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Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 

11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie nr Rady (WE) 1260/1999 



Art. 62 rozporządzenia nr 

1083/2006 opisuje funkcje  

i zadania Instytucji 

Audytowej 



Instytucja Audytowa odpowiada za: 

 zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji 
skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli 
programu operacyjnego 

  
 zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie 

stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych 
wydatków  
 

 przedstawianie Komisji Europejskiej, w terminie dziewięciu 
miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego, 
strategii audytu obejmującej podmioty, które będą 
przeprowadzać audyty, metodologię, która zostanie 
zastosowana, metody doboru próbek danych dla potrzeb 
audytu operacji oraz indykatywne rozplanowanie audytów 
w celu zapewnienia przeprowadzenia audytu głównych 
podmiotów oraz równomiernego rozkładu audytów w całym 
okresie programowania  



Do dnia 31 grudnia każdego roku w latach 2008–2015 
IA: 
 

• przedkłada Komisji Europejskiej roczne 
sprawozdania audytowe, przedstawiające wyniki 
audytów przeprowadzonych w okresie 
poprzedniech 12 miesięcy, zakończone dnia 30 
czerwca danego roku, zgodnie  
ze strategią audytu dla programu operacyjnego  
oraz informujące o wszelkich brakach wykrytych  
w systemach zarządzania i kontroli programu.  

  
 Pierwsze sprawozdanie, które należało złożyć do 

dnia 31 grudnia 2008 r., obejmowało okres od dnia 
1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. 
Informacje dotyczące audytów przeprowadzonych 
po dniu 1 lipca 2015 r. zostają włączone do 
końcowego sprawozdania audytowego, 
stanowiącego uzupełnienie deklaracji zamknięcia. 



• wydaje opinie, na podstawie kontroli i audytów 
przeprowadzonych na jej odpowiedzialność,           
w kwestii tego, czy system zarządzania i kontroli 
funkcjonuje skutecznie, tak aby dawać racjonalne 
zapewnienie, że deklaracje wydatków 
przedstawione Komisji są prawidłowe, oraz aby 
dawać tym samym racjonalne zapewnienie, że 
transakcje będące ich podstawą są zgodne             
z prawem i prawidłowe  

 

• przedkłada, w stosownych przypadkach zgodnie  
z art. 88 rozporządzenia, deklarację częściowego 
zamknięcia zawierającej ocenę zgodności z prawem  
i prawidłowości danych wydatków  



Perspektywa finansowa 2007-2013 
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Nie później niż dnia 31 marca 2017 r., 

Instytucja Audytowa przedkłada Komisji, 

deklarację zamknięcia, zawierającą ocenę 

zasadności wniosku o wypłatę salda 

końcowego oraz zgodności z prawem        

i prawidłowości transakcji będących 

podstawą wydatków objętych końcową 

deklaracją wydatków, do której dołącza 

końcowe sprawozdanie audytowe  



Instytucja Audytowa zapewnia, że 
czynności audytowe uwzględniają 
uznane w skali międzynarodowej 

standardy audytu. 



W dniu 17 marca 2006 r. Komitet Europejski Rady 

Ministrów przyjął informację na temat wyznaczenia 

jednostki pełniącej funkcje Instytucji Audytowej 

oraz podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie oceny 

zgodności systemów zarządzania i kontroli funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania2007-2013. 

  

 

Wykonywanie zadań Instytucji Audytowej oraz instytucji 

odpowiedzialnej za przeprowadzenie audytu zgodności 

powierzono Generalnemu Inspektorowi Kontroli 

Skarbowej (Protokół nr 22/2006 z posiedzenia KERM 

w dniu 17.03.2006r. pkt IX.3) 



Zgodnie z art. 35d  

ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U.09.84.712), 
funkcję Instytucji Audytowej pełni 

Generalny Inspektor Kontroli 
Skarbowej 



Dziękuję za uwagę !!! 

 
 


