie dotyczy wykonanych przez Instytucję Audytową prac w okresie od 1 lipca 2015 
roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr kodu CCI 
2007 PL 16 1 PO 019), w tym w odniesieniu do wydatków poświadczonych do KE w latach 
2015 i 2016.

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

Sprawozdanie dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(Nr kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 019). Program jest finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (oś priorytetowa I-X).

Struktura wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 
przedstawia się następująco:

 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym: Zarząd Województwa 
Śląskiego;

 Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
w Chorzowie;

 Instytucja Certyfikująca: Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie 
Rozwoju;

 Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji: Wojewoda Śląski.

1 W dniu 1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy funkcję Instytucji Audytowej pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zadania 
Instytucji Audytowej są realizowane przy pomocy pracowników zatrudnionych w wyodrębnionej komórce Ministerstwa 
Finansów. 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 uległy zmianie. 
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1.4. Opis kroków podjętych w celu przygotowania sprawozdania 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 1083/2006 Instytucja Audytowa odpowiada za 
przedłożenie Komisji, nie później niż dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamknięcia, 
zawierającej ocenę zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego oraz zgodności z prawem 
i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków objętych końcową deklaracją 
wydatków, do której dołącza się końcowe sprawozdanie audytowe.
W celu opracowania sprawozdania końcowego Instytucja Audytowa:

 podsumowała wyniki audytów systemów przeprowadzonych w latach 2015-2016;

 podsumowała wyniki operacji przeprowadzonych w odniesieniu do wydatków 

zadeklarowanych do KE w latach 2015-2016;

 przeprowadziła dodatkowe czynności opisane w Rozdziale 6 w ramach oceny wniosku 

o płatność końcową.
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2. ISTOTNE ZMIANY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA I KONTROLI 
ORAY STRATEGII AUDYTU

2.1. Wskazanie wszelkich znaczących zmian w systemach 
zarządzania i kontroli zgłoszonych instytucji audytowej 
w odniesieniu do opisu zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006 oraz dat, od których zmiany mają 
zastosowanie

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego zatwierdzono w sierpniu 2008 r.
Dokument ten przesłano do Komisji w dniu 4 września 2008 r. wraz ze Sprawozdaniem 
z audytu zgodności RPO WSL i Opinią w sprawie zgodności systemów zarządzania i kontroli. 
Zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego były każdorazowo opisywane w Rocznych Sprawozdaniach 
Audytowych.
Ponadto w ramach RPO WSL zostały dokonane następujące zmiany do OSZiK w terminie po 
30 czerwca 2015 r.:
Uchwała Nr 1490/59/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2015 roku 
w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - wersja szesnasta.
Najważniejsze zmiany:

1) Aktualizacja podstawy prawnej - dostosowanie zapisów do obowiązujących regulacji 
prawnych,

2) Aktualizacja zapisów w związku z przyjęciem Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego - zmiany w strukturze organizacyjnej UM,

3) Aktualizacja zapisów dotyczących Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w związku 
z przyjętym nowym Statutem ŚCP i aneksem nr 9 do Porozumienia z ŚCP oraz 
Regulaminem Organizacyjnym IP2 RPO WSL 2007-2013,

4) Aktualizacja procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji zgodnie 
ze Szczegółowym Opisem Priorytetów RPO WSL 2007-2013,

5) Doprecyzowano zapis dot. zawierania umów, poprzez usunięcie jego części, zgodnie 
z Art. 30f. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tak 
iż procedura odwoławcza, o której mowa w art. 30a-30e, nie wstrzymuje zawierania 
umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Uchwała Nr 2204/150/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 października 2016 
roku w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - wersja siedemnasta.
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Najważniejsze zmiany:
1) Aktualizacja podstawy prawnej - dostosowanie zapisów do obowiązujących regulacji 

prawnych,
2) Aktualizacja zapisów w związku z przyjęciem Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Marszałkowskiego (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego 
nr 2035/144/V/2016 z dnia 04 października 2016 r.) oraz nowego Podręcznika Procedur 
IZ RPO WSL (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2203/150/V/2016 z dnia 31 
października 2016 r.) - zmiany w strukturze organizacyjnej UM,

3) Aktualizacja zapisów dotyczących ŚCP w związku z przyjętym nowym Regulaminem 
Organizacyjnym IP2 RPO WSL (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego 
nr 1292/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.) oraz Podręcznikiem Procedur IP2 RPO 
WSL (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 32/86/V/206 z dnia 12 stycznia 
2016 r.),

4) Zmian w nazwie Ministerstwa (Instytucji Certyfikującej) - z Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju na Ministerstwo Rozwoju,

Zmiany systemu miały na celu przede wszystkim przygotowanie do realizacji zadań z zakresu 
perspektywy 2014-2020, przy jednoczesnym płynnym wdrażaniu celów perspektywy 2007-
2013. Dalsze prace nad systemem zarządzania i kontroli oraz procedurami wdrażania RPO 
uzależnione są w znacznej mierze od postępu prac nad stosownymi regulacjami.
Instytucja Audytowa potwierdza, że zmieniony system zarządzania i kontroli jest ciągle zgodny 
z zapisami art. 58-68 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 na podstawie czynności audytowych 
wykonanych w odniesieniu do zmian. 

2.2. Wskazać wszelkie zmiany wprowadzone do strategii audytu i ich 
powody 

Strategia audytu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (wersja 1), 
została przekazana Komisji w dniu 10 czerwca 2008 r.
W dniu 23 października 2008 r. przekazano Komisji Strategię audytu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego (wersja 2).
Strategia audytu programu operacyjnego została zaakceptowana przez Komisję Europejską.
Wersje 3-10 Strategii audytu zostały opisane w Rocznych Sprawozdaniach Audytowych.
W maju 2016 r. Strategia audytu została zaktualizowana (wersja 11). Wprowadzone zmiany 
dotyczyły, m.in.:

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

 zmian w nazwie Ministerstwa (Instytucji Certyfikującej) - z Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju na Ministerstwo Rozwoju.

W okresie, którego sprawozdanie dotyczy Instytucja Audytowa wykonywała zadania zgodnie 
z zatwierdzoną Strategią audytu z sierpnia 2015 r. (wersja 10) oraz z maja 2016 r. (wersja 11).

W dniu 1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej 
administracji Skarbowej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy funkcję Instytucji 
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Audytowej pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zadania Instytucji Audytowej 
są realizowane przy pomocy pracowników zatrudnionych w wyodrębnionej komórce 
Ministerstwa Finansów. Strategia audytu nie została zmieniona w związku z faktem, że:

 wyodrębniona komórka Ministerstwa Finansów powstała 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 uległy zmianie;
 wejście w życie ww. ustawy nastąpiło na końcowym etapie audytu zamknięcia tj. na 

etapie przygotowywania sprawozdania końcowego.
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3. AUDYT SYSTEMU

3.1. Wskazanie jednostek przeprowadzających audyt systemów
Wykonywanie zadań instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie audytu systemu do dnia 
28 lutego 2017 r. było powierzone Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, który pełnił 
funkcję Instytucji Audytowej dla programów operacyjnych. Generalny Inspektor Kontroli 
Skarbowej wykonywał swoje zadania za pośrednictwem Departamentu Ochrony Interesów 
Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz 16 urzędów kontroli 
skarbowej.
W dniu 1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej 
Administracji Skarbowej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy funkcję Instytucji 
Audytowej pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zadania Instytucji Audytowej są 
realizowane przy pomocy pracowników zatrudnionych w wyodrębnionej komórce 
Ministerstwa Finansów. Wyodrębniona komórka Ministerstwa Finansów powstała 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 uległy zmianie. 

Zgodnie ze Strategią audytu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego siódmy audyt systemu zarządzania i kontroli RPO WSL wykonany został przez 
pracowników Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej 
i pracowników Urzędów Kontroli Skarbowej w Katowicach.

3.2. Wykaz przeprowadzonych audytów: organy poddane audytowi 
i rok audytowy

Audyt systemu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego został 
przeprowadzony zgodnie ze Strategią audytu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego wersja 10 z dnia 5 sierpnia 2015 roku oraz ze Strategią audytu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wersja 11 z dnia 18 maja 2016 
roku. 

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

Czynności audytu zostały przeprowadzane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz art. 3a ustawy 
z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej oraz art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

Audyt systemu zarządzania i kontroli był realizowany w Instytucji Zarządzającej (IZ), 
Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) Instytucji 
Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) oraz Instytucji Certyfikującej (IC), w oparciu o program 
audytu opracowany między innymi na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

Zgodnie z oceną ryzyka opisaną w Strategii audytu RPO WSL, w trakcie audytu systemu 
zarządzania i kontroli w okresie od sierpnia 2015 roku badaniu zostały poddane nw. instytucje 
zaangażowane we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 
tj.:
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 Instytucja Zarządzająca (Zarząd Województwa Śląskiego),

 Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości), 

 Instytucja Certyfikująca (Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie 
Rozwoju),

 Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (Wojewoda Śląski).

3.3. Opis podstawy wyboru audytów w kontekście strategii audytu

Audyt systemu zarządzania i kontroli oparty został o wcześniej dokonaną analizę ryzyka.

Analiza ryzyka przeprowadzona została w celu określenia zakresu badania (wybór instytucji 
i kryteriów). 

Przy powyższym wyborze wzięto pod uwagę: 

 zmiany w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL (w tym zmiany 
instytucjonalne);

 zmiany prawa oraz dokumentów programowych, w tym Wytycznych, regulujących 
wdrażanie programów;

 etap wdrażania (stan zaawansowania) programów (przeprowadzanie w badanym obszarze 
nowych – istotnych naborów wniosków o dofinansowanie);

 obszar jaki został poddany czynnościom audytowym w ramach ASZiK w latach 
poprzednich;

 skalę i charakter ustaleń oraz stopień wdrożenia rekomendacji, wydanych 
w poszczególnych obszarach w ramach ASZiK w latach poprzednich.

W wyniku analizy/przeglądu poprzednio przeprowadzonych audytów systemu zarządzania 
i kontroli RPO WSL ustalono, że:

 kryteria oceny, w poprzednich audytach systemu zarządzania i kontroli ocenione zostały 
w kategorii 1 lub 2;

 nie nastąpiły w ostatnim czasie istotne zmiany w dokumentach programowych oraz zmiany 
instytucjonalne, które miałyby strategiczny/znaczący wpływ na wypełnienie kryteriów 
oceny;

 ilość rekomendacji w ramach systemu zarządzania i kontroli wydanych w poprzednich 
latach była niewielka, bądź nie było ich wcale.

Mając na uwadze powyższe, czynnościami audytowymi objęto kluczowe wymogi kontrolne, 
które w ocenie Instytucji Audytowej, w największym stopniu, znacząco wpływają 
na prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli.

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka do zbadania w trakcie systemu w Instytucji 
Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej wybrano następujące kluczowe wymogi kontrolne:

 nr 2 – Adekwatne procedury wyboru projektów.

 nr 4 – Adekwatne kontrole zarządcze.
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 nr 6 – Wiarygodne skomputeryzowane systemy rachunkowości i księgowości, 
monitorowania i sprawozdawczości.

 nr 7 - Właściwe działania zapobiegawcze i korygujące w sytuacji wykrycia błędów 
systemowych przez Instytucję Audytową.

Ponadto badaniem objęto stan przygotowania Instytucji Zarządzającej do zamknięcia 
programu.

Natomiast w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka do zbadania w trakcie systemu 
w Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC wybrano 
następujący kluczowy wymóg kontrolny:

 nr 4 - Satysfakcjonujące procedury dla prowadzenia ewidencji kwot podlegających 
procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych.

Ponadto badaniem objęto stan przygotowania Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji 
Pośredniczącej w Certyfikacji do zamknięcia programu.

Szczegółowy zakres badania poszczególnych kryteriów oceny, w tym wykonywane testy 
mechanizmów kontroli, zostały określone w Programie audytu systemu zarządzania i kontroli 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz w załączniku do 
Programu nr 8_IZ_IP_Zakres czynności wykonywanych w ramach audytu oraz 8b_IC_ Zakres 
czynności wykonywanych w ramach audytu. Poszczególne czynności wykonywane w ww. 
zakresie opisane zostały w dokumentacji roboczej, tj. arkuszach ustaleń i listach 
sprawdzających (arkusze ustaleń sporządzane są dla każdej instytucji i każdego badanego 
kryterium) w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Jednocześnie, podsumowanie 
zakresu przeprowadzonych czynności ze wskazaniem zbadanych dokumentów 
i przeprowadzonych testów, ustalenia poczynione w ramach audytu, opisujące stan faktyczny, 
zawarte zostały w dokumencie pn. Podsumowanie ustaleń dokonanych w instytucji 
przekazywanym do poszczególnych instytucji, celem wypowiedzenia się, co do ewentualnych 
ustaleń poczynionych w ramach audytu.

3.4. Opis głównych ustaleń i wniosków z przeprowadzonego audytu 
systemów zarządzania i kontroli

Czynności sprawdzające dotyczyły wybranych kluczowych wymogów kontrolnych nr 2, 4, 6 
i 7. W trakcie audytu systemu sprawdzono również wdrożenie rekomendacji wydanych 
w ramach audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WSL zawartych w sprawozdaniu znak 
DO2.9013.5.MMS.136.2014 zatwierdzonym w dniu 25 sierpnia 2015 roku oraz wdrożenie 
rekomendacji wydanych w Rocznym sprawozdaniu audytowym za okres od 1 lipca 2014 r. 
do 30 czerwca 2015 r. (sprawozdanie znak DO2.9013.5.178.MMS.14 z grudnia 2015 roku 
przekazane do Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC2007 w dniu 22 grudnia 2015 
roku).

Ponadto w trakcie audytu systemu sprawdzone zostało wdrożenie rekomendacji wydanych: 
 w Rocznym sprawozdaniu audytowym – RPO Województwa Śląskiego 2007-2013 

za okres od 01.07.2009 roku do 30.06.2010 roku - sprawdzenie w zakresie niezamkniętych 
rekomendacji;
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 w Rocznym sprawozdaniu audytowym – RPO Województwa Śląskiego 2007-2013 
za okres od 01.07.2010 roku do 30.06.2011 roku - sprawdzenie w zakresie niezamkniętych 
rekomendacji;

 w Rocznym sprawozdaniu audytowym – RPO Województwa Śląskiego 2007-2013 
za okres od 01.07.2011 roku do 30.06.2012 roku - sprawdzenie w zakresie niezamkniętych 
rekomendacji;

 w Rocznym sprawozdaniu audytowym – RPO Województwa Śląskiego 2007-2013 
za okres od 01.07.2012 roku do 30.06.2013 roku - sprawdzenie w zakresie niezamkniętych 
rekomendacji;

 w Rocznym sprawozdaniu audytowym – RPO Województwa Śląskiego 2007-2013 
za okres od 01.07.2013 roku do 30.06.2014 roku - sprawdzenie w zakresie niezamkniętych 
rekomendacji.

Ocena systemu zarządzania i kontroli przeprowadzona została zgodnie z Wytycznymi KE 
COCOF 08/0019/01-EN Guidance document on a common methodology for the assessment 
of management and control systems in the Member States (2007-2013 programming period).

System zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
został oceniony w kategorii 1 - System działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia 
są potrzebne. 
Krajowy System Informatyczny został oceniony w kategorii 1 - System działa dobrze, tylko 
niewielkie usprawnienia są potrzebne. 

Obszar dotyczący KSI został objęty badaniem przez pracowników Wydziału Audytu V 
Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów.

Szczegółowy opis został zawarty w sprawozdaniu, które zostało przekazane do Komisji 
Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej za pośrednictwem 
systemu SFC w kwietniu 2016 r. (sprawozdanie z dnia 8 kwietnia 2016 r., znak 
DO2.9011.8.2015.MMS.14).

W ramach audytu systemu nie stwierdzono ustaleń. Tym samym nie ma podstaw do szacowania 
korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu systemu.
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4. AUDYTY NA PRÓBIE OPERACJI

4.1. Wskazanie jednostek, które wykonały audyty na próbie, w tym 
instytucji audytowej

Wykonywanie zadań instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie audytu operacji dla całego 
RPO WSL 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 dniu 1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej 
Administracji Skarbowej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy funkcję Instytucji 
Audytowej pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zadania Instytucji Audytowej 
są realizowane przy pomocy pracowników zatrudnionych w wyodrębnionej komórce 
Ministerstwa Finansów. Wyodrębniona komórka Ministerstwa Finansów powstała 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 uległy zmianie.

Zgodnie ze Strategią audytu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego audyt operacji RPO WSL wykonany został przez inspektorów kontroli skarbowej 
i pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach na miejscu, w oparciu 
o dokumentację i dane będące w posiadaniu beneficjenta.

Nadzór nad czynnościami kontrolnymi wykonywanymi przez inspektorów kontroli skarbowej 
i pracowników Urzędów Kontroli Skarbowej był zapewniony przez Departament Ochrony 
Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów (Departament DO).

W trakcie audytu operacji projektu wybranego do kontroli sprawdzono, czy spełnione zostały 
m.in. następujące warunki:

 operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została 
zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi 
warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów;

 wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi 
przechowywanymi przez beneficjenta;

 wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi 
i krajowymi;

 wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 rozporządzenia (WE) 
nr 1083/2006.

W przypadku projektów o wartości ujemnej (kwoty skorygowane) sprawdzono, 
czy skorygowane wydatki odpowiadają decyzjom podjętym przez instytucje Państwa 
Członkowskiego (IZ, IPII, IC, IPOC, IA) oraz Komisji Europejskiej (KE, ETO).
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4.2. Opis podstawy wyboru próby

Wykonywanie zadań instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie audytu operacji dla całego 
RPO WSL 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.
Zgodnie ze Strategią audytu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego operacje do badania (projekty) zostały wybrane w oparciu o metodę statystycznego 
losowego doboru próby (Monetary Unit Sampling) – podejście standardowe.
Wybór próby z wydatków zadeklarowanych do KE w okresie od 1.01.2015 r. 
do 30.06.2015 r.
Przed przystąpieniem do wyboru próby w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego pozyskano dane finansowe dotyczące wydatków, które zostały 
zadeklarowane do Komisji Europejskiej w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. 
Otrzymane dane finansowe zostały uzgodnione z kwotą wydatków certyfikowanych przez 
Instytucję Certyfikującą do KE w I półroczu 2015 r.
Na wartość populacji złożyły się wydatki ujęte we wnioskach o płatność beneficjentów 
(wartość wydatków kwalifikowanych ogółem tj. wkład UE, wkład krajowy publiczny 
i prywatny), które objęte zostały wnioskami Instytucji Zarządzającej do Instytucji 
Certyfikującej i Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej oraz prognozowane wydatki 
do certyfikacji w II półroczu 2015 r. Projekty o wartości ujemnej (kwoty skorygowane) 
stanowią odrębną populację i są poddawane odrębnemu audytowi (patrz rozdział 4.3. 
niniejszego Programu audytu). Zatem populację operacji dodatnich stanowią wnioski dodatnie 
pogrupowane na projekt.
Na wydatki certyfikowane do KE (projekty dodatnie) w I półroczu złożyło się 353 projekty 
(669 wnioski o płatność) beneficjentów na łączna kwotę 375.101.447,54 PLN (wartość 
wydatków kwalifikowanych ogółem). Jednocześnie ustalono, że prognozowana kwota 
wydatków (wartość populacji), która ma zostać certyfikowana do KE w roku 2015 określona 
została na kwotę 963.631.436,31 PLN.

W stosunku do utworzonej populacji zastosowano metodę wyboru próby MUS- podejście 
standardowe z wykorzystaniem oprogramowania ACL, w oparciu o następujące założenia:
- poziom ufności: 70%,
- populacja (wraz z prognozą): 1.338.732.883,85 PLN;
- próg istotności – 2% wartości populacji: 26.774.657,68 PLN;
- oczekiwany poziom błędu – 0,50% wartości populacji: 6.693.664,42 PLN;
- odchylenie standardowe: 0,0022;
- element populacji: projekt.
W oparciu o wyżej wymienione parametry (przy wykorzystaniu formularza w arkuszu Excel) 
obliczono minimalną liczebność próby, która wynosiła 9 projektów. Podstawą do wyboru próby 
wydatków były projekty (element wyboru próby), dla których w okresie od dnia 1 stycznia 
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2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. zadeklarowano wydatki do KE. Interwał wykorzystywany 
do wyboru próby wyniósł 41.677.938,62 PLN.

Biorąc pod uwagę proporcję wydatków (projektów dodatnich) w pierwszym półroczu 2015 do 
całkowitej planowanej wartość populacji ustalono, iż liczebność próby za I półrocze wyniesie 
9 projektów. W wyniku losowania z wykorzystaniem oprogramowania ACL w dniu 17 lipca 
2015 r. została wybrana próba wynosząca 9 projektów (34 wnioski o płatność ) o łącznej 
wartości 122.232.991,31 PLN, co stanowi 32,59% wartości populacji I półrocza 2015 r.

Wybór próby z wydatków zadeklarowanych do KE w okresie od 1.07.2015 r. 
do 31.12.2015 r.
Przed przystąpieniem do wyboru próby w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, pozyskano dane finansowe dotyczące wydatków, które zostały 
zadeklarowane do Komisji Europejskiej w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. Otrzymane 
dane finansowe zostały uzgodnione z kwotą wydatków certyfikowanych przez Instytucję 
Certyfikującą do KE w roku 2015 r.
Na populację złożyły się wydatki ujęte we wnioskach o płatność beneficjentów (wartość 
wydatków kwalifikowanych ogółem tj. wkład UE, wkład krajowy, wkład prywatny), które 
objęte zostały wnioskami Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej i Instytucji 
Certyfikującej do Komisji Europejskiej. Projekty o wartości ujemnej (kwoty skorygowane) 
stanowią odrębną populację i są poddawane odrębnemu audytowi (patrz rozdział 4.3. 
niniejszego Aneksu do Programu audytu). Zatem populację operacji dodatnich stanowią 
wnioski dodatnie pogrupowane na projekty.
Po uzgodnieniu danych (dla wydatków certyfikowanych do KE w okresie 01.07.2015 r. 
do 31.12.2015 r.) ustalono, że:

 wartość subpopulacji - projekty dodatnie (wydatki kwalifikowane ogółem 
zadeklarowane do KE w okresie 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.) wynosi: 
672.265.366,67 PLN;

 liczebność subpopulacji wynosi 775 projektów (1.248 wniosków o płatność 
beneficjentów).

Dla potrzeb doboru II próby w oparciu o metodę MUS - podejście standardowe 
(z wykorzystaniem oprogramowania ACL), przyjęto następujące parametry: 

 poziom ufności – 70%;

 populacja – 672.265.366,67 PLN;

 próg istotności – 2% wartości populacji;

 błąd oczekiwany – 0,50% wartości populacji;

 odchylenie standardowe: 0,0129;

 element populacji: projekt.
Na podstawie ww. danych obliczono interwał dla doboru próby z wydatków zadeklarowanych 
do KE w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r., który wyniósł: 30.111.360,11 PLN.
W wyniku losowania z wykorzystaniem oprogramowania ACL w dniu 27 stycznia 2016 r. 
została wybrana próba wynosząca 21 projektów (47 wniosków o płatność) o łącznej wartości 
167.438.564,22 PLN, co stanowi 24,90% wartości populacji II półrocza 2015 r.
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Wybór próby z wydatków zadeklarowanych do KE w okresie od 1.01.2016r. do 
30.06.2016 r.

Przed przystąpieniem do wyboru próby w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, pozyskano dane finansowe dotyczące wydatków, które zostały 
zadeklarowane do Komisji Europejskiej w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. Otrzymane 
dane finansowe zostały uzgodnione z kwotą wydatków certyfikowanych przez Instytucję 
Certyfikującą do KE w roku 2016 r.
Na populację złożyły się wydatki ujęte we wnioskach o płatność beneficjentów (wartość 
wydatków kwalifikowanych ogółem tj. wkład UE, wkład krajowy, wkład prywatny), które 
objęte zostały wnioskami Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej i Instytucji 
Certyfikującej do Komisji Europejskiej. Projekty o wartości ujemnej (kwoty skorygowane) 
stanowią odrębną populację i są poddawane odrębnemu audytowi (patrz rozdział 4.3. 
niniejszego Aneksu do Programu audytu). Zatem populację operacji dodatnich stanowią 
wnioski dodatnie pogrupowane na projekty.
Po uzgodnieniu danych (dla wydatków certyfikowanych do KE w okresie 01.01.2016 r. 
do 30.06.2016 r.) ustalono, że:

 wartość subpopulacji - projekty dodatnie (wydatki kwalifikowane ogółem 
zadeklarowane do KE w okresie 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.) wynosi: 
1.094.424.295,63 PLN;

 liczebność subpopulacji wynosi 793 projekty (1.099 wnioski o płatność beneficjentów).
Dla potrzeb doboru III próby w oparciu o metodę MUS - podejście standardowe 
(z wykorzystaniem oprogramowania ACL), przyjęto następujące parametry: 

 poziom ufności – 70%;

 populacja - 1.094.424.295,63 PLN;

 próg istotności – 2% wartości populacji;

 błąd oczekiwany – 0,50% wartości populacji;

 odchylenie standardowe: 0,0129;

 element populacji: projekt.
Na podstawie ww. danych obliczono interwał dla doboru próby z wydatków zadeklarowanych 
do KE w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., który wyniósł: 218.884.859,13 PLN.
W wyniku losowania z wykorzystaniem oprogramowania ACL w dniu 15 lipca 2016 r. została 
wybrana próba wynosząca 5 projektów (12 wniosków o płatność) o łącznej wartości 
60.203.251,71 PLN, co stanowi 5,5% wartości populacji I półrocza 2016 r.

Podsumowanie doboru próby (dla wydatków certyfikowanych do KE w okresie 
01.01.2015 roku do 30.06.2016 roku).

Po uzgodnieniu danych za cały okres objęty badaniem (dla wydatków certyfikowanych do KE 
w okresie 01.01.2015 roku do 30.06.2016 roku) ustalono, że:

 Wartość populacji – projekty dodatnie (wydatki kwalifikowane ogółem zadeklarowane 
do KE w okresie 01.01.2015 roku do 30.06.2016 roku) wynosi 2.141.791.109,84 PLN;

 liczebność populacji: 1.921 projekty;
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 całkowita liczebność próby: 35 projektów (93 wnioski o płatność);

 całkowita wartość próby: 349.874.807,24 PLN;

 procent wydatków wybranych do audytu: 16,33%.

Dodatkowo w załączniku nr 2 do Sprawozdania zawarto informację dotyczącą charakterystyki 
populacji oraz obliczenia błędu.
Wybór próby z projektów o wartości ujemnej zadeklarowanych od 01.01.2015 r. 
do 31.12.2015 r.

Niezależnie od zastosowanej metody próbkowania z populacji elementów dodatnich, Instytucja 
Audytowa dokonuje wyboru próby z populacji poświadczonych do Komisji Europejskiej 
elementów (projektów/wniosków o płatność pogrupowanych w projekty) o wartości ujemnej. 
Wybór próby dokonywany jest jednokrotnie z populacji wszystkich elementów (projektów) 
ujemnych poświadczonych w całym roku objętym audytem operacji.
Przed przystąpieniem do wyboru próby z populacji elementów ujemnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pozyskano dane finansowe 
dotyczące wartości populacji ujemnej wydatków, które zostały zadeklarowane do Komisji 
Europejskiej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Otrzymane dane finansowe zostały 
uzgodnione z kwotą wydatków certyfikowanych przez Instytucję Certyfikującą do KE w roku 
2015 r.
Na wartość populacji złożyły się wydatki ujemne ujęte we wnioskach o płatność beneficjentów 
(wartość wydatków kwalifikowanych ogółem tj. wkład UE, wkład krajowy publiczny 
i prywatny), które objęte zostały wnioskami Instytucji Zarządzającej do Instytucji 
Certyfikującej i Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej. Zatem populację operacji 
ujemnych stanowią wnioski ujemne pogrupowane na projekty.
Po uzgodnieniu danych (dla wydatków ujemnych certyfikowanych do KE w okresie 01.01.2015 
r. do 31.12.2015 r.) ustalono, że:

 wartość populacji ujemnej (wydatki kwalifikowane ogółem zadeklarowane do KE 
w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.) wynosi: -25.558.111,14 PLN;

 liczebność populacji wynosi 128 projektów
Wybór próby dokonany został metodą niestatystyczną z zastosowaniem prostego doboru 
losowego co oznacza, iż każdy element populacji miał jednakową szansę trafienia do próby. 
Liczebność próby uzależniona była wyłącznie od liczebności elementów (projektów) 
składających się na badaną populację:

Liczebność populacji Minimalna liczebność próby
1-9 wszystkie elementy (9)

10-250 10
251-500 20
501-2000 30

2001 i więcej 40

W oparciu o wyżej wymienione parametry ustalono liczebność próby, która wynosi 
10 projektów. W wyniku losowania w dniu 27 stycznia 2016 r. została wybrana próba 
wynosząca 10 projektów (19 wniosków o płatność) o łącznej wartości -1.194.859,20 PLN, co 
stanowi 4,67% wartości populacji ujemnej za rok 2015.
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Uzgodnienie populacji operacji dodatnich i populacji operacji ujemnych z wydatkami 
zadeklarowanymi do KE w 2015 r.

Wydatki 
zadeklarowane do 

KE

Wartość populacji 
– operacje 
dodatnie

Wartość populacji 
– operacje ujemne 

(wartość 
bezwzględna)

Saldo wydatków 
wynikające z 

populacji (wartość 
populacji operacji 

dodatnich 
skorygowane o 

wartość populacji 
operacji ujemnych)

[B-C]

Różnica 
pomiędzy 

wydatkami 
zadeklarow
anymi do 

KE a 
saldem 

wydatków 
z populacji

[A-D]

Wyjaśnie
nie 

różnicy

A B C D E F

1.021.808.703,07 1.047.366.814,21 25.558.111,14 1.021.808.703,07 0,00 n/d

Wybór próby z projektów o wartości ujemnej zadeklarowanych od 01.01.2016 r. do 
30.06.2016 r.
Niezależnie od zastosowanej metody próbkowania z populacji elementów dodatnich, Instytucja 
Audytowa dokonuje wyboru próby z populacji poświadczonych do Komisji Europejskiej 
elementów (projektów/wniosków o płatność pogrupowanych w projekty) o wartości ujemnej. 
Wybór próby dokonywany jest jednokrotnie z populacji wszystkich elementów (projektów) 
ujemnych poświadczonych w całym roku objętym audytem operacji.
Przed przystąpieniem do wyboru próby z populacji elementów ujemnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pozyskano dane finansowe 
dotyczące wartości populacji ujemnej wydatków, które zostały zadeklarowane do Komisji 
Europejskiej w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. Otrzymane dane finansowe zostały 
uzgodnione z kwotą wydatków certyfikowanych przez Instytucję Certyfikującą do KE w roku 
2016 r.
Na wartość populacji złożyły się wydatki ujemne ujęte we wnioskach o płatność beneficjentów 
(wartość wydatków kwalifikowanych ogółem tj. wkład UE, wkład krajowy publiczny 
i prywatny), które objęte zostały wnioskami Instytucji Zarządzającej do Instytucji 
Certyfikującej i Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej. Zatem populację operacji 
ujemnych stanowią wnioski ujemne pogrupowane na projekty.
Po uzgodnieniu danych (dla wydatków ujemnych certyfikowanych do KE w okresie 
01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.) ustalono, że:

 wartość populacji ujemnej (wydatki kwalifikowane ogółem zadeklarowane do KE 
w okresie 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.) wynosi: -79.092.639,92 PLN;

 liczebność populacji wynosi 149 projektów
Wybór próby dokonany został metodą niestatystyczną z zastosowaniem prostego doboru 
losowego co oznacza, iż każdy element populacji miał jednakową szansę trafienia do próby. 
Bazując na zaleceniach KE, podjęta została decyzja że liczebność próby wynosi 3 projekty. 
W wyniku losowania w dniu 15 lipca 2016 r. została wybrana próba wynosząca 3 projekty 
(8 wniosków o płatność) o łącznej wartości -388.388,57 PLN, co stanowi 0,49% wartości 
populacji ujemnej za rok 2016.
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Uzgodnienie populacji operacji dodatnich i populacji operacji ujemnych z wydatkami 
zadeklarowanymi do KE w 2016 r.

Wydatki 
zadeklarowane do 

KE

Wartość populacji 
– operacje 
dodatnie

Wartość 
populacji – 

operacje ujemne 
(wartość 

bezwzględna)

Saldo wydatków 
wynikające z 

populacji (wartość 
populacji operacji 

dodatnich 
skorygowane o 

wartość populacji 
operacji ujemnych)

[B-C]

Różnica 
pomiędzy 
wydatkami 

zadeklarowan
ymi do KE a 

saldem 
wydatków z 

populacji

[A-D]

Wyjaśnienie 
różnicy

A B C D E F

1.015.331.655,91 1.094.424.295,63 79.092.639,92 1.015.331.655,91 0,00 n/d

Uzgodnienie populacji operacji dodatnich i populacji operacji ujemnych z wydatkami 
zadeklarowanymi do KE w 2015 i 2016 r.

Wydatki 
zadeklarowane do 

KE

Wartość populacji 
– operacje 
dodatnie

Wartość populacji 
– operacje ujemne 

(wartość 
bezwzględna)

Saldo wydatków 
wynikające z 

populacji (wartość 
populacji operacji 

dodatnich 
skorygowane o 

wartość populacji 
operacji 

ujemnych)

[B-C]

Różnica 
pomiędzy 
wydatkami 

zadeklarowan
ymi do KE a 

saldem 
wydatków z 

populacji

[A-D]

Wyjaśnienie 
różnicy

A B C D E F

2.037.140.358,78 2.141.791.109,84 104.650.751,06 2.037.140.358,78 0 n/d

Reprezentatywność próby
Instytucja Audytowa w pierwszej kolejności wybiera próbę metodami statystycznymi. 
Instytucja Audytowa dokonuje także przeglądu zgodnie z art. 17 pkt 5 rozporządzenia 
1828/2006 dotychczas wybranych operacji (próby losowe), w celu ustalenia, czy istnieje 
konieczność wyboru próby uzupełniającej. 
W związku z powyższym przeprowadzono analizę wydatków zadeklarowanych do Komisji 
Europejskiej w okresie do 30 czerwca 2016 roku oraz objętych audytem operacji przez 
Instytucję Audytową w ramach RPO WSL.
W wyniku dokonanej analizy, w opinii Instytucji Audytowej, w RPO WSL nie ma potrzeby 
wyboru próby uzupełniającej, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

1. Kwota poświadczonych wydatków – audytem objęto 24,87% wydatków 
zadeklarowanych do KE w ramach całego programu. 

2. Różnorodność sektorów / priorytetów – próbą objęto wszystkie sektory / priorytety;
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3. Różnorodność instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL - próbą objęto 
Instytucję Zarządzającą i Pośredniczącą (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości);

4. Różnorodność beneficjentów – próbą objęto m.in beneficjentów takich jak: jednostki 
samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej spółki akcyjne, 
sp. z o.o., spółki jawne, przedsiębiorców, itp.

Obliczenia dotyczące wyboru próby i logi z ACL stanowią załącznik nr 3, natomiast 
zestawienie projektów wybranych do próby audytu operacji za rok audytowy od 1 lipca 
2015 roku do 30 czerwca 2016 roku (operacje dodatnie) oraz zestawienie projektów wybranych 
do próby audytu operacji za rok audytowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku 
(operacje ujemne) stanowi załącznik nr 1.
Tabela zadeklarowanych wydatków audytów i prób stanowi załącznik nr 4, natomiast 
obliczenia dotyczące poziomu błędu stanowią załącznik nr 5.

4.3. Opis najważniejszych ustaleń
W wyniku przeprowadzonego audytu operacji ustalono, że:

Projekt nr RPSL.01.01.01-00-017/12 pn. „Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu 
inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach”, pozycja 3 załącznika nr 1 do 
sprawozdania

Ustalenie 1 W trakcie audytu ustalono, że:
A. Beneficjent przedłożył do refundacji wydatki, które nie spełniają 

reguł kwalifikowalności. 
W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych dot. 
ww. kategorii kosztów we wniosku o płatność nr RPSL.01.01.01-00-
017/12-07 wynosi 221.509,91 PLN (w tym wkład EFRR wynosi: 
188.283,42 PLN).
B. Beneficjent przedstawił do refundacji wydatki z tytułu podatku 

VAT, który jest możliwy do odzyskania. W związku z powyższym 
wartość wydatków niekwalifikowanych (dot. podatku VAT) 
we wniosku o płatność nr RPSL.01.01.01-00-017/12-07 wynosi 
116.440,88 PLN (w tym wkład EFRR wynosi 98.974,75 PLN).

Łączna wartość wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność 
nr RPSL.01.01.01-00-017/12-07 wynosi 337.950,79 (w tym wkład EFRR 
wynosi 287.258,17 PLN).
Wydatki niekwalifikowane zostały wycofane w deklaracji wydatków 
nr RPSL.IC.MRRDIC-D06/16-00.

Rekomendacja W trakcie audytu zamknięcia ustalono, że IZ podjęła wystarczające 
działania naprawcze w ramach Programu w odniesieniu do kwoty 
337.950,79 PLN w badanym w ramach audytu operacji wniosku o płatność 
oraz kwoty 77.970,00 PLN z pozostałych wniosków o płatność.
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Projekt nr RPSL.04.01.00-00-078/08 pn. „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie 
obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, pozycja 18 
załącznika nr 1 do sprawozdania

Ustalenie 2 W trakcie audytu ustalono, że:
a) Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

nr IZP.3413/1/2009 wskazał sposób oceny warunku udziału 
w postępowaniu dot. posiadanej wiedzy i doświadczenia (w zakresie 
okresu) niezgodnie z §1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane. 

Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i równego 
traktowania i skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków 
niekwalifikowanych w postępowaniu. Nieprawidłowość wpisuje się 
w punkt 9 Decyzji KE C(2013)9527 z 19.12.2013 r.
Uwzględniając korektę IZ na ww. zamówieniu (2%) wartość wydatków 
niekwalifikowanych we wnioskach o płatność nr RPSL.04.02.00-00-
078/08-15-K02, nr RPSL.04.02.00-00-078/08-16-K02, nr RPSL.04.02.00-
00-078/08-18 wynosi: 114.163,56 PLN (w tym z EFRR w wys. 97.039,02 
PLN).
b) Beneficjent dokonując zamówień o wartości szacunkowej poniżej 

14.000 euro dot.: „Opracowania projektu graficznego oraz budowy 
strony internetowej” i „Wykonania projektu i montażu tablic 
pamiątkowych”, nie upublicznił informacji o zamówieniu, czym 
naruszył zapisy § 13 ust. 9 pkt 2 Umowy o dofinansowanie. Działanie 
Beneficjenta było sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji 
i równego traktowania, co skutkuje określeniem wydatków 
niekwalifikowanych na poziomie 25% wartości ww. zamówień.

Zastosowanie obniżonego wskaźnika 25% dla każdego z postępowań 
wynika, z faktu, iż beneficjent dokonał rozeznania rynku poprzez wysłanie 
zapytań ofertowych do min. 3 firm, zebrał oferty od potencjalnych 
Wykonawców i dokonał wyboru w oparciu o najkorzystniejszą 
ekonomicznie ofertę, po czym zawarł Umowę w formie pisemnej.

W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych 
w badanych wnioskach o płatność nr RPSL.04.02.00-00-078/08-15-K02, 
nr RPSL.04.02.00-00-078/08-16-K02, nr RPSL.04.02.00-00-078/08-18 
wyniosła 3.782,25 PLN (w tym wkład EFRR w wys. 3.214,91 PLN).
Łączna wartość wydatków niekwalifikowanych we wnioskach o płatność 
RPSL.04.02.00-00-078/08-15-K02, nr RPSL.04.02.00-00-078/08-16-K02, 
nr RPSL.04.02.00-00-078/08-18 wynosi 117.945,81 PLN (w tym wkład 
EFRR wynosi.100.253,93 PLN).
Wydatki niekwalifikowane zostały wycofane w deklaracji wydatków 
nr RPSL.IC.MRRDIC-D01/17-00.

Rekomendacja W trakcie audytu zamknięcia ustalono, że IZ podjęła wystarczające 
działania naprawcze w ramach Programu w odniesieniu do kwoty 
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117.945,81 PLN w badanych w ramach audytu operacji wnioskach 
o płatność oraz kwoty 160.683,03 PLN z pozostałych wniosków o płatność.

Projekt nr RPSL.05.03.00-00-134/10 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową 
termomodernizację wraz z montażem kolektorów słonecznych w obiekcie Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary”, pozycja 20 załącznika nr 1 do sprawozdania

Ustalenie 3 Ustalono, ze Beneficjent przedstawił do refundacji m.in. wydatki z tytułu 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w wysokości 
48.240,08 PLN. W toku audytu stwierdzono naruszenie ustawowego 
obowiązku wynikającego z art. 40 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy 
PZP co w konsekwencji mogło prowadzić do nierównego traktowania 
wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy PZP), ponieważ wartość zamówienia 
przekroczyła próg wskazany w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i Zamawiający był 
obowiązany do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w stosownym 
publikatorze i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w 
odpowiednim trybie.
Nieprawidłowość wpisuje się w punkt 1 Decyzji KE C(2013)9527 
z 19.12.2013 r. i został przyjęty wskaźnik 100 % wartości wydatków 
niekwalifikowanych.
W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych 
w badanym wniosku o płatność nr RPSL.05.03.00-00-134/10-03 wynosi 
48.240,08 PLN.
Wydatki niekwalifikowane zostały wycofane w deklaracji wydatków 
nr RPSL.IC.MRRDIC-D06/16-00. 
Powyższe ustalenia zostały zidentyfikowane również przez Instytucję 
Zarządzającą, informacja pokontrolna z 27 stycznia 2016 r., tj. po wyborze 
próby do audytu operacji.

Rekomendacja W trakcie audytu zamknięcia ustalono, że IZ podjęła wystarczające 
działania naprawcze w ramach Programu w odniesieniu do kwoty 48.240,08 
PLN w badanym w ramach audytu operacji wniosku o płatność. 
W pozostałych wnioskach o płatność kwota wydatków z tytułu ww. 
uchybienia wynosi 0,00 PLN.

Projekt nr RPSL.06.02.01-00-057/10 pn. „Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni 
Mieszkaniowej Sadyba w Katowicach”, pozycja 23 załącznika nr 1 do sprawozdania

Ustalenie 4 W trakcie audytu ustalono, że:
a) Beneficjent zaliczył do wydatków kwalifikowanych koszty dot. 

remontu i docieplenia dachów budynków mieszkalnych, które są 
wydatkami niezwiązanymi z Projektem i są niezgodne z Umową 
o dofinansowanie. 

W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych 
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we wnioskach o płatność nr RPSL.06.02.01-00-057/10-05, 
nr RPSL.06.02.01-00-057/10-05-K01, RPSL.06.02.01-00-057/10-05-K02, 
nr RPSL.06.02.01-00-057/10-06, nr RPSL.06.02.01-00-057/10-07 
i nr RPSL.06.02.01-00-057/10-08 wynosi 1.102.972,40 PLN (w tym wkład 
EFRR w wys. 661.783,44 PLN).
b) Beneficjent zaliczył do wydatków kwalifikowanych koszty dot. 

kosztów grzejników i zaworów c.o. w budynkach mieszkalnych, które 
są wydatkami niezwiązanymi z Projektem i są niezgodne z Umową 
o dofinansowanie. 

W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych 
we wnioskach o płatność nr RPSL.06.02.01-00-057/10-05, RPSL.06.02.01-
00-057/10-05-K01, RPSL.06.02.01-00-057/10-05-K02, RPSL.06.02.01-
00-057/10-06, RPSL.06.02.01-00-057/10-07 i RPSL.06.02.01-00-057/10-
08 wynosi 111.284,93 PLN (w tym wkład EFRR w wys. 66.770,96 PLN).
c) W zw. z błędnym procentowym rozliczeniem faktycznie wykonanych 

robót w ramach Umowy z Wykonawcą nr 4/100/2013 z dn. 
13.09.2013 r., Beneficjent zaliczył do wydatków kwalifikowanych 
zawyżoną ich wartość.

W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych we 
wnioskach o płatność nr RPSL.06.02.01-00-057/10-05, RPSL.06.02.01-00-
057/10-05-K01, RPSL.06.02.01-00-057/10-05-K02, RPSL.06.02.01-00-
057/10-06, RPSL.06.02.01-00-057/10-07 i RPSL.06.02.01-00-057/10-08 
wynosi 1.970,83 PLN (w tym wkład EFRR w wys. 1.182,50 zł).
Łączna wartość wydatków niekwalifikowanych we wnioskach o płatność 
nr RPSL.06.02.01-00-057/10-05, nr RPSL.06.02.01-00-057/10-05-K01, 
RPSL.06.02.01-00-057/10-05-K02, nr RPSL.06.02.01-00-057/10-06, 
nr RPSL.06.02.01-00-057/10-07 i nr RPSL.06.02.01-00-057/10-08 wynosi 
1.216.228,16 PLN (w tym wkład EFRR w wys. 729.736,90 PLN).
Wydatki niekwalifikowane zostały wycofane w deklaracji wydatków nr 
RPSL.IC.MRRDIC-D03/15, RPSL.IC.MRRDIC-D06/16, 
RPSL.IC.MRRDIC-D01/17.

Rekomendacja W trakcie audytu zamknięcia ustalono, że IZ podjęła wystarczające 
działania naprawcze w ramach Programu w odniesieniu do kwoty 
1.216.228,16 PLN w badanych w ramach audytu operacji wnioskach 
o płatność oraz kwoty 225.287,44 PLN z pozostałych wniosków o płatność.

Projekt nr RPSL.06.02.01-00-064/10 pn. „Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz 
zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych 
w Chorzowie Batorym”, pozycja 24 załącznika nr 1 do sprawozdania

Ustalenie 5 W trakcie audytu ustalono, że:
a) Beneficjent zaliczył do wydatków kwalifikowanych wydatki z tytułu 

publikacji 2 artykułów prasowych, które nie zawierały obowiązkowych 
elementów w zakresie odniesienia do źródła finansowania Projektu ze 
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środków UE.
Zgodnie z zapisami pkt. 7 „Wytycznych IZ RPO WSL dla Beneficjentów 
w zakresie informacji i promocji” wydatki na działania promocyjne 
przeprowadzone bez zachowania zasad określonych w w/w Wytycznych – 
nie mogą stanowić wydatków kwalifikowanych. 
W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych 
we wniosku o płatność nr RPSL.06.02.01-00-064/10-02 wynosi 1.445,25 zł 
brutto (w tym wkład EFRR w wys. 1.044,19 zł).
b) Beneficjent uwzględnił w wydatkach kwalifikowanych wydatki zw. 

z robotami budowalnymi przekraczającymi limit kosztów 
kwalifikowanych, ustalony zgodnie z metodologią przyjętą w Umowie 
o dofinansowanie i dotyczącymi Poradni Opieki Paliatywnej, która 
stanowi element niekwalifikowany Projektu. 

W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych we 
Wniosku o płatność nr RPSL.06.02.01-00-064/10-02 wynosi 94.498,07 zł 
brutto (w tym wkład EFRR w wys. 68.274,86 zł). 
c) Beneficjent uwzględnił w wydatkach kwalifikowanych wydatki dot. 

robót dodatkowych do Umowy z Wykonawcą nr R-4/2011 z dn. 
01.08.2011r. Wydatki te nie spełniały zasad uczciwej konkurencyjności 
i zostały poniesione niezgodnie z art. 13 ust. 9 pkt 2 Umowy 
o dofinansowanie. 

Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i równego 
traktowania i zgodnie z pkt. 24 Decyzji Komisji nr C(2013) 9527 z dn. 
19.12.2013 r. „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla 
wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego 
w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień 
publicznych” - skutkuje koniecznością ustalenia kosztów 
niekwalifikowanych na poziomie 25%.
W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych 
we Wniosku o płatność nr RPSL.06.02.01-00-064/10-02 wynosi 8.369,61 
PLN (w tym wkład EFRR w wys. 6.047,04 zł PLN).
d) Beneficjent w postępowaniu o zamówienie publiczne 

w pozaustawowym trybie zapytania ofertowego dot. 
Umowy/zamówienia z dn. 31.03.2014 r. (tablica pamiątkowa) – nie 
dopełnił obowiązku opublikowania informacji o ww. zamówieniu 
zgodnie z zapisami Komunikatu Wyjaśniającego KE, o którym mowa 
w § 13 ust. 9 pkt. 2 Umowy o dofinansowanie.

Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i równego 
traktowania i zgodnie z pkt. 1 Decyzji Komisji nr C(2013) 9527 z dn. 
19.12.2013 r. „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla 
wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego 
w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień 
publicznych” - skutkuje koniecznością ustalenia kosztów 
niekwalifikowanych na poziomie 25%.
W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych 
we Wniosku o płatność nr RPSL.06.02.01-00-064/10-02 wynosi 119,93 zł 
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PLN (w tym wkład EFRR wynosi 86,65 PLN).
Łączna wartość wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność 
nr RPSL.06.02.01-00-064/10-02 wynosi 104.432,86 PLN (w tym wkład 
EFRR wynosi 75.452,74 PLN).
Wydatki niekwalifikowane zostały wycofane w deklaracji wydatków 
nr RPSL.IC.MRRDIC-D01/17.

Rekomendacja W trakcie audytu zamknięcia ustalono, że IZ podjęła wystarczające 
działania naprawcze w ramach Programu w odniesieniu do kwoty 
104.432,86 PLN w badanym w ramach audytu operacji wniosku o płatność 
oraz kwoty 30.671,36 PLN z pozostałych wniosków o płatność.

Projekt nr RPSL.06.02.02-00-068/10 pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków 
– etap I”, pozycja 25 załącznika nr 1 do sprawozdania

Ustalenie 6 W trackie audytu ustalono, że:
a) Beneficjent przedstawił do refundacji wydatki, które nie odnoszą się do 

faktycznie zrealizowanych dostaw i są zbędne dla Projektu.
Powyższe stanowi naruszenie zapisów pkt. 5.1 Wytycznych w sprawie 
kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013.
W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych we 
wnioskach o płatność nr RPSL.06.02.02-00-068/10-06, RPSL.06.02.02-00-
068/10-06-K01, RPSL.06.02.02-00-068/10-08, RPSL.06.02.02-00-068/10-
10, RPSL.06.02.02-00-068/10-10-K01 i RPSL.06.02.02-00-068/10-11 
wynosi 9.932,25 PLN (w tym wkład EFRR w wys. 8.442,41 PLN);
b) Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

nr GKIII.271.4.2014 (przetarg nieograniczony) wykluczył Wykonawcę 
w zw. z upływem terminu ważności jego oferty (najkorzystniejszej) 
z naruszeniem art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
tj. bez uzyskania od tego Wykonawcy informacji o odmowie podpisania 
umowy/przedłużenia okresu związania ofertą przez oferenta. 

Powyższe wpisuje się w zapisy pkt. 16 Decyzji Komisji nr C (2013) 9527 
z dn. 19.12.2013 r. „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla 
wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego 
w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień 
publicznych” – i skutkuje ustaleniem wydatków niekwalifikowanych na 
poziomie 5% wynikających z ww. Umowy.
W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych 
we wnioskach o płatność nr RPSL.06.02.02-00-068/10-06, RPSL.06.02.02-
00-068/10-06-K01, RPSL.06.02.02-00-068/10-08, RPSL.06.02.02-00-
068/10-10, RPSL.06.02.02-00-068/10-10-K01 i RPSL.06.02.02-00-
068/10-11 wynosi 56.461,82 PLN (w tym wkład EFRR w wys. 47.992,55 
PLN).
Łączna wartość wydatków niekwalifikowanych we wnioskach o płatność 
nr RPSL.06.02.02-00-068/10-06, nr RPSL.06.02.02-00-068/10-06-K01, 
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nr RPSL.06.02.02-00-068/10-08, nr RPSL.06.02.02-00-068/10-10, nr 
RPSL.06.02.02-00-068/10-10-K01 i nr RPSL.06.02.02-00-068/10-11 
wynosi 66.394,07 PLN (w tym wkład EFRR w wys. 56.434,96 PLN).
Wydatki niekwalifikowane zostały wycofane w deklaracji wydatków 
nr RPSL.IC.MRRDIC-D01/17.

Rekomendacja W trakcie audytu zamknięcia ustalono, że IZ podjęła wystarczające 
działania naprawcze w ramach Programu w odniesieniu do kwoty 66.394,07 
PLN w badanych w ramach audytu operacji wnioskach o płatność. 
W pozostałych wnioskach o płatność kwota wydatków z tytułu ww. 
uchybienia wynosi 0,00 PLN.

4.4. Wnioski dotyczące oceny skuteczności systemu zarządzania 
i kontroli

Do badania w ramach audytu operacji wybrana została próba o wartości 349.874.807,24 PLN 
/próba dodatnia/. 

W wyniku audytu operacji stwierdzono wydatki niekwalifikowane na 
kwotę 1.891.191,77 PLN.

Instytucja Audytowa w trakcie prowadzonego audytu operacji nie stwierdziła błędów 
systemowych. 

Z uwagi na fakt, iż stwierdzone błędy finansowe miały charakter losowy, dokonano ich 
ekstrapolacji.

W tabeli nr 1 został przedstawiony poziom błędu po dokonaniu ekstrapolacji w ramach audytu 
RPO WSL.

Tabela nr 1

Populacja operacji dodatnich (wnioski dodatnie pogrupowane na projekt)

FUNDUSZ
WARTOŚĆ 
POPULACJI

(PLN)

WARTOŚĆ
WYDATKÓW 
ZBADANYCH

 (PLN)

PRÓG 
ISTOTNOŚCI
(2% x kol. 2)

SUMA 
WYDATKÓW 

NIEKWALIFIKO
WANYCH W 

WYDATKACH 
ZBADANYCH

(PLN)

WARTOŚĆ BŁĘDU 
W POPULACJI PO 

DOKONANIU 
EKSTRAPOLACJI

1 2 3 4 5 6

EFRR 2.141.791.109,84 349.874.807,24 42.835.822,20 1.891.191,77 22.196.874,45

W wyniku ekstrapolacji ustalono, że wartość błędu wynosi 22.196.874,45 PLN i nie przekracza 
przyjętego progu istotności wynoszącego 42.835.822,20 PLN (2% wartości populacji, 
tj. wydatków zadeklarowanych do KE od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.).
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Błędy finansowe zostały stwierdzone w 6 projektach na 34 projektów wybranych do próby 
(projekt nr RPSL.06.01.00-00-005/09 został wybrany podczas dwóch losowań). 
Większość stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych wynika z naruszeń zasad 
dotyczących zamówień publicznych, tj. m.in.: podział zamówienia, brak odpowiedniego 
upublicznienia ogłoszenia, niewystarczający czas na przygotowanie dokumentacji 
przetargowej, kryteria wyboru nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia, istotna 
modyfikacja treści umowy, nieprzestrzeganie terminów składania ofert, terminów składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału.
Pozostałe wydatki niekwalifikowane dotyczą naruszenia zasad kwalifikowalności wydatków, 
tj. niezgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków. 
W wyniku ekstrapolacji ustalono, że:

 najbardziej prawdopodobny błąd wynosi: 22.196.874,45 PLN, co stanowi 1,04% 
wartości populacji;

 górny limit błędu wynosi: 31.579.940,11 PLN;

 dolny limit błędu wynosi: 12.813.808,78 PLN;

 przyjęty próg istotności (2% wartości populacji) wynosi: 42.835.822,20 PLN.
Najbardziej prawdopodobny błąd oraz górny i dolny limit błędu nie przekraczają przyjętego 
progu istotności. 
W związku z powyższym, system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Śląskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego funkcjonował skutecznie, tak by dostarczyć racjonalne 
zapewnienie, że deklaracje wydatków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 
roku oraz od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku przedstawione do Komisji są 
poprawne, i tym samym dają racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są 
zgodne z prawem i prawidłowe. 
Stwierdzone błędy nie miały wpływu na realizację programu audytu oraz innych obszarów 
objętych badaniem w trakcie audytu operacji. 
Nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu operacji.
Ponadto do badania w ramach audytu operacji wybrana została próba o wartości – 1.583.247,77 
PLN /próba ujemna/.
W tabeli nr 2 została przestawiona suma błędów finansowych w zbadanych operacjach 
ujemnych w ramach audytu RPOWSL.
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Tabela nr 2

Populacja operacji ujemnych (za rok 2015 i rok 2016) (wnioski ujemne pogrupowane na 
projekt)

FUNDUSZ

WARTOŚĆ 
POPULACJI (PLN) – 

WARTOŚĆ 
BEZWGLĘDNA

WARTOŚĆ 
OPERACJI 

UJEMNYCH 
WYBRANYCH DO 

ZBADANIA (PLN) – 
WARTOŚĆ 

BEZWGLĘDNA

SUMA BŁĘDÓW FINANSOWYCH 
W ZBADANYCH OPERACJACH 
UJEMNYCH (PLN) – WARTOŚĆ 

BEZWGLĘDNA 

1 2 3 4

EFRR 104.650,751,06 1.583.247,77 0,00

W Tabeli 3 przedstawiono syntetyczną informację na temat działań naprawczych podjętych 
w stosunku do stwierdzonych w wyniku audytu oszustw / podejrzeń oszustwa, stan wdrożenia 
zaleceń wydanych w ramach audytów operacji oraz zaktualizowany poziom błędu finansowego 
w podziale na poszczególne lata.

Tabela 3

Syntetyczna informacja na temat działań naprawczych

Roczne 
sprawozdani
e audytowe 
(RSA) 
przekazane 
do KE do 
końca:

Poziom 
błędu 
finansowego 
wskazany 
w poszczegól
nych RSA po 
ekstrapolacji 
[%]

Czy w RSA 
wskazano 
przypadki 
oszustwa / 
podejrzenia 
oszustwa, jeśli 
tak - podjęte 
działania

Liczba 
ustaleń / 
rekomenda
cji ujętych 
w RSA

Liczba 
rekomend
acji 
wdrożony
ch

Liczba 
rekomend
acji 
niewdrożo
nych

Aktualny 
poziom 
błędu 
finansow
ego po 
ekstrapol
acji [%] 

2008 Powstrzymano się od wydania opinii w związku z brakiem zadeklarowanych 
wydatków.

2009 Powstrzymano się od wydania opinii w związku z brakiem zadeklarowanych 
wydatków.

2010 0,2 NIE 3 2 0 0,03*

2011 1,6 NIE 25 25 0 1,58*

2012 0,79 NIE 11 11 0 0,79

2013 1,69 NIE 14 13 0 1,55*

2014 0,07 NIE 6 6 0 0,07

2015 0,42 NIE 6 6 0 0,38**

Sprawozdani 1,04 NIE 6 6 0 1,04
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e końcowe – 
Rozdział 4

*Zaktualizowany poziom błędu finansowego uwzględnia przypadki w stosunku, do których IA 
odstąpiła od ustalenia w wyniku dalszych procedur audytowych oraz dodatkowe ustalenia 
finansowe zidentyfikowane przez służby KE i ETO w stosunku do operacji zbadanych przez 
IA.(informacja o powyższym został podawana na bieżąco w Rocznych Sprawozdaniach 
Audytowych).

**W 2016 roku Instytucja Audytowa odstąpiła od:

• Rekomendacji zawartej w RSA za okres 1 lipca 2014 r. - 30 czerwca 2015 r. w części 
ustalenia z punktu 5.3.6c w wysokości 53.442,49 PLN. Instytucja Zarządzająca po 
wydaniu Rocznego sprawozdania audytowego przedstawiła dodatkowe 
argumenty/wyjaśnienia odnośnie opisanego ustalenia. Po dokonaniu analizy 
stanowiska/dokumentacji przedstawionej przez IZ RPO WŚL, Instytucja Audytowa 
przyjęła wyjaśnienia i uznała, iż w omawianym przypadku nie doszło do naruszenia reguł 
konkurencyjności.
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5. DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI 
AUDYTOWYMI 

Stan wdrożenia rekomendacji z audytów Instytucji Audytowej
W trakcie audytu zamknięcia ustalono, że Instytucja Zarządzająca podjęła odpowiednie 
działania naprawcze do wszystkich rekomendacji wydanych w Sprawozdaniu z audytu systemu 
z dnia 8 kwietnia 2016 roku, znak DO2.9011.8.2015.MMS.14.

Ponadto Instytucja Zarządzająca podjęła odpowiednie działania naprawcze do wszystkich 
rekomendacji wskazanych w Rocznych sprawozdaniach audytowych opisanych w pkt 3.4 
niniejszego sprawozdania. 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego podatek VAT, który 
w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-276/2014 powinien być wydatkiem 
niekwalifikowanym wynosi 105.206.811,90 PLN.

Ww. kwota została wycofana/odzyskana oraz została uwzględniona w Oświadczeniu 
o wycofanych i odzyskanych kwotach, kwotach poddanych procedurze odzyskiwania i kwotach 
niemożliwych do odzyskania zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego 
i załącznikiem XI do tego rozporządzenia.

Z uwagi na fakt, iż stwierdzony błąd finansowy miał charakter błędu znanego nie dokonano 
jego ekstrapolacji. 

Instytucja Audytowa uwzględniła kwotę 105.206.811,90 PLN jako błąd znany w kwantyfikacji 
ryzyka (kolumna E) w Tabeli zadeklarowanych wydatków i audytów prób - wartość 
skumulowanego ryzyka rezydualnego (Rozdział 10 oraz załącznik nr 8).

Ponadto, w zakresie kluczowego wymogu kontrolnego nr 6: Wiarygodne skomputeryzowane 
systemy rachunkowości i księgowości, monitorowania i sprawozdawczości (art. 58 d) i art. 60 
c), d) rozporządzenia 1083/2006), sprawdzeniu zostały poddane:

 rekomendacje, dotyczące głównego systemu informatycznego (KSI-SIMIK 07-13), 
wydane w ramach ostatniego audytu wiarygodności systemu informatycznego KSI-
SIMIK 07-13. Przedmiotowe rekomendacje zostały ujęte w Sprawozdaniu z czynności 
sprawdzających w zakresie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Informatycznego KSI 
SIMIK 07-13. Sprawozdanie zostało sporządzone według stanu na dzień 13.02.2015 r. 
Audyt follow-up został przeprowadzony w lutym i odzwierciedla stan na 29.02.2016 r.;

Ustalono, iż w odniesieniu do KSI wszystkie rekomendacje zostały wdrożone/zamknięte. 
W związku z powyższym Krajowy System Informatyczny został oceniony w kategorii 1 - 
System działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w załączniku nr 6 do niniejszego Sprawozdania.
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Stan wdrożenia rekomendacji z audytów /kontroli innych instytucji
W trakcie audytu zamknięcia ustalono:
W okresie realizacji RPO WSL 2007-2013 miały miejsce 2 wizyty przedstawicieli Komisji 
Europejskiej oraz 2 wizyty przedstawicieli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

1) Audyt Komisji Europejskiej nt. „Uzyskania zapewnienia w zakresie tworzenia 
i wdrażania instrumentów inżynierii finansowej (nr 2013/PL/REGIO/C4/1229/1) 
w dniach 10-14 czerwca 2013 r. Instytucja Zarządzająca oczekuje na ostateczną 
informację z Komisji Europejskiej, do której bezpośrednio skierowane zostaną wyniki 
audytu. 
Według wstępnego raportu kwota wydatków niekwalifikowanych wynosi 73.865,20 
PLN (wersja anglojęzyczna raportu) lub 90.885,09 PLN (wersja polskojęzyczna 
raportu). 
Na dzień wydania „Sprawozdania końcowego …” brak jest ostatecznego raportu 
z audytu KE. 
Instytucja Zarządzająca powinna po otrzymaniu ostatecznego raportu KE podjąć 
odpowiednie działania naprawcze.

2) Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Misja nr ref.: PF-4825) w dniach 
21-31.05.2012 r. w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych wykonania budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej DAS 2012. Misja zakończyła się wydaniem raportu z dnia 
20 września 2013 r., w którym to ETO uznał za niekwalifikowane wydatki dotyczace 
decyzji o odszkodowaniu z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowej pod budowę drogi 
na rzecz Województwa Śląskiego. Działania naprawcze zostały zrealizowane poprzez 
pomniejszenie deklaracji do KE.

3)  Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Misja nr ref.: PF-6760) w dniach 
19-23.01.2015 r. w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych wykonania budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej DAS 2014. Misja zakończyła się wydaniem raportu z dnia 
23 listopada 2016r., w którym to ETO uznał za niekwalifikowane dotyczące zamówień 
„in-house”. Brak stanowiska KE po audycie ETO.
Instytucja Zarządzająca pomimo braku stanowiska Komisji Europejskiej dokonała 
pomniejszenia deklaracji wydatków do KE.

Ponadto Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego został objęty misją 
audytową nr 2015/PL/REGIO/C4/1439/1 pn. "Przygotowanie do zamknięcia okresu 
programowania 2007-2013" Ogólny przegląd w kontekście zamknięcia okresu programowania 
2007-2013, obejmujący zadania audytowe dotyczące „Monitorowania instytucji audytowych 
objętych powiadomieniami przekazanymi Państwom Członkowskim dot. zgodności z artykułem 
73" oraz „Przeglądu prac instytucji audytowych”. Instytucja Audytowa w dniu 9 marca 2017 r. 
otrzymała sprawozdanie wstępne.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w załączniku nr 7 do niniejszego Sprawozdania.
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6. PRACE DODATKOWE PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ 
AUDYTOWĄ DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DEKLARACJI 
ZAMKNIĘCIA

6.1. Podsumowanie audytów procedury zamknięcia instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej oraz instytucji 
pośredniczących. 

6.1.1. Zakres wykonanych prac
W ramach procesu wydawania deklaracji zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, Instytucja Audytowa sprawdziła czy Instytucja Zarządzająca:

1) przeanalizowała wnioski dotyczące wydatków końcowych od wszystkich beneficjentów 
odnośnie wydatków poniesionych do końca 2015 r.;

2) sfinalizowała kontrole zarządcze zgodnie z art. 60 lit. a) i b) rozporządzenia ogólnego 
i art. 13 rozporządzenia wykonawczego celem zweryfikowania kwalifikowalności 
i zgodności z prawem wydatków;

3) upewniła się, że końcowe deklaracje wydatków dotyczące programu zgadzają się 
z dokumentami znajdującymi się w systemie księgowym dotyczącymi danego programu 
oraz, że istnieje właściwa ścieżka audytu sięgająca do poziomu końcowego odbiorcy 
zarówno funduszy unijnych, jak i krajowych;

4) sprawdziła w końcowych deklaracjach wydatków dotyczących programu kwoty wkładu 
publicznego faktycznie wypłacone na rzecz beneficjentów zgodnie z art. 78 ust. 1 i art. 
80 rozporządzenia ogólnego;

5) ustaliła, czy spełnione zostały warunki określone w art. 78a, a mianowicie dotyczące 
zaliczek wypłaconych beneficjentom (w odniesieniu do pomocy państwa w rozumieniu 
art. 107 ust. 1 TFUE (dawny art. 87 Traktatu) oraz instrumentów inżynierii finansowej 
(określonych w art. 44 rozporządzenia ogólnego);

6) sprawdziła, czy skorygowano wszystkie błędy lub nieprawidłowości dotyczące:
 kontroli zarządczych przeprowadzonych zgodnie z wyżej wymienionymi 

przepisami;
 audytów systemów przeprowadzonych przez Instytucję Audytową i audytów 

operacji przeprowadzonych zgodnie z art. 16 rozporządzenia wykonawczego;
 weryfikacji przeprowadzonych przez Instytucję Certyfikującą;
 audytów przeprowadzonych przez inne instytucje krajowe;
 audytów przeprowadzonych przez Komisję Europejską;
 audytów przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Ponadto Instytucja Audytowa sprawdziła, czy Instytucja Certyfikująca:

1) opracowała wniosek o płatność salda końcowego i deklarację wydatków zgodnie 
z art. 78 rozporządzenia ogólnego;

2) zapewniła dostateczną ilość informacji pochodzących od Instytucji Zarządzającej, aby 
zaświadczyć o dokładności, kwalifikowalności i zgodności z prawem zadeklarowanych 
kwot; 

3) upewniła się, że spełniono warunki określone w art. 61 (lit. b)–f)) rozporządzenia 
ogólnego, a mianowicie że kwoty odzyskane zostały zwrócone do budżetu ogólnego Unii 
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Europejskiej przed zamknięciem programu operacyjnego, lub, w przeciwnym razie, że 
zostały uwzględnione w końcowej deklaracji wydatków.

4) upewniła się, że skorygowano wszystkie błędy/nieprawidłowości oraz w pełni wdrożono 
ustalenia i zalecenia poaudytowe;

5) wystąpiła z wnioskiem o dalsze informacje lub w razie potrzeby przeprowadzić 
weryfikacje we własnym zakresie;

6) opracowała końcowe oświadczenie o wycofanych i odzyskanych kwotach, kwotach 
poddanych procedurze odzyskiwania i kwotach niemożliwych do odzyskania, które to 
oświadczenie należy przedstawić do dnia 31 marca 2017 r., zgodnie z art. 20 ust. 2 
rozporządzenia wykonawczego i załącznikiem XI do tego rozporządzenia;

7) sporządziła dodatek do deklaracji wydatków dotyczący instrumentów inżynierii 
finansowej i pomocy państwa przewidziany w art. 78a rozporządzenia ogólnego.

6.1.2. Wyniki prac
Instytucja Zarządzająca RPO WSL opracowała wniosek o płatność salda końcowego 
i deklarację wydatków zgodnie z art. 78 rozporządzenia ogólnego. W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 
10.381.267.819,96 PLN.
W trakcie audytu zamknięcia ustalono, że we wniosku o płatność salda końcowego zostały 
wykazane wydatki kwalifikowane w łącznej kwocie 8.415.301,83 PLN (populacja dodatnia) 
PLN, w tym: 

a) Wartość wydatków wycofanych z poprzednich deklaracji, a następnie przywróconych 
w końcowej deklaracji wydatków: 6.670.869,79 PLN, co stanowi 79,27% wartości 
wydatków kwalifikowanych, ujętych w końcowej deklaracji (wyliczenie: 6.670.869,79 
PLN/8.415.301,83 PLN = 79,27%);

b) Wartość wydatków kwalifikowanych nowych, nieobjętych badaniem IA (bez wydatków 
wycofanych, a następnie przywróconych): 1.744.432,04 PLN, co stanowi 20,73% 
wartości wydatków kwalifikowanych, ujętych w końcowej deklaracji (wyliczenie: 
1.744.432,04 PLN/8.415.301,83 PLN = 20,73%).

Wydatki wskazane w punkcie a) zadeklarowane zostały pierwotnie do KE w latach 2009-2016 
i stanowiły w tych latach cześć populacji wydatków, z których Instytucja Audytowa dokonała 
wyboru próby.

Wydatki wskazane w punkcie b) nie zostały objęte badaniem przez Instytucję Audytową 
w związku z późnym etapem poświadczenia do Komisji Europejskiej (potencjalne ograniczenie 
zakresu badania).

Zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzania (KE) 1828/2006 w przypadku gdy istnieją ograniczenia 
zakresu badania lub jeżeli poziom wykrytych nieprawidłowych wydatków nie pozwala na 
wydanie opinii bez zastrzeżeń w ramach rocznej opinii, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, lub w ramach deklaracji zamknięcia, o której mowa w lit. 
e) tego artykułu, instytucja audytowa przedstawia przyczyny oraz szacuje zasięg problemu 
i jego skutki finansowe.
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W odniesieniu do nowych wydatków w kwocie 1.744.432,04 PLN Instytucja Audytowa 
działając w myśl przywołanego powyżej przepisu dokonała w oparciu o profesjonalny osąd 
oceny zasięgu i istotności potencjalnego ograniczenia zakresu badania oraz jego wpływu na 
opinię w deklaracji zamknięcia, 
Dokonując analizy Instytucja Audytowa dodała nowe wydatki do populacji próbkowania 
(traktując je jako część populacji wydatków zadeklarowanych w latach 2015-2016), 
jednocześnie uznając hipotetycznie za błędne w 100% i doliczając jako błąd znany do błędu 
ekstrapolowanego obliczonego na potrzeby audytu zamknięcia (ekstrapolacja błędu dla 
wydatków z lat 2015/2016). W wyniku takiego działania uzyskano informację, że poziom 
błędu wynosiłby 1,12%. Obliczony odsetek błędu jest mniejszy od 2%, co oznacza, że nowo 
zadeklarowane wydatki mają charakter potencjalnie „nieistotny”. Obliczenia przedstawione 
zostały w tabeli poniżej:

Dane dotyczące ekstrapolacji zamknięcia 

Błąd finansowy całkowity rok: 22.196.874,45
Populacja objęta audytem 2015-
2016 2.141.791.109,84

Procentowy wskaźnik błędów: 1,04
Precyzja trzy semestry 9.383.065,67
Górny limit błędu rok: 31.579.940,11
Procentowy wskaźnik UEL: 1,47
Dolny limit błędu (DLB): 12.813.808,78

Obliczenie błędu dla nowych wydatków
Nowe wydatki zadeklarowane 
nieobjęte audytem operacji 1.744.432,04

Błąd z uwzględnieniem nowych 
wydatków 23.941.306,49

Populacja objęta audytem 2015-
2016 powiększona o nowe wydatki 2.143.535.541,88

Procentowy wskaźnik błędu 1,12%

Ponadto ustalono, że przy uznaniu nowych wydatków za błędne, poziom ryzyka rezydualnego 
w momencie zamknięcia wynosi 0,00%, tj. nie przekracza progu 2% co zaprezentowane zostało 
w tabeli poniżej:
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Zaktualizowane dane lata 2015-2016
Wydatki zadeklarowane w latach 
2015-2016 z uwzględnieniem 
nowych wydatków

2.143.535.541,88

Zaktualizowany procentowy 
wskaźnik błędów 1,12%

Zaktualizowana kwantyfikacja 
ryzyka dla lat 2015-2016

195.620.594,80

Hipotetyczny poziom ryzyka rezydualnego w momencie zamknięcia 
(uwzględniający nowe wydatki)

Wartość skumulowanego ryzyka 
rezydualnego 0,00

Ostatecznie zadeklarowane 
wydatki 10.381.267.819,96

Poziom ryzyka rezydualnego w 
momencie zamknięcia 0,00 % 

Biorąc pod uwagę, iż

 całkowity poziom błędu (TPER) (przy hipotetycznym założeniu, iż nowe wydatki są 
w 100% nieprawidłowe) znajduje się poniżej 2% i jednocześnie,

 poziom ryzyka rezydualnego (przy uwzględnieniu hipotetycznego poziomu błędu 
w skwantyfikowanej wartości ryzyka dla okresu 2015-2016 oraz dodaniu do populacji 
2015-2016 wartości nowych wydatków), także znajduje się poniżej 2%,

Instytucja Audytowa uzyskała zapewnienie, że nie doszło do ograniczenia zakresu badania 
i w konsekwencji wydała opinię bez zastrzeżeń.
W szczególności Instytucja Audytowa uznaje, że nie jest konieczne przeprowadzenie 
dodatkowych prac audytowych, zorientowanych na potencjalne, specyficzne ryzyka, które mogą 
wiązać się z zadeklarowanymi dodatkowo nowymi wydatkami. 

6.2. Podsumowanie wyników badania księgi dłużników 
prowadzonej zgodnie z art. 61 lit. f) rozporządzenia (WE) 
nr 1083/2006

Instytucja Certyfikująca opracowała Oświadczenie o wycofanych i odzyskanych kwotach, 
kwotach poddanych procedurze odzyskiwania i kwotach niemożliwych do odzyskania zgodnie 
z art. 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego i załącznikiem XI do tego rozporządzenia, które 
powinno zostać przekazane do 31 marca 2017 r. IC w oświadczeniu z dnia 28 marca 2017 r. 
wykazała kwoty wynikające z prac państwa członkowskiego: wycofane w wysokości 
31.796.735,78 EUR, odzyskane w wysokość 1.241.064,94 EUR oraz kwoty wynikające z prac 
UE: wycofane w wysokości 0,00 EUR, odzyskane w wysokości 0,00 EUR.

Ponadto do odzyskania pozostało 15.069.806,80 EUR, zaś kwotę 0,00 EUR uznano za 
niemożliwą do odzyskania.
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W trakcie audytu zamknięcia ustalono, że dane zawarte w oświadczeniu są poparte 
informacjami zawartymi w systemie Instytucji Certyfikującej.

Ponadto w wyniku audytów systemu w zakresie kryterium oceny nr 34 - Instytucja 
Certyfikująca powinna prowadzić rejestr kwot odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu 
całości lub części wkładu dla operacji. Kwoty odzyskane powinny być zwracane do budżetu 
ogólnego UE przed zamknięciem programu operacyjnego poprzez potrącenie ich z następnej 
deklaracji wydatków oraz kryterium oceny nr 35 - Do 31 marca każdego roku, począwszy od 
2008 r. Instytucja Certyfikująca powinna przekazywać KE oświadczenie wg wzoru z Aneksu XI 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, Instytucja Audytowa potwierdziła wiarygodność 
i kompletność wcześniejszych rocznych oświadczeń IC przedstawionych zgodnie z art. 20 ust. 
2.

6.3. Podsumowanie wyników ponownie przeprowadzonych kontroli 
dotyczących dokładności zadeklarowanych kwot w stosunku 
do dokumentów potwierdzających 

6.3.1. Zakres wykonanych prac
W ramach procesu wydawania deklaracji zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, Instytucja Audytowa w odniesieniu do końcowej deklaracji 
wydatków i wniosku o płatność końcową sprawdziła:

1) prawidłowość przedstawienia dokumentu;
2) prawidłowość obliczeń;
3) uzgodnienie końcowej deklaracji z deklaracjami Instytucji Zarządzającej;
4) zgodność z mającymi zastosowanie tabelami finansowymi zamieszczonymi w ostatniej 

obowiązującej decyzji;
5) spójność z informacjami finansowymi zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji 

programu, w tym z informacjami dotyczącymi nieprawidłowości;
6) prawidłowość wykonania odliczeń związanych z kwotami wycofanymi i odzyskanymi 

wymienionymi w odpowiadających im oświadczeniach o wycofanych i odzyskanych 
kwotach, kwotach poddanych procedurze odzyskiwania i kwotach niemożliwych do 
odzyskania (załącznik XI do rozporządzenia wykonawczego).

6.3.2. Wyniki prac
W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że:

1) końcowa deklaracja wydatków i wniosek o płatność końcową zostały opracowane 
zgodnie z art. 78 rozporządzenia nr 1083/2006;

2) końcowa deklaracja wydatków i wniosek o płatność końcową są prawidłowe w zakresie 
obliczeń;

3) końcowa deklaracja została uzgodniona z deklaracjami Instytucji Zarządzającej;
4) końcowa deklaracja wydatków i wniosek o płatność końcową są zgodne z mającymi 

zastosowanie tabelami finansowymi zamieszczonymi w ostatniej obowiązującej decyzji;
5) końcowa deklaracja wydatków i wniosek o płatność końcową są spójne z informacjami 

finansowymi zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji programu;



Sprawozdanie końcowe Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego 2007-2013

Strona 37 z 45

6) prawidłowo wykonano odliczenia związane z kwotami wycofanymi i odzyskanymi 
wymienionymi w odpowiadających im oświadczeniach o wycofanych i odzyskanych 
kwotach, kwotach poddanych procedurze odzyskiwania i kwotach niemożliwych 
do odzyskania (załącznik XI do rozporządzenia wykonawczego). 

Jednocześnie ustalono, że:
1) We wniosku o płatność salda końcowego zostały wykazane wydatki kwalifikowane w 

łącznej kwocie 8.415.301,83 (populacja dodatnia) PLN, w tym: 
a) Wartość wydatków wycofanych z poprzednich deklaracji, a następnie przywróconych 

w końcowej deklaracji wydatków: 6.670.869,79 PLN, co stanowi 79,27% wartości 
wydatków kwalifikowanych, ujętych w końcowej deklaracji (wyliczenie: 
6.670.869,79 PLN/8.415.301,83 PLN = 79,27%);

b) Wartość wydatków kwalifikowanych nowych, nieobjętych badaniem IA (bez 
wydatków wycofanych, a następnie przywróconych): 1.744.432,04 PLN, co stanowi 
20,73% wartości wydatków kwalifikowanych, ujętych w końcowej deklaracji 
(wyliczenie: 1.744.432,04 PLN/8.415.301,83 PLN = 20,73%).

Wydatki wskazane w punkcie a) zadeklarowane zostały pierwotnie do KE w latach 2009-2016 
i stanowiły w tych latach cześć populacji wydatków, z których Instytucja Audytowa dokonała 
wyboru próby.
Wydatki wskazane w punkcie b) w związku z późnym etapem poświadczenia do Komisji 
Europejskiej (ograniczenie zakresu badania)nie zostały objęte badaniem przez Instytucję 
Audytową (potencjalne ograniczenie zakresu badania).
Biorąc pod uwagę, iż całkowity poziom błędu (TPER) (przy hipotetycznym założeniu, iż nowe 
wydatki są w 100% nieprawidłowe) znajduje się poniżej 2% i jednocześnie poziom ryzyka 
rezydualnego (przy uwzględnieniu hipotetycznego poziomu błędu w skwantyfikowanej 
wartości ryzyka dla okresu 2015-2016 oraz dodaniu do populacji 2015-2016 wartości nowych 
wydatków), także znajduje się poniżej 2% - Instytucja Audytowa uzyskała zapewnienie, że nie 
doszło do ograniczenia zakresu badania i w konsekwencji w odniesieniu do „nowych” 
wydatków wydała opinie bez zastrzeżeń.
Pozostałe wydatki poświadczone do KE we wnioskach o płatność okresową Instytucja 
Audytowa objęła czynnościami audytowymi w ramach audytów operacji.
2) wydatki kwalifikowane nie zostały pomniejszone o nowe/dodatkowe dochody netto 

wygenerowane przez projekty zgodnie z art. 55 rozporządzenia 1083/2006;
3) w okresie wdrażania RPO WSL nie wystąpiły zmiany decyzji KE w sprawie dużych 

projektów;
4) do Sprawozdania końcowego załączony został Załącznik nr XIV – Duże projekty. Jest on 

zgodny z Załącznikiem I do Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zamknięcia 
programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 
(2007-2013);

5) w okresie wdrażania RPO WSL nie wystąpił podział na etapy dużych projektów;
6) Projekt pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie 

Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” jest projektem 
niefunkcjonującym;

7) do Sprawozdania końcowego załączono zestawienie projektów niefunkcjonujących 
tj. Załącznik nr XIII - Projekty niefunkcjonujące. Zestawienie to zawiera dane wskazane 
we wzorze określonym ww. Wytycznych;



Sprawozdanie końcowe Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego 2007-2013

Strona 38 z 45

8) dokumentacja potwierdza indywidualne rozpatrzenie oraz uzasadnia przyczyny 
niefunkcjonowania projektu;

9) niefunkcjonujący projekt spełnia następujące warunki: całkowity koszt projektu wynosi co 
najmniej 5 mln euro, wartość (wkład z EFRR) zgłoszonych do KE projektów nie 
przekracza 10% całkowitej alokacji Programu, projekt został ukończony, ale nie jest 
jeszcze użytkowany, jednak istnieje możliwość jego uruchomienia w okresie 2 lat od daty 
złożenia dokumentów zamknięcia, tj. do 31 marca 2019 r. Do projektów 
niefunkcjonujących można zaliczyć tylko te projekty, w których pojawiły się problemy, 
ale nie z winy beneficjenta (np. w wyniku działania siły wyższej);

10) IZ RPO WSL zobowiązała Beneficjenta do pełnego i prawidłowego uruchomienia projektu 
w okresie 2 lat od daty złożenia dokumentów zamknięcia Programu. W przypadku 
niezakończenia projektu w terminie 2 lat, (maksymalnie do 31.03.2019 r.) IZ RPO WSL 
zobowiąże Beneficjenta do zwrotu przewidzianego dofinansowania;

11) Instytucja Zarządzającą spełniła warunki umożliwiające poświadczenie ww. wydatków do 
KE oraz zobowiązała się do zakończenia wszystkich niefunkcjonujących projektów nie 
później niż dwa lata po terminie na złożenie dokumentów zamknięcia oraz do zwrócenia 
UE przydzielonego współfinansowania w razie niezakończenia takich projektów w 
terminie dwóch lat;

12) zgodnie z zapisami procedur IZ RPO WSL monitoruje niefunkcjonujące projekty oraz co 
sześć miesięcy przekazuje do KE raport dotyczący postępów w realizacji, jak również 
środków podjętych w celu zakończenia projektów, łącznie z ważnymi etapami realizacji 
tych projektów. Wykaz projektów niefunkcjonujących sporządzany jest w oparciu o proces 
monitorowania projektów, a także jest sporządzany w oparciu o informacje z ankiet 
trwałości projektów;

13) IZ RPO WSL nie stosowała korekt systemowych a wymierzając korekty finansowe 
w okresie 2007-2013 każdorazowo pomocniczo stosowała dokument – pn. Wymierzanie 
korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją 
projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE;

14) potwierdzono, że uwzględniono ostateczny termin kwalifikowalności wydatków 
poniesionych przez beneficjentów, który upłynął dnia 31 grudnia 2015 roku;

15) potwierdzono, że instytucja nie przedkładała ponownie kwot wycofanych 
nieprawidłowych wydatków za wyjątkiem kwot nieprawidłowych wydatków, które 
okazały się później prawidłowe i kwalifikowalne;

16) potwierdzono, że w przypadku projektów generujących dochód maksymalne wydatki 
kwalifikowalne odpowiadają wartości luki w finansowaniu obliczonej dla projektu;

17) procedury IZ RPO WSL dają zapewnienie, iż wszystkie dokumenty uzupełniające 
dotyczące wydatków i audytów programu RPO WSL 2007-2013 będą przechowywane do 
wglądu KE i ETO przez trzy lata od daty zamknięcia programu;

18) procedury IZ RPO WSL wskazują, iż instytucja zapewnia udostępnienie KE, na jej 
wniosek, wykaz wszystkich funkcjonujących operacji za cały okres trzech lat po 
zamknięciu programu.

Ponadto potwierdzono, że wydatki kwalifikowalne w ramach instrumentów inżynierii 
finansowej stanowią sumę poniższych pozycji: 
a) płatności dokonanych z funduszy do celów inwestycji w partnerstwa publiczno-prywatne 

lub inne projekty objęte zintegrowanym planem rozwoju obszarów miejskich,
b) płatności na inwestycje w przedsiębiorstwa dokonanych z każdego z powyższych 

funduszy,
c) udzielonych gwarancji, w tym kwot przeznaczonych na gwarancje przez fundusze 

gwarancyjne,
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d) pożyczek lub gwarancji dla inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi 
udzielonych przez fundusze i inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancji dla 
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważnych 
instrumentów, dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej 
w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym,

e) kwalifikowalnych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie.
Instrumenty Inżynierii Finansowej 
Odsetki w wysokości 11.616.112,74 EUR, które zostały wygenerowane przez płatności 
z programu na rzecz instrumentu inżynierii finansowej, w tym fundusze powiernicze, które 
odnoszą się do wkładu funduszy strukturalnych zostały wykorzystane zgodnie z przepisami 
art.78 ust.6 i art.78 ust 7 rozporządzenia 1083/2006.
Kwota przekazana na zasilenie funduszy wynosi 86.997.686,08 EUR. Kwota udzielonych 
prawidłowo instrumentów inżynierii finansowej wynosi 80.037.871,19 EUR (w tym poręczeń 
5.332.923,73 EUR, pożyczek 74.704.947,46 EUR), oraz kwota prawidłowych kosztów na 
zarządzanie wynosi 6.959.814,89 EUR. Razem koszty kwalifikowane wynoszą 
86.997.686,08 EUR. Różnica pomiędzy kwotą przekazaną na zasilenie funduszy, a sumą 
udzielonych prawidłowo pożyczek, poręczeń, kosztów zarządzania wynosi 0,00 EUR.
Potwierdzono, że zapewniony został efekt rotacji (przynajmniej jednokrotnej) wkładów do 
programu zainwestowanych przez instrumenty inżynierii finansowej na rzecz ostatecznych 
odbiorców.
Jednocześnie ustalono, że Instytucja Zarządzająca nie podjęła działań naprawczych odnośnie 
ustalenia 3.7.2 (mogącego mieć wpływ finansowy na wydatki kwalifikowane w programie) 
zawartego w Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów 
Inżynierii Finansowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego z lipca 
2014 r., znak: DO2/9013-5/300/MMS/14/69366.

Ustalenie: Przy udzielaniu pożyczek na rzecz odbiorców końcowych Pośrednik 
Finansowy obciąża ich opłatami prowizyjnymi, które są związane 
z rozpatrywaniem wniosków pożyczkowych, zawieraniem umów i ich 
monitorowaniem. Ustalanie opłat prowizyjnych zostało określone 
w opracowanym przez PF „Regulaminie Funduszu Pożyczkowego” 
i wynoszą one od 0% do 3%. Ostateczni odbiorcy naliczanymi opłatami 
prowizyjnymi obciążani są odrębnymi fakturami. Prowizje 
nie pomniejszają kwot wypłaconych i sprawozdawanych pożyczek. 
W wybranych do próby 5 umowach o udzielenie pożyczki wysokość 
naliczonej ostatecznym odbiorcom prowizji stanowiła 2 – 2,5% i wynosiła:
Ostateczny 
odbiorca

Kwota 
pożyczki % Prowizji Prowizja

„Samopomoc 
Chłopska” 170.000,00 2% 3.400,00 PLN

„Drew – 
Prod” S.C 100.000,00 2% 2.000,00 PLN

„ASGARD” G. 
Bartosik 250.000,00 2% 5.000,00 PLN

„UNICUS” M. 
Jankowski 60.000,00 2% 1.200,00 PLN

„SALEX” 
Piotr Komenda 187.000,00 2,5% 4.675,00 PLN
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Jednocześnie Pośrednik Finansowy składa wnioski o zwrot poniesionych 
kosztów zarządzania w oparciu o koszty rzeczywiste lub obliczone 
proporcjonalnie na podstawie ustalonej metody.

Na dzień wydania „Sprawozdania końcowego …” brak jest ostatecznego raportu z audytu 
Komisji Europejskiej. Instytucja Zarządzająca powinna po otrzymaniu ostatecznego raportu 
KE podjąć odpowiednie działania naprawcze.

Potwierdzono, że kwota dotycząca kosztów zarządzania nie przekroczyła progów wskazanych 
w art. 43 ust. 4 przepisów rozporządzenia 1828/2016.

Z uwagi na brak ostatecznego raportu z misji nr 2013/PL/REGIO/C4/1229/1 Komisji 
Europejskiej Instytucja Audytowa nie mogła potwierdzić, iż wszystkie zalecenia finansowe 
odnoszące się do kwestii związanych z wdrażaniem instrumentów inżynierii finansowej zostały 
wdrożone.
Instytucja Zarządzająca powinna po otrzymaniu ostatecznego raportu KE podjąć odpowiednie 
działania naprawcze.
W przypadku instrumentów inżynierii finansowej realizowanych przez Europejski Bank 
Inwestycyjny, instytucje zaangażowane w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego nie były w stanie przeprowadzić wymaganych kontroli zarządczych 
i audytów na poziomie EBI. Brak powyższych weryfikacji skutkuje powstaniem luki 
w systemie zapewnienia i wiąże się z ograniczeniem zakresu badania opisanym w rozdziale 7. 
W celu rozwiązania tego problemu Europejski Bank Inwestycyjny w porozumieniu z Komisją 
Europejską zobowiązał się do wprowadzania procedur, w których uwzględnione zostaną 
weryfikacje dotyczące ustanowienia i wdrażania instrumentu JESSICA na poziomie menadżera 
funduszu. Oznacza to, że na wniosek Instytucji Zarządzającej RPO niezależny audytor 
zewnętrzny wybrany w porozumieniu z EBI przez KE przeprowadzi przed upływem terminu 
zamknięcia badanie i przekaże w odpowiednim czasie raport określający zakres audytu oraz 
ewentualne zastrzeżenia w odniesieniu do ustanowienia i wdrażania instrumentów na poziomie 
Funduszu (w szczególności w zakresie rejestrów księgowych, prawidłowości opłat i kosztów 
zarządu oraz procedury wyboru pośredników w ramach instrumentu JESSICA). 
W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego audyt, o którym 
mowa wyżej nie został przeprowadzony przed upływem terminu zamknięcia perspektywy 
finansowej 2007-2013 co jest równoznaczne z ograniczeniem zakresu badania. Kwantyfikacja 
finansowa ograniczenia zaprezentowana została w rozdziale 7 niniejszego sprawozdania 
i odpowiada wartości dofinansowania udzielonego projektom finansowanym w ramach 
instrumentu JESSICA. 
Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Śląskiego podjęła działania mające na celu 
uruchomienie weryfikacji w powyższym zakresie oraz przedstawiła Instytucji Audytowej 
harmonogram czynności audytowych dotyczących prawidłowości kosztów zarządu oraz 
procedury wyboru pośredników w ramach instrumentów JESSICA na poziomie menadżera 
funduszu. IZ RPO WŚl poinformowała, że wyniki audytu w powyższym zakresie przedstawi 
Instytucji Audytowej w terminie do 30 czerwca 2017 r.
Kwota zastrzeżenia została wskazana w rozdziale 7. 
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6.4. Podsumowanie wyników badania sprawozdań innych 
krajowych lub Wspólnotowych organów audytowych (podać 
według kategorii, które sprawozdania otrzymano i które zostały 
zbadane). 

Regionalny Program Województwa Śląskiego był audytowany przez służby Komisji 
Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Lista audytów KE i ETO stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

Stan wdrożenia rekomendacji z ww. audytów został przedstawiony w Rozdziale 5.

6.5. Podsumowanie wyników badania informacji na temat działań 
podjętych w następstwie ustaleń audytu i zgłoszonych 
nieprawidłowości. 

Stan wdrożenia rekomendacji z audytów operacji i audytów systemu przeprowadzonych przez 
Instytucję Audytową został przedstawiony w Rozdziale 5.

6.6. Podsumowanie wyników badania dodatkowych prac 
przeprowadzonych przez instytucje zarządzające 
i certyfikujące, aby umożliwić wydanie opinii bez zastrzeżeń

Z uwagi na fakt, że błąd rezydualny nie przekroczył progu istotności (2% wartości wydatków), 
nie było konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac przez Instytucję Zarządzającą 
i Instytucję Certyfikującą. 

6.7. Pozostałe

W wyniku audytu zamknięcia ustalono:

Wydatki kwalifikowane wykazane we wniosku o płatność salda 
końcowego 10.381.267.819,96 PLN

Niepodjęte działania naprawcze w odniesieniu do ustaleń 
IA/KE/ETO (w tym VAT)
(szczegóły opisano w Rozdziale 5)

0 PLN

Dodatkowe działania niezbędne do podjęcia przez IZ/IC w 
związku z przekroczeniem przez błąd rezydualny progu 
istotności
(szczegóły opisano w Rozdziale 6.6 i Rozdziale 10)

0,00 PLN

Wydatki kwalifikowane w Programie 
(tj. wydatki kwalifikowane wykazane we wniosku o płatność 
salda końcowego pomniejszone o niepodjęte działania 
naprawcze oraz niezbędne dodatkowe działania IZ/IC)

10.381.267.819,96 PLN

Wpływ zastrzeżenia z tytułu ograniczenia w badaniu
(szczegóły opisano w Rozdziale 7) 249.618.000,00 PLN

W trakcie audytu zamknięcia potwierdzono, iż Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 
wszystkie wymagane procedurami kontrole zarządcze odnośnie tych wydatków.
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7. OGRANICZENIA ZAKRESU BADANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ 
AUDYTOWĄ 

W trakcie audytu zamknięcia ustalono, że we wniosku o płatność salda końcowego zostały 
wykazane nowe wydatki kwalifikowane nieobjęte badaniem w kwocie 1.744.432,04 PLN. 
Powyższe wydatki w związku z późnym etapem poświadczenia do Komisji Europejskiej nie 
zostały objęte badaniem przez Instytucję Audytową.
Biorąc pod uwagę, iż całkowity poziom błędu (TPER) (przy hipotetycznym założeniu, iż nowe 
wydatki są w 100% nieprawidłowe) znajduje się poniżej 2% i jednocześnie poziom ryzyka 
rezydualnego (przy uwzględnieniu hipotetycznego poziomu błędu w skwantyfikowanej 
wartości ryzyka dla okresu 2015-2016 oraz dodaniu do populacji 2015-2016 wartości nowych 
wydatków), także znajduje się poniżej 2% - Instytucja Audytowa uzyskała zapewnienie, że nie 
doszło do ograniczenia zakresu badania i w konsekwencji w tym zakresie nie uznała, że 
konieczne jest wydanie opinii z zastrzeżeniami zastrzeżeń. Szczegółowy opis przeprowadzonej 
analizy zaprezentowany został w podrozdziale 6.1.2.
Dodatkowo wystąpiło ograniczenie zakresu badania w kwocie 249.618.000,00 PLN (EFRR 
212.175.300,00 PLN) w związku z nieprzeprowadzeniem czynności audytowych dotyczących 
prawidłowości kosztów zarządu oraz procedury wyboru pośredników w ramach instrumentów 
JESSICA na poziomie menadżera funduszu. Wyniki audytu w powyższym zakresie należy 
przedstawić Instytucji Audytowej w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2017 r.
Informacja w powyższym zakresie została przedstawiona w Rozdziale 6.3.2.
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8. ZGŁOSZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Instytucja Audytowa, na podstawie badania Oświadczeń o kwotach wycofanych, odzyskanych, 
kwotach pozostałych do odzyskania oraz nieściągalnych należnościach, zgodnie z art. 20 ust. 2 
rozporządzenia 1828/2006, potwierdza, iż procedura zapobiegania, wykrywania i korygowania 
nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu 
zaległych płatności jest zgodna z art. 70 ust. 1) lit. b) rozporządzenia nr 1083/2006.

Informacje w końcowym sprawozdaniu z realizacji IZ są zgodne z oświadczeniem IC z dnia 
28 marca 2017 r.

Instytucja Audytowa w trakcie prowadzonych audytów operacji oraz audytów systemu nie 
stwierdziła nieprawidłowości systemowych, które rzutowałyby na prawidłowość wydatków 
zadeklarowanych do KE i nie było podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu 
o wyniki audytu systemu i wyniki audytu operacji.

Instytucja Zarządzająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w ramach kontroli zarządczych 
oraz Instytucja Certyfikująca w ramach swoich weryfikacji nie stwierdziły nieprawidłowości 
systemowych.
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9. INNE INFORMACJE (JEŚLI DOTYCZY) 
W okresie od 1 lipca 2015 roku Instytucja Audytowa postępowała zgodnie z zatwierdzoną 
Strategią audytu Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (wersja 10 i wersja 11). 
Z uwagi na liczbę projektów wchodzących w skład populacji, w RPO WSL, do określenia 
liczebności i sposobu doboru próby przyjęto metodę statystycznego doboru próby na podstawie 
jednostki monetarnej (MUS). 

Całkowity poziom zapewnienia dotyczącego skuteczności funkcjonowania systemu 
zarządzania i kontroli wynosi 95%. Powyższy poziom zapewnienia uzyskano w 25% na 
podstawie audytu systemu oraz w 70% w oparciu o audyt operacji.

W odniesieniu do okresu, którego dotyczy sprawozdanie stwierdzono, że ustanowiony System 
działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne (kategoria 1). 

W wyniku audytu operacji stwierdzono błędy finansowe, w związku z którymi ustalono 
wydatki niekwalifikowalne na kwotę 1.891.191,77 PLN.

 Stwierdzone błędy finansowe nie miały charakteru systemowego, a po dokonaniu ekstrapolacji 
ustalono, że: 

 najbardziej prawdopodobny błąd wynosi: 22.196.874,45 PLN co stanowi 1,04% 

wartości populacji,

 górny limit błędu wynosi: 31.579.940,11 PLN, 

 dolny limit błędu wynosi: 12.813.808,78 PLN

(szczegóły opisano w Rozdziale 4.4). 

Jednocześnie w wyniku audytu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego ustalono, że:

 skumulowany rezydualny błąd wyniósł 0,00% i nie przekroczył progu istotności (2% 
wartości wydatków);

 nie zostały wdrożone ustalenia z audytów IA/KE/ETO (w tym VAT) w kwocie 0 PLN;
 nastąpiło ograniczenie zakresu badania w kwocie 249.618.000,00 PLN dotyczące nowych 

wydatków wykazanych w końcowej deklaracji wydatków i wniosku o płatność salda 
końcowego oraz w związku z IIF realizowanymi przez EBI.

Jednocześnie w związku z ograniczeniem badania wydatków w kwocie 249.618.000,00 PLN, 
Instytucja Audytowa wyda opinię, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit. e) rozporządzenia i art. 18 
ust. 8 rozporządzenia nr 1828/2006 z zastrzeżeniami.

Wpływ zastrzeżenia na całkowitą kwotę zadeklarowanych wydatków wynosi 249.618.000,00 
PLN (wkład Wspólnoty, którego dotyczy ograniczenie, wynosi 212.175.300,00 PLN z EFRR).

W związku z powyższym Instytucja Audytowa wydała opinię, o której mowa w art. 62 ust. 1 
lit. e) Rozporządzenia 1083/2006 i art. 18 ust. 4 Rozporządzenia nr 1828/2006 z zastrzeżeniami.
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10. TABELA ZADEKLAROWANYCH WYDATKÓW I AUDYTÓW PRÓB 

Tabela zadeklarowanych wydatków i audytów prób - wartość skumulowanego ryzyka 
rezydualnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Marian Banaś
Szef Krajowej Administracji Skarbowej

/podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym/
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