
 

Audyty systemów 
zarządzania i kontroli                
oraz audyty operacji 

 
 



Audyty  
systemów zarządzania i kontroli 

Wytyczne Komisji Europejskiej  

dotyczące wspólnej metodyki oceny systemów 
zarządzania i kontroli w państwach członkowskich    

(okres programowania 2007-2013)  

COCOCF 08/0019/00-EN  



Kluczowe elementy systemu zarządzania kontroli – 
Instytucja Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca:  

został zapewniony właściwy podział funkcji;  

procedury dotyczące wyboru projektów są adekwatne;  

wytyczne i informacje dla beneficjentów są odpowiednie;  

istnieją odpowiednie kontrole zarządcze;  

istnieje odpowiednia ścieżka audytu;  

zapewniono wiarygodne skomputeryzowane systemy 
księgowości i rachunkowości, monitorowania                           
i sprawozdawczości (Krajowy System Informatyczny oraz 
Lokalny System Informatyczny, z których nastąpił transfer 
danych do KSI);  

podejmowane są odpowiednie działania zapobiegające             
i korygujące w przypadku wykrycia błędów systemowych.  



Kluczowe elementy systemu zarządzania 
kontroli – Instytucja Certyfikująca/Instytucja 
Pośrednicząca w Certyfikacji 

został zapewniony właściwy podział funkcji;  

istnieje odpowiednia ścieżka audytu i 
skomputeryzowane systemy informatyczne;  

istnieją odpowiednie mechanizmy zapewniające 
wiarygodność i rzetelność poświadczenia;  

istnieje rzetelna ewidencja kwot podlegających 
procedurze odzyskiwania;  

procedury odzyskiwania kwot nienależnie 
wypłaconych są adekwatne.  



4 kategorie oceny skuteczności 
kluczowych wymogów instytucji całego 
systemu: 

Kategoria nr 1 System działa dobrze tylko 
niewielkie usprawnienia są potrzebne,  

Kategoria nr 2 System działa, ale konieczne 
są usprawnienia,  

Kategoria nr 3 System działa częściowo, 
istotne usprawnienia są konieczne,  

Kategoria nr 4 System nie działa.  



Ocena systemów zarządzania i kontroli 
odbywa się w czterech etapach: 

 

Etap pierwszy polega na ocenie – w jednej  
z ww. kategorii - kryteriów oceny 
określonych dla każdego kluczowego 
wymogu. 

 

Etap drugi polega na wyciągnięciu wniosku  
w odniesieniu do poszczególnych kluczowych 
wymogów w oparciu o kryteria oceny 
ocenione uprzednio na etapie 1.  



Etap trzeci polega na wyciągnięciu wniosków 
w odniesieniu do poszczególnych instytucji 
na podstawie wyników oceny kluczowych 
wymogów dokonanej na etapie 2.  

 

Na końcowym, czwartym etapie Instytucja 
Audytowa dokonuje powiązania między 
wnioskami dotyczącymi poszczególnych 
instytucji z wnioskiem ogólnym dotyczącym 
systemu.  



Na potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania 
elementów systemu zarządzania i kontroli 
(kryteriów oceny) Instytucja Audytowa 
przeprowadza weryfikację 10 elementów z całej 
populacji (np. ogłoszeń o naborach, wniosków          
o dofinansowanie, wniosków o płatność, 
dokumentacji z kontroli na miejscu). 

 

Na pozytywny wynik weryfikacji składają się 2 
elementy:  

instytucja przeprowadziła odpowiednie weryfikację 
i zostały udokumentowane jej wyniki, 

weryfikacja przeprowadzona przez IA potwierdziła 
prawidłowość wyniku przeprowadzonej  przez 
instytucję weryfikacji. 

 



Jeżeli instytucja nie przeprowadziła lub nie 
udokumentowała wymaganej weryfikacji lub w 
wyniku ponownej weryfikacji IA doszła do 
odmiennych wniosków niż podjęte przez instytucję, 
badanie ma wynik negatywny, co oznacza, że 
system zarządzania i kontroli badanym przypadku 
nie zadziałał skutecznie. 
 
Procentowy udział negatywnych wyników badania 
we wszystkich zbadanych przez IA elementach 
populacji ma wpływ na ocenę kryterium przyjętego 
w badaniu, a w dalszej kolejności kluczowego 
wymogu kontrolnego i całego systemu zarządzania i 
kontroli. 
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Ocena systemu zarządzania              
i kontroli ma wpływ na parametry 
doboru próby do audytu operacji 



Audyty operacji 
 

art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) 
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego 

Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1783/1999 



Audyty operacji mają na celu weryfikację, czy: 
 operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego 

programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie           
z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim 
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 krajowymi; 

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

 



Dobór próby do audytu operacji opiera się               
w pierwszej kolejności na metodzie statystycznego 

losowego doboru próby, 
w oparciu o następujące parametry techniczne: 

 

poziom ufności: 60%-90% (w zależności od oceny 
efektywności funkcjonowania systemów); 

próg istotności: 2%; 

błąd oczekiwany: 15% wartości progu istotności. 

 



Przyjęcie poziomu ufności jest uzależnione od 
wyników przeprowadzonej oceny systemów.  

Jeśli w wyniku przeprowadzonych testów 
mechanizmów kontrolnych system zostanie 
oceniony jako: 

funkcjonujący dobrze – IA przyjmuje 60% poziom 
ufności; 

funkcjonujący, lecz pewne ulepszenia są 
wymagane – IA przyjmuje 70% poziom ufności; 

funkcjonujący częściowo i istotne ulepszenia są 
wymagane – IA przyjmuje 80% poziom ufności; 

zasadniczo niefunkcjonujący – IA przyjmuje 90% 
poziom ufności. 



Roczne opinie o funkcjonowaniu 

systemów zarządzania i kontroli 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 1828/2006 Instytucja 
Audytowa może wydać opinię: 

bez zastrzeżeń; 

z zastrzeżeniami; 

negatywną.  



Opinie wydawane są na podstawie 
wyników audytu systemu 
zarządzania i kontroli oraz 

audytów operacji 



Dziękuję za uwagę !!! 
 
 


