
 
  

 

DYREKTOR 

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

W OPOLU 

 

UNP: 1601-21-090447 

Znak sprawy: 1601-IWA.0920.1.2021.14 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Izba Administracji Skarbowej w Opolu 

ul. Ozimska 19, 45-057 Opole 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Zakres kontroli, tj. przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą 

Przedmiot kontroli:  

Terminowość realizacji zleconych do wykonania audytów. 

Okres objęty kontrolą:  

od 1.01.2020 r. do dnia kontroli 

Komórka kontrolowana:  

Izba Administracji Skarbowej w Opolu, Dział Audytu Środków Pochodzących 

z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej 

przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE), ul. Szpitalna 3b 5-7, Opole 

Kierownik komórki kontrolowanej:  

Elżbieta Meszko  

Kontrolerzy:  

Grzegorz Wroński, ekspert skarbowy – koordynator kontroli 

Marek Drej – starszy ekspert skarbowy,  

działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Opolu nr 2/2021 z 25 marca 2021 r. 

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 
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25.03.2021 r. – 17.05.2021 r. 

Podstawa prawna prowadzenia kontroli 

§ 2 Zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych 

Izby Administracji Skarbowej w Opolu 

Wpisano do ewidencji kontroli 

pod pozycją nr 123 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Zakres badania obejmuje następujące zagadnienia kontroli: 

1. Terminowość realizacji zleconych do wykonania audytów  

2. Rzetelność sporządzanych sprawozdań na potrzeby Ministerstwa Finansów 

Departamentu Audytu Środków Publicznych (dalej: MF DAS) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Ocena ogólna 

Działania Działu Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlega-

jących Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie 

EFTA, kierowanego przez Panią Elżbietę Meszko, w badanym zakresie oceniono 

pozytywnie. 

Uzasadnienie oceny ogólnej 

Działania Działu Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlega-

jących Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie 

EFTA w okresie od 1.01.2020 r. do dnia kontroli zostały ocenione: 

1. pozytywnie– w części dot. terminowość realizacji zleconych do wykonania 

audytów,  

2. pozytywnie – w części dot. rzetelność sporządzanych sprawozdań na potrze-

by Ministerstwa Finansów Departamentu Audytu Środków Publicznych. 

1. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieterminową realizację części 

zleconych audytów, jednakże z uwagi na złożone wyjaśnienia oraz dowody 

uzasadniające ich nieterminową realizację, działania Działu Audytu Środków 

Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z 
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Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA w powyższym zakre-

sie oceniono pozytywnie. 

2. Sprawozdania kierowane do komórki wsparcia zarządzania Izby Administracji 

Skarbowej w Opolu, sporządzano zgodnie z wymogami określonymi pismem 

z 18.02.2020 r. nr 1601-IZZ.0191.2.2020 r. oraz ustnymi ustaleniami  pomię-

dzy Kierownikiem Referatu Wsparcia Zarządzania oraz Kierownikiem Działu 

ICE. 

III.  Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Terminowość realizacji zleconych do wykonania audytów 

Stan prawny 

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 505 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1325 ze zm.) 

3. Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Opolu – wprowadzony 

zarządzeniem Dyrektora IAS w Opolu nr 28/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.  

4. Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Opolu – wprowadzony 

zarządzeniem Dyrektora IAS w Opolu nr 30/2020 z dnia 23 marca 2020 r. 

5. Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Opolu – wprowadzony 

zarządzeniem Dyrektora IAS w Opolu nr 105/2020 z dnia 27 października 2020 r. 

6. Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Opolu – wprowadzony 

zarządzeniem Dyrektora IAS w Opolu nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. 

7. Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Opolu – wprowadzony 

zarządzeniem Dyrektora IAS w Opolu nr 4/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. 

Opis stanu faktycznego 

Środki finansowe z Unii Europejskiej wydatkowane są za pośrednictwem : 

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

 Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 Funduszu Spójności, 

 Europejskiego Funduszu Rolnego, 

 Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 
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Wydatkowanie tych środków następuje m.in. przez programy operacyjne, które mogą 

przybrać formę: 

 krajowych (opracowywanych na szczeblu ministerialnym) programów operacyj-

nych 

 regionalnych programów operacyjnych (opracowywanych przez zarządy woje-

wództw). Zawarte w programach plany finansowe – określają źródła finansowa-

nia realizacji programu, kwotę środków i jej podział. 

Dla każdego programu operacyjnego wyznaczana jest instytucja zarządzająca, instytu-

cja certyfikująca, instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności z Komisji Euro-

pejskiej  oraz  instytucja audytowa.  

 Instytucja Zarządzająca odpowiedzialna jest za sprawne i efektywne funkcjonowanie 

systemu zarządzania i kontroli. Ustala szczegółowe zasady działania programu, 

ocenia i monitoruje postępy realizacji programu. Rolę Instytucji Zarządzającej dla 

programów krajowych pełni minister ds. rozwoju regionalnego, natomiast dla regio-

nalnych programów operacyjnych zarząd województwa. 

Instytucji Zarządzającej mogą być także powierzone zadania związane  

z certyfikacją wydatków do Komisji Europejskiej, przy czym warunkiem niezbędnym 

do prowadzenia tego rodzaju zadań jest rozdzielność zadań zarządczo - kontrolnych 

od zadań wykonywanych w ramach certyfikacji wydatków. 

Możliwe jest również, wyznaczenie instytucji pośredniczącej do wykonywania niektó-

rych zadań instytucji zarządzającej czy też certyfikującej. Jednak obowiązki i zadania 

powierzone poszczególnym instytucjom, winny być jasno określone. 

 Instytucja Audytowa. Dla każdego programu operacyjnego wyznacza się krajową, 

regionalną lub lokalną instytucję audytową – niezależną od instytucji zarządzającej 

i instytucji certyfikującej. Ta sama instytucja audytowa może zostać wyznaczona dla 

więcej niż jednego programu operacyjnego. Instytucja audytowa dla każdego pro-

gramu operacyjnego odpowiada między innymi za zapewnienie prowadzenia: 

 audytów  skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, 

 audytów operacji (na podstawie stosownej próby), których  celem jest wery-

fikacja zadeklarowanych wydatków. 

Instytucja audytowa prowadzi następujące rodzaje audytów. 

1) Audyt systemów bada prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli 

programów operacyjnych.  Ma na celu zapewnienie o zgodności ustalonych regula-
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cji obowiązujących w danym programie operacyjnym z obowiązującymi przepisami 

Unii Europejskiej.  

2) Audyt desygnacyjny potwierdza, że instytucje zobowiązane spełniają warunki pra-

widłowej realizacji programu operacyjnego. Wyróżniamy desygnację instytucji za-

rządzającej oraz certyfikującej. Desygnacja stanowi pierwszy etap prac audytowych 

konkretnego programu operacyjnego.  

3) Audyt operacji  weryfikuje zadeklarowane wydatki. Jego celem jest  sprawdzenie 

czy wydatki przedstawione Komisji Europejskiej: 

 zostały poniesione zgodnie z prawem  

 są zgodne z dowodami księgowymi i zapisami księgowymi, które posiadają 

instytucje certyfikujące,  zarządzające i beneficjenci , którzy ponieśli wydatki.   

Od 1 marca 2017 r. tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (KAS) rolę instytucji audytowej pełni Szef KAS, który nadzoruje 

i koordynuje audyty. Czynności w zakresie audytu, o których mowa w art. 95 ust.1 pkt 1 

ustawy o KAS wykonują osoby zatrudnione w wyodrębnionej w tym celu komórce orga-

nizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. finansów publicznych. Z audy-

tu Ministerstwo Finansów sporządza sprawozdanie, opinię, bądź też zalecenia. Nato-

miast realizacja zadań audytowych następuje przy pomocy wyspecjalizowanych komó-

rek izb administracji skarbowej. W Izbie Administracji Skarbowej w Opolu (dalej też: IAS 

w Opolu) taką wyspecjalizowaną komórką jest Dział Audytu Środków Pochodzących 

z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez 

Państwa Członkowskie EFTA (dalej: ICE) w Pionie I Zastępcy Dyrektora IAS w Opolu. 

Audyty komórce ICE zlecane są przez Departament Audytu Środków Publicznych Mini-

sterstwa Finansów (dalej DAS) lub przekazywane w ramach zlecanych audytów 

z innych IAS. Z przeprowadzonych audytów komórka ICE sporządza podsumowanie 

ustaleń lub wkład do podsumowania ustaleń. 

Na podstawie informacji przedłożonych przez kierownika komórki ICE ustalono mi.in., 

że:  

 termin realizacji audytu przez ICE wynika z Programu audytu przekazywanego 

przez DAS lub pisma zlecającego czynności audytowe przez inne IAS,  

 dokumentem potwierdzającym zakończenie audytu jest podsumowanie ustaleń 

doręczane do instytucji rozliczających projekt lub wkład do podsumowania ustaleń 

w przypadku zlecenia audytu przez inną IAS. 
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Zestawienie zleconych komórce ICE audytów w 2020 r. wraz ze wskazaniem danych 

identyfikujących poszczególne audyty, datę zlecenia, terminu zakończenia oraz datę 

faktycznego rozpoczęcia i zakończenia czynności przez pracowników ICE zawiera do-

kument elektroniczny (plik) pn. „Prace zlecone” za okres I-XII 2020 r. wypełniany coty-

godniowo na zlecenie DAS.  

Zestawienie zleconych komórce ICE audytów w 2020 r. wraz ze wskazaniem danych 

identyfikujących poszczególne audyty, datę zlecenia, terminu zakończenia oraz datę 

faktycznego rozpoczęcia i zakończenia czynności przez pracowników ICE zawiera do-

kument elektroniczny (plik) pn. „Prace zlecone” za okres I-XII 2020 r. wypełniany coty-

godniowo na zlecenie DAS.  

Z danych przedłożonych przez komórkę ICE w piśmie z 14.04.2021 r. -, w tym w pliku 

„Prace zlecone” za okres I-XII 2020 r. - wynika, że w roku 2019 i 2020 komórce ICE 

zleconych zostało wykonanie 74 audytów (52 audyty operacji strukturalne i 12 audytów 

rolnych oraz 10 audytów systemu). Do liczby zleconych audytów nie ujęto audytu wyka-

zanego w zakładce audyty rolne pod poz. 10 z uwagi na fakt, iż audyt ten dotyczy no-

wego roku obrachunkowego i w związku z tym przeniesiony został do realizacji na 2021 

rok. Z przedłożonych wyjaśnień wynika nadto, że: 

 realizacja 2 audytów została przeniesiona do planów na rok 2021 i 2022 (zakładka: 

audyty strukturalne system poz. 7-8),  

 termin realizacji 3 audytów wyznaczono na styczeń 2021 r. (zakładka: audyty rolne 

poz. 11-13). 

Zatem w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w przypadku 69 audytów, ter-

min ich realizacji przypadał na  2020 r.  

Szczegółowe zestawienie zleconych audytów, przedstawione zostało w poniższej tabe-

li. 

Tabela. 1 Audyty zlecone z terminem wykonania w 2020 r.  

 

Audyt Rodzaj Ilość zlecona 

Audyty operacji Strukturalne 52 

Audyty operacji Rolne 9 

Audyty operacji Łącznie 61 

Audyty systemu  8 
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Audyt Rodzaj Ilość zlecona 

Pozostałe  0 

Łącznie  69 

 

Terminy realizacji poszczególnych audytów wskazane zostały przez DAS w pliku „Prace 

zlecone” za okres I-XII.2020 r., w zakładkach dotyczących poszczególnych rodzajów 

audytów, w kolumnach: „Termin na zakończenie audytu określony w Programie audytu” 

lub „Termin na zakończenie audytu”. Zauważenia przy tym wymaga, że termin realizacji 

zleconego audytu wskazany jest w Programie audytu przekazywanym przez DAS lub 

też piśmie izby administracji skarbowej. Z uwagi na to, że ww. kolumny są wypełniane 

przez DAS, na potrzeby kontroli przyjęto daty (terminy) wynikające z przywołanego pli-

ku. 

W toku kontroli ustalono także na podstawie danych zawartych w pliku „Prace zlecone” 

za okres I-XII 2020 r. (kolumna – „liczba dni przekroczenia terminu realizacji”), że spo-

śród 69 zleconych audytów z wyznaczonym terminem realizacji w 2020 r., 24 wykona-

nych zostało po terminie.  

W poniższej tabeli przedstawiano ilość zleconych audytów z terminem realizacji 

w 2020 r., które nie zostały wykonane w terminie -w rozbiciu na ich rodzaje. 

Tabela. 2 Audyty niewykonane w terminie 

Audyt Rodzaj Ilość  

Audyty operacji Strukturalne 16 

Audyty operacji Rolne 5 

Audyty operacji Łącznie 21 

Audyty systemu  3 

Łącznie  24 

 

Szczegółowe zestawienia niezrealizowanych w terminie audytów przedstawiono poniżej 

– w tabelach 3-5. 

Na okoliczność niezrealizowania w terminie zleconych audytów Kierownik ICE przedło-

żył pisemne wyjaśnienia z 14.04 i 17.05.2021 roku. Do pisma z 17.05.2021 r. dołączono 

również dowody elektroniczne  potwierdzające  wyjaśnienia – pliki w formacie doc, msg, 
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pdf, w osobnym folderze i podfolderze dla każdego z audytów, które poddano badaniu. 

Sporządzono zestawienia badanych plików.  

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

Na podstawie przedłożonych wyjaśnień i dowodów stwierdzono , co następuje. 

I. W zakresie audytów operacji – strukturalnych ustalono na podstawie danych z pliku, 

że po terminie zostały wykonane następujące audyty.  

Tabela 3 Audyty operacji – strukturalne po terminie  

Lp. lp. z 

pliku 

Nr projektu Termin na 

zakończenie 

audytu 

określony w 

Programie 

audytu/ 

piśmie z IAS 

Data wej-

ścia do 

instytucji 

Data wejścia 

do benefi-

cjenta 

Data 

podpisania 

PU / przesła-

nia wkładu 

IAS  

wysyła-

jący  

PU 

Czas 

trwania 

audytu 

w 

dniach 

Liczba 

dni prze-

kroczenia 

terminu 

realizacji 

1 2 
(zanonimi-

zowano) 
2020-05-29 2020-01-02 2020-03-05 2020-08-19 Opole 120 58 

2 11 
(zanonimi-

zowano) 
2020-05-29 2020-01-02 2020-01-22 2020-06-09 Opole 99 7 

3 16 
(zanonimi-

zowano) 
2020-06-08 2020-03-12 2020-03-12 2020-07-14 Opole 88 26 

4 17 
(zanonimi-

zowano) 
2020-05-08 2020-01-08 2020-05-05 2020-05-15 Kraków 8 5 

5 18 
(zanonimi-

zowano) 
2020-08-28 2020-05-18 2020-06-02 2020-09-29 Opole 85 22 

6 20 
(zanonimi-

zowano) 
2020-08-28 2020-05-18 2020-07-29 2020-10-27 Opole 64 42 

7 23 
(zanonimi-

zowano) 
2020-08-28 2020-05-18 2020-06-22 2020-10-26 Opole 90 41 

8 25 
(zanonimi-

zowano) 
2020-08-28 2020-05-18 2020-07-06 2020-09-25 Opole 59 20 

9 29 
(zanonimi-

zowano) 
2020-08-28 2020-05-18 2020-06-02 2020-09-17 Opole 77 14 

10 30 
(zanonimi-

zowano) 
2020-05-22 2020-02-18 2020-05-08 2020-05-26 

Warsza-

wa 2 
12 2 

11 32 
(zanonimi-

zowano) 
2020-10-31 2020-07-22 2020-08-25 2020-11-19 Opole 62 13 

12 36 
(zanonimi-

zowano) 
2020-10-30 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-18 Opole 53 13 

13 47 
(zanonimi-

zowano) 
2020-10-23 2020-09-10 2020-09-21 2020-11-06 

Warsza-

wa 3 
34 10 

14 49 (zanonimi- 2020-10-23 2020-09-10 2020-09-16 2020-11-16 Warsza- 43 16 
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Lp. lp. z 

pliku 

Nr projektu Termin na 

zakończenie 

audytu 

określony w 

Programie 

audytu/ 

piśmie z IAS 

Data wej-

ścia do 

instytucji 

Data wejścia 

do benefi-

cjenta 

Data 

podpisania 

PU / przesła-

nia wkładu 

IAS  

wysyła-

jący  

PU 

Czas 

trwania 

audytu 

w 

dniach 

Liczba 

dni prze-

kroczenia 

terminu 

realizacji 

zowano) wa 2 

15 50 
(zanonimi-

zowano) 
2020-10-23 2020-09-09 2020-09-25 2020-11-25 

Warsza-

wa 2 
43 23 

16 52 
(zanonimi-

zowano) 
2020-12-11 2020-11-17 2020-11-18 2020-12-18 

Warsza-

wa 3 
22 5 

Z przedłożonych wyjaśnień wynika, że nieterminowa realizacja audytów spowodowana 

była następującymi przyczynami: 

Z przedłożonych wyjaśnień wynika, że nieterminowa realizacja audytów spowodowana 

była następującymi przyczynami: 

1. Audyt operacji RPOWO I próba poz. 2 – Projekt nr (zanonimizowano). Audyt nie 

został zakończony w terminie m.in. ze względu na: 

 obszerność materiałów do zbadania (18 postępowań o zamówienie publiczne 

udzielone w różnym trybach konkurencyjnych),  

 utrudnienia w kontaktach z Beneficjentem ze względu na pandemię COVID-19  

 opóźnienia w przekazywaniu dokumentacji. 

Wszystkie dokumenty pozyskiwane były od beneficjenta w postaci elektronicz-

nej, niejednokrotnie z kilkudniowym opóźnieniem. Pozyskiwano dokumenty rów-

nież za pośrednictwem bazy SL2014. Jednakże w trakcie audytu okazało się, że 

nie wszystkie dokumenty zostały tam zamieszczone. Audytorzy zwracali się kil-

kakrotnie do beneficjenta o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień oraz przeka-

zanie dokumentów.  

 ustalenia dokonane podczas przeprowadzonych oględzin. Stwierdzono szereg 

nieprawidłowości w zakresie rzeczowym projektu, m.in. ustalono, że nie wszyst-

kie zakupione urządzenia znajdowały się w siedzibie firmy - wymagało to dodat-

kowych wyjaśnień od beneficjenta, na które zespół audytowy czekał ok 2 tygo-

dni, gdyż beneficjent miał problem ze skontaktowaniem się z wykonawcami, 

a sam nie potrafił udzielić odpowiedzi,  
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 stwierdzono nieprawidłowości w obszarze udzielenia zamówień w ramach reali-

zowanego projektu, które prawie w każdym przypadku (w 12 zamówieniach) 

skutkowały wyliczeniem wydatków niekwalifikowanych, 

 poniesienie wydatków nie związanych z celem projektu - ustalenia wymagały ob-

szernej korespondencji z beneficjentem,  

 szczególny udział w udzielonych zamówieniach jednego kontrahenta, który uzy-

skał 7 zamówień w ramach projektu.  

W trakcie audytu podjęto próby przeprowadzenia kontroli sprawdzającej u kontrahenta. 

Jednakże ze względu na COVID-19 kontrahent bał się o swoje bezpieczeństwo. Unikał 

osobistego kontaktu z audytorami. Obawiał się również przekazywania i odbierania do-

kumentacji „papierowej”. Dlatego też, audytorzy zdecydowali o przeprowadzeniu kontro-

li sprawdzającej na podstawie informacji uzyskanych z systemu (zanonimizowano) (ba-

za JPK), która wymagała dużo więcej czasu niż zwykła kontrola sprawdzająca. Analiza 

danych z (zanonimizowano) poparta była również informacjami uzyskanymi z Internetu 

(przeszukiwanie stron w celu porównania cen rynkowych dostarczonych urządzeń). 

Kontrola ta również wykazała szereg nieprawidłowości skutkujących wyliczeniem wy-

datków niekwalifikowanych,  

 nieprawidłowości w obszarze związanym z pomocą publiczną, tj.: pomocą de mini-

mis z tytułu jednorazowej amortyzacji środków oraz pomocą de minimis związaną 

z wytwarzaniem szeroko rozumianej energii. 

Niewystarczające wyjaśnienia beneficjenta w tym zakresie, często wprowadzające 

w błąd wymagały weryfikacji całej dokumentacji księgowej beneficjenta (przegląd 

PKPiR za lata 2018 i 2019) oraz pełnej księgowości od przekształcenia firmy. 

 stwierdzone zmiany przekształceniowe u Beneficjenta, które wymagały wnikliwej 

analizy, gdyż dotyczyły stosunków rodzinnych współwłaściciela firmy, a ze względu 

na brak wniesienia nowych zabezpieczeń do umowy o dofinansowanie nie zostały 

jeszcze oficjalnie zatwierdzone przez OCRG.  

Historia dokonanych zmian w składzie osobowym spółki oraz formy prawnej nie by-

ły ujawniane audytorom (niektóre zmiany nie zostały zarejestrowane w KRS). Wy-

stąpił brak realizacji wskaźników rezultatu - zwiększenia zatrudnienia. Z analizy 

przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów wynika, że faktyczne zatrudnienie 

miało wzrosnąć o 2,5 etatu, natomiast Beneficjent dokonał jedynie pewnych prze-

sunięć formalnych w wyniku, którego stwierdzono, że stan zatrudnienia pozostał na 
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tym samych poziomie, jak na etapie aplikowania. Dlatego ponownie przeprowadzo-

no weryfikację merytoryczną projektu oraz ponownie przeliczono ilość przyznanych 

punktów (wzrost zatrudnienia był punktowanym kryterium oceny) i stwierdzono, że 

projekt w tej postaci nie kwalifikowałby się do dofinansowania. 

 wysłane zapytanie do DAS z 25.06.2020 r., na które uzyskano odpowiedź 

24.07.2020 r. 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

2. Audyt operacyjny RPOWO I próba poz. 11–Projekt nr (zanonimizowano). Audyt nie 

został zakończony w terminie z powodu: 

 przesunięcia terminu oględzin w 9 Punktach Informacyjnych - zgłoszenia zacho-

rowania na COVID-19 w tych miejscach, 

 kierowania do DAS pytań i oczekiwania na odpowiedzi. 

Do DAS wysłano pytania  

 24.01.2020 r. (dot. wyboru próby) – odpowiedź uzyskano 4.02.2020 r. 

 12.03.2020 r. (dot. wyboru próby uczestników stażu) – odpowiedź uzyskano 

16.03.2020 r. 

 5.05.2020 r. (w sprawie „oględzin zza biurka”) – odpowiedź uzyskano 

13.05.2020 r. 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

3. Audyt operacyjny CZ-PL I próba poz. 6 – Projekt nr (zanonimizowano). Audyt nie 

został zakończony w terminie m.in. ze względu na: 

 utrudniony kontakt z Beneficjentem, którego siedziba znajdowała się poza wo-

jewództwem opolskim, tj. w Jeleniej Górze,  

 oczekiwanie na pozyskanie oraz uzupełnienie dokumentacji przez Beneficjenta 

w MS2014+, co miało bezpośredni związek z pandemią COVID-19 oraz tym, że 

pracownicy Beneficjenta pracowali w trybie pracy zdalnej i nie mieli bezpośred-

niego dostępu do dokumentów.  

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

4. Audyt operacyjny POIŚ I próba poz. 1 – Projekt nr (zanonimizowano). Czynności 

audytowe nie zostały wykonane w terminie wskazanym przez IAS w Krakowie 

z powodu: 

ograniczeń w kontaktach bezpośrednich (pandemia Covid-19), w tym także ze 

względu na pracę w trybie zdalnym pracowników Beneficjenta. Zgodnie z ustale-
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niami z DAS w przypadku problemów z wykonaniem oględzin w terenie z uwagi na 

sytuację epidemiczną, kierownicy komórek ICE uzgadniają nowy, realny termin 

wykonania zleconych prac. 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

5. Audyt Operacyjny RPOWO II próba poz. 14 – Projekt nr (zanonimizowano)”. Audyt 

nie zakończono w terminie z powodu:  

 wielokrotnego przesuwania terminu oględzin, w tym ze względu na podejrzenia 

związane z COVID-19 u właścicieli firmy oraz konieczność złożenia niezbęd-

nych wyjaśnień i dokumentów, co w efekcie skutkowało naliczeniem korekty, 

 konieczności zwrócenia się z zapytaniem do DAS i oczekiwaniem na odpo-

wiedź 

(pytanie przesłane do DAS 4.09.2020 - odpowiedź z DAS 22.09.2020 r.).  

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

6. Audyt Operacyjny RPOWO II próba poz. 16 projekt nr (zanonimizowano). Nietermi-

nowe zakończenie audytu wynikało z: 

 przesunięcia terminu zakończenia audytu (uzgodnione z DAS),  

 zapytań kierowanych do DAS i oczekiwania na odpowiedź; zapytanie: 

18.08.2020 r. (dot. przesunięcia terminu zakończenia audytu) odpowiedź DAS: 

9.09.2020 r., zapytanie: 25.09.2020 r. (dot. kwalifikowalności) odpowiedź DAS: 

21.10.2020 r.  

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

7. Audyt Operacyjny RPOWO II próba poz. 19 projekt nr (zanonimizowano). Nietermi-

nowe zakończenie audytu wynikało z wydłużonej analizy zapytania przez Departa-

ment DAS. Zapytanie wysłano do DAS: 10.08.2020 r., odpowiedź DAS: 21.10.2020 

r.  

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

8. Audyt Operacyjny RPOWO II próba poz. 24 projekt nr (zanonimizowano). Nietermi-

nowe zakończenie audytu wynikało z wydłużonej analizy zapytania przez Departa-

ment DAS. Zapytanie wysłano do DAS 04.08.2020 r., odpowiedź DAS - 

24.09.2020 r. 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

9. Audyt Operacyjny RPOWO II próba poz. 23 projekt nr (zanonimizowano). Audyt nie 

został zakończony w terminie w związku z: 
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 obszernością dokumentacji audytowej i koniecznością wykonania oględzin 

w 20 szkołach zawodowych na terenie województwa opolskiego, 

 utrudnieniami w bezpośrednich kontaktach z Beneficjentami, spowodowanych 

sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, 

 zapytaniami kierowanymi do DAS z dnia: 8.06.2020 r.(dot. wyboru próby uczest-

ników) odpowiedź DAS:- 19.06.2020 r.;  28.07.2020 r. (dot. wyboru do oględzin) 

odpowiedź DAS:31.07.2020 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

10.  Audyt Operacyjny POIŚ I próba poz. 7 projekt nr (zanonimizowano). Nietermino-

we zakończenie audytu wynikało z ograniczeń w kontaktach bezpośrednich (pan-

demia Covid-19), w tym ze względu na wykonywanie pracy w trybie zdalnym 

przez pracowników Beneficjenta 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

11. Audyt Operacyjny CZ-PL II próba poz. 2 projekt nr (zanonimizowano). Nieterminowe 

zakończenie audytu wynikało z braku możliwości jego zakończenia z uwagi na  

oczekiwanie na wkład do podsumowania z IAS Wrocław. Wkład audytu otrzymano  

18.11.2020 r. 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

12. Audyt Operacyjny RPOWO III próba poz. 26 projekt nr (zanonimizowano). Nietermi-

nowe zakończenie audytu wynikało z:  

 utrudnień w kontakcie z beneficjentem, w związku z pandemią COVID-19. Be-

neficjent przekazał pełną dokumentację w dniach 16.10 i 22.10.2020 r.  

 nieobecności lidera zespołu audytowego, który przebywał na dłuższym choro-

bowym (ok. 2,5 tygodnia) i zaległym urlopie (6 dni). 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

13. AO POPT III próba poz. 7 projekt nr (zanonimizowano). Nieterminowe zakończenie 

audytu wynikało z utrudnień w bezpośrednich kontaktach z Beneficjentami, spowo-

dowanych sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 oraz zmienionymi zasada-

mi w zakresie doręczeń do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Zespół audytowy zakończył czynności 21.10.2020 r. i przekazał protokół do podpi-

sania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  

W związku z sytuacją epidemiczną i zmienionymi zasadami doręczeń dokumentów 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego , Beneficjent do 2.11.2020 
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r. nie przekazał podpisanego protokołu. Zespół audytowy na bieżąco monitorował 

proces i po otrzymaniu 5.11.2020 r. podpisanego przez Beneficjenta protokołu, 

przekazał 6.11.2020 r. do IAS w Warszawie, wkład do podsumowania ustaleń oraz 

komplet dokumentacji.  

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

14. Audyt Operacyjny POWER III próba poz. 6 projekt nr (zanonimizowano). Nietermi-

nowe zakończenie audytu wynikało z: 

 obszerności projektu i dokumentacji związanej z audytem, 

 konieczności uzgodnienia z DAS stanowiska dot. żądania niezbędnych doku-

mentów w postępowaniu przetargowym i pozyskania szeregu wyjaśnień od Benefi-

cjenta. Zapytanie przesłano do DAS: 21.10.2020 r., odpowiedź DAS: 3.11. 

2020 r. 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

15. Audyt Operacyjny POIŚ III próba poz. 2 projekt (zanonimizowano). Nieterminowe 

zakończenie audytu wynikało z: 

 obszernej dokumentacji oraz szerokiego zakresu do zbadania (konieczność 

wzmocnienia osobowego zespołu),  

 sytuacji epidemicznej i ograniczenia kontaktów z beneficjentem (stwierdzono 

przypadki COVID u realizatora projektu). Izba Administracji Skarbowej  

w Opolu przesłała 7.10.2020 r. pismo do IAS w Warszawie oraz Departamentu 

DAS o braku możliwości wykonania audytu w terminie wskazanym w piśmie 

zlecającym.  

 utrudnionego dostępu do dokumentacji. Audyt był prowadzony równocześnie  

w trzech jednostkach organizacyjnych Beneficjenta, które po reorganizacji rea-

lizowały projekt: JRP w Opolu, RZGW w Gliwicach, RZGW we Wrocławiu. Po-

wyższe utrudniło dostęp do dokumentacji.  

 konieczności zakończania wcześniej zaplanowanych audytów, w zakresie PO-

WER (audyt zlecony) (zanonimizowano). Audyt rozpoczęty 28.10.2020 r. 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

16. Audyt Operacyjny FAMI II próba poz. 1 projekt nr (zanonimizowano). Nieterminowe 

zakończenie audytu wynikało z:  

 utrudnionego dostępu do dokumentacji, sposobu oraz jakości przekazywanych 

danych,  
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 ogłoszenia pandemii Covid-19 i w związku z tym  pracą w trybie zdalnym  pra-

cowników Beneficjenta jak również ograniczeniami w przeprowadzaniu oględzin. 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

II. W zakresie audytów operacji rolnych ustalono na podstawie danych z pliku 

oraz udzielonych wyjaśnień , że po terminie zostały wykonane następujące au-

dyty. 

Tabela 4 Audyty operacji – rolne po terminie 

L
p. 

Lp. 
z 
pli-
ku 

Popu-
lacja 

Nr referen-
cyjny 

Data zlece-
nia Fazy 2 
(pomiar) 

Data 
zlece-
nia 
Fazy 3  
(płat-
ność) 

Termin 
na za-
kończe-
nie 
audytu 

Data 
zakoń-
czenia 
pomia-
ru 
(Faza 2)  

Data 
rozpo-
częcia 
bada-
nia 

Data 
podpi-
sania 
PU / 
prze-
słania 
wkładu 

IAS 
wyda-
jący 
PU 

czas 
trwa
nia 
au-
dytu 
w 
dniac
h 

Liczba 
dni 
prze-
krocze-
nia 
terminu 
realiza-
cji 

1 1 

(zano-
nimi-
zowa-
no) 

(zanonimi-
zowano) 

2020-02-27 
2020-
05-20 

2020-06-
20 

2020-
03-12 

  
2020-
06-23 

Opole 46 1 

2 2 

(zano-
nimi-
zowa-
no) 

(zanonimi-
zowano) 

2020-02-27 
2020-
05-20 

2020-06-
20 

2020-
03-06 

  
2020-
06-23 

Opole 49 1 

3 5 

(zano-
nimi-
zowa-
no) 

(zanonimi-
zowano) 

  
2020-
05-20 

2020-09-
30 

2020-
09-29 

2020-
07-09 

2020-
12-04 

Opole 142 47 

4 7 

(zano-
nimi-
zowa-
no) 

(zanonimi-
zowano) 

  
2020-
05-27 

2020-05-
27 

    
2020-
11-20 

Opole 0 127 

5 8 

(zano-
nimi-
zowa-
no) 

(zanonimi-
zowano) 

  
2020-
06-05 

2020-06-
05 

    
2020-
11-20 

Opole 0 120 

Zgodnie z wyjaśnieniami Audyty certyfikujące z pozycji 1 i 2 tabeli uznane zostały przez 

DAS za wykonane w terminie. Na potwierdzenie powyższego przesłano wyjaśnienia 

z 17.05.2021, „zestawienie audytów po terminie za 2020 OSTATECZNA” ( sporządzone 

w związku z pismem znak: DAS8.301.1.2020.5.GNQR z 3.02.2021 r., i e-mail 

z 17.05.2021 r.   

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58, 72, 75] 

W przypadku danych z pozycji 4 i 5 (poz. pliku 7 i 8) Kierownik ICE wyjaśnił, że termin 

na zakończenie audytu wskazany przez DAS (kol. M) jest terminem na dokonanie kon-

troli towarzyszącej, a nie wydania podsumowania ustaleń. Kontrole towarzyszące od-

były się w uzgodnionych z DAS, KOWR i beneficjentami terminach. 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 53-58] 
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Nieterminowa realizacja audytu certyfikującego numer (zanonimizowano) z pozycji 3 

tabeli 4 nastąpiła z następujących  przyczyn;   

 wydłużenia czasu uzyskiwania wyjaśnień od Agencji Płatniczej ARiMR - spo-

wodowanego pracą rotacyjną oraz obszernością składanych wyjaśnień,  

 czasochłonności uzgodnień z OOR ARiMR dot. stanu faktycznego, 

 czasu oczekiwania na udzielenie odpowiedzi przez DAS (zapytanie: 

30.09.2020 r. – odpowiedź DAS:2.12.2020 r.); jak wynika z odpowiedzi DAS 

przyczyna wynikała ze skomplikowanego charakteru sprawy i konieczności 

wystąpienia przez DAS do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa 

w Warszawie o wyjaśnienia i zajęcie stanowiska w sprawie.  

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

III. W zakresie audytów systemu ustalono na podstawie danych z pliku oraz udzie-

lonych wyjaśnień, że po terminie zostały wykonane następujące audyty. 

Tabela 5 Audyty systemu po terminie  

Lp. z 

pliku 

Program Funkcja Instytu-

cja 

Data zle-

cenia 

Zakres 

bada-

nia 

IAS Termin na 

zakończe-

nie audytu 

określony 

w Progra-

mie audytu 

Data wej-

ścia do 

instytucji 

Wkład do 

Wstępne-

go spra-

wozdania 

Liczba 

dni prze-

krocze-

nia ter-

minu 

realizacji 

1 

(zanonimizo-

wano) 

(zanonimi-

zowano) 

(zanoni-

mizowa-

no) 2020-03-27 I etap Opole 2020-08-31 2020-03-30 2020-09-30 22 

2 

(zanonimizo-

wano) 

(zanonimi-

zowano) 

(zanoni-

mizowa-

no) 2020-03-27 I etap Opole 2020-08-31 2020-03-30 2020-09-30 22 

3 

(zanonimizo-

wano) 

(zanonimi-

zowano) 

(zanoni-

mizowa-

no) 2020-03-27 I etap Opole 2020-08-31 2020-03-30 2020-09-30 22 

Na podstawie wyjaśnień kierownika z 14.04.2021 r. ustalono następujące przyczyny 

niewykonania audytów systemu w wyznaczonym terminie. 

Termin realizacji I etapu Audytu systemu RPO WO: (zanonimizowano) został ustalony 

na 31.08.2020 r. Audyt zakończono natomiast 30.09.2020 r. z uwagi na realizację po-

niższych zagadnień.  

1) Agregację i przekazywanie do Komisji Europejskiej danych zawartych w Sprawoz-

daniu Rocznym Instytucji Zarządzającej. Sprawozdanie z wdrażania (zanonimizo-
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wano) Instytucja Zarządzająca przekazała 8.09.2020 r.. Jednakże po analizie 

sprawozdania stwierdzono, że wcześniej przedłożona populacja dotycząca wskaź-

ników wymaga uzupełnienia. Instytucja Zarządzająca przedłożyła zestawienie 

wskaźników 15.09.2020 r., lecz wymagały one kilkukrotnego uzupełniania. Osta-

teczną wersję populacji do wyboru próby wskaźników, Instytucja Zarządzająca 

przesłała 18.09.2020 r. Zapytanie dot. wyboru próby wskaźników wysłano 

18.09.2020 r.  

2) Przekazywanie do OLAF informacji o nieprawidłowościach. Załącznik nr 3a z za-

kresem czynności do wykonania oraz populacją do analizy zgłoszeń IMS został 

przekazany z DAS 21.08.2020 r. Populację nieprawidłowości niezgłoszonych do KE 

od Instytucji Zarządzającej przekazano 28.08.2020 r. (populacja była nieprawidło-

wa). Instytucja przekazała ostatnią wersję populacji 8.09.2020 r. Po analizie otrzy-

manych populacji skierowano 18.09.2020 r. zapytanie do DAS w sprawie liczebno-

ści próby do badania. Odpowiedź z DAS przekazano 22.09.2020 r. Zapytanie doty-

czące określenia prawidłowości wyniku testu oraz rekomendacji i oceny kryterium 

wysłano 28.09.2020 r., a odpowiedź z DAS otrzymano 30.09.2020 r. W piśmie z 

17.05.2021 r. kierownik ICE wyjaśnił, że audyt systemu został rozpoczęty nie-

zwłocznie po otrzymaniu zlecenia a zespoły audytowe dokonywały czynności na 

bieżąco od początku audytu. Powyższe potwierdzają przesłane kontrolującym do-

wody elektroniczne, z których wynika, że wysyłano i otrzymywano pisma sukce-

sywnie przez cały okres od momentu rozpoczęcia audytu. 

[dowód: akta kontroli, karty nr 14-23, 41-43, 53-58] 

Podsumowanie przyczyn nieterminowej realizacji audytów w tabelach 3-5 

Jak wynika zatem z przedstawionego wyżej stanu faktycznego w roku 2020 nietermi-

nowe zakończenie audytów wynikało między innymi z następujących przyczyn: 

 konieczności kierowania do DAS zapytań i oczekiwanie na udzielenie odpowie-

dzi, 

 wstrzymania (w tym ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych wyja-

śnień od instytucji zewnętrznych) na wniosek DAS wydania Podsumowania 

Ustaleń 

 braku wkładu do Podsumowania ustaleń uniemożliwiającego wydanie Podsu-

mowania Ustaleń, 

 obszerności materiałów do zbadania i złożoności audytowanych zagadnień, 
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 utrudnień w kontaktach z beneficjentami i kontrahentami ze względu na panują-

cą pandemię COVID-19, w tym ograniczeń kontaktów bezpośrednich, 

 utrudnień w kontaktach z beneficjentem, którego siedziba znajdowała się poza 

województwem opolskim, 

 wielokrotnego przesuwania terminów oględzin ze względu na podejrzenia zwią-

zane z chorobą COVID u właścicieli firmy oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień i 

dokumentów,  

 konieczności równoczesnego prowadzenia i kończenia innych audytów; 

 utrudnień związanych z dostępem do dokumentacji oraz sposobem przekazy-

wania danych. 

Z przedłożonych przez kierownika ICE wyjaśnień i dowodów wynika zatem, że nieter-

minowa realizacja audytów spowodowana była w znacznej mierze szczególnymi uwa-

runkowaniami związanymi z pandemią COVID-19. 

Ustalenia: - 

Ocena cząstkowa 

Działalność Działu Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegają-

cych Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE) 

w zakresie terminowości realizacji zleconych do wykonania audytów- przy uwzględnie-

niu złożonych i dowodów wyjaśnień, pomimo nieterminowej realizacji audytów należy 

ocenić pozytywnie. 

2. Rzetelność sporządzanych sprawozdań 

Stan prawny 

Plan działalności IAS w Opolu na rok 2020  

W toku kontroli przedłożono m.in. niżej wymienione pisma dotyczące sporządzania 

sprawozdań.  

1. DAS8.301.1.2020.5.GNQR z 3.02.2021  

2. Pismo z15.06.2021 r. wraz z załącznikami. 

[Dowód akta sprawy karty 41-52, 59, 71-75 

Opis stanu faktycznego 
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Na podstawie przedłożonych przez Kierownika ICE wyjaśnień stwierdzono, że w 2020 r. 

były sporządzane nw. sprawozdania.  

1. Z wykonania zleconych audytów – za okresy miesięczne, które były przekazywane 

do komórki właściwej do sprawozdawczości (IZZ) IAS w Opolu.  

2. Wypełniany cotygodniowo na zlecenie Departamentu Audytu Środków Publicznych 

Ministerstwa Finansów dokument pn. „Prace zlecone” za okres I-XII 2020 r. – plik 

w formacie xlsx. W oparciu o dane z tego pliku MF DAS może na bieżąco nadzoro-

wać realizację zleconych audytów. 

Z informacji przekazanych przez kierownika ICE przy piśmie z 21.01.2021 r. wynika, że 

dane do komórki IZZ za okresy miesięczne w 2020 r. były przekazywane na podstawie 

ewidencji – pliku: „Prace zlecone”, za okres I-XII 2020 r. Zatem aby sprawdzić ich rze-

telność wytypowano z pliku metodą doboru celowego 20 pozycji. Badaniem objęto wy-

łącznie pozycje dotyczące audytów wykazanych z poszczególnych zakładek, jako zrea-

lizowane w terminie. 

a) Zakładka „Strukturalne – Operacyjne” – 16 audytów,  

Tabela 6 Wytypowane pozycje dot. audytów operacji – strukturalne 

Lp lp. z 

pliku 

Nr projektu Termin na 

zakończenie 

audytu okre-

ślony w Pro-

gramie audytu 

Data wejścia 

do instytucji 

Data wej-

ścia 

do benefi-

cjenta 

Data 

podpisania 

PU / przesła-

nia wkładu 

czas 

trwania 

audytu w 

dniach 

1 1 (zanonimizowano) 29.05.2020 02.01.2020 18.02.2020 13.03.2020 19 

2 3 (zanonimizowano) 29.05.2020 02.01.2020 29.01.2020⃰ 29.05.2020 88 

3 4 (zanonimizowano) 29.05.2020 02.01.2020 08.01.2020 29.05.2020 102 

4 5 (zanonimizowano) 29.05.2020 02.01.2020 22.01.2020⃰⃰ 15.05.2020 82 

5 6 (zanonimizowano) 29.05.2020 02.01.2020 03.02.2020 26.05.2020 81 

6 7 (zanonimizowano) 29.05.2020 02.01.2020 08.01.2020 20.05.2020 95 

7 8 (zanonimizowano) 29.05.2020 02.01.2020 27.01.2020 15.05.2020 79 

8 9 (zanonimizowano) 29.05.2020 02.01.2020 03.02.2020 16.03.2020 30 

9 10 (zanonimizowano) 29.05.2020 02.01.2020 27.01.2020 29.05.2020 89 

10 12 (zanonimizowano) 29.05.2020 02.01.2020 07.01.2020 15.05.2020 93 

11 13 (zanonimizowano) 29.05.2020 02.01.2020 08.01.2020 14.05.2020 91 

12 14 (zanonimizowano) 15.05.2020 27.01.2020 03.02.2020 15.05.2020 74 

13 15 (zanonimizowano) 03.07.2020 04.02.2020 10.02.2020 14.05.2020 68 

14 19 (zanonimizowano) 28.08.2020 18.05.2020 26.05.2020 16.07.2020 37 

15 21 (zanonimizowano) 28.08.2020 18.05.2020 02.06.2020⃰ 10.07.2020 28 

16 22 (zanonimizowano) 28.08.2020 18.05.2020 02.06.2020⃰ 07.07.2020 25 

*data wejścia do beneficjenta zgłoszona przez pracownika 
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b) Zakładka „Strukturalne – System” – 2 audyty,  

Tabela 7 Wytypowane pozycje dot. audytów strukturalnych - systemu 

 

Lp 

Lp. z 

pliku 

Program Termin na zakończenie 

audytu określony w Pro-

gramie audytu 

Data wejścia do 

instytucji 

Wkład do 

Wstępnego 

sprawozdania 

czas trwa-

nia audytu 

w dniach 

1 4 

(zanoni-

mizowa-

no) 

31.08.2020 06.04.2020 28.08.2020 105 

2 5 

(zanoni-

mizowa-

no) 

17.07.2020 22.06.2020 17.07.2020 20 

c) Zakładka „Rolne” – 2 audyty . 

Tabela 8 Wytypowane pozycje dot. audytów rolnych 

Lp. Lp. z 

pliku 

Nr referencyjny Termin na za-

kończenie audy-

tu 

Data roz-

poczęcia 

badania 

Data 

podpisania PU / 

przesłania wkładu 

IAS 

wydają-

cy 

PU 

czas trwania 

audytu w 

dniach 

1 3 (zanonimizowano) 30.09.2020 17.07.2020 28.08.2020 Opole 72 

2 4 (zanonimizowano) 30.09.2020 17.08.2020 17.09.2020 Opole 86 

W toku kontroli ustalono, że w badanym pliku pola oznaczone kolorem niebieskim, w 

tym „Termin na zakończenie audytu określony w programie/termin na zakończenie au-

dytu „wypełnia DAS. Z uwagi na powyższe nie poddano badaniu rzetelności ich wypeł-

niania. 

Sprawdzono natomiast rzetelności ewidencjonowania danych w pozycjach: 

 „data wejścia do instytucji i/lub beneficjenta”  

 „data podpisania ustaleń/przesłania wkładu”  

 „czas trwania audytu w dniach”  

 „daty rozpoczęcia badania”. 

Analizę w powyższym zakresie przeprowadzono przez porównanie danych wynikają-

cych z tabeli 6-8 z danymi wynikającymi z przedłożonych wyjaśnień i dowodów elektro-

nicznych, przekazanych przy pismach z 17.05.2021 r. i 15.10.2021 r.  

W wyniku analizy ustalono, informacje w tabelach 6-8 zgodne są z danymi wynikający-

mi z wyjaśnień i dowodów elektronicznych, poza 2 niżej opisanymi przypadkami:  
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 Lp. 5 Lp. z pliku 6 Nr projektu (zanonimizowano) — w kolumnie Data wejścia do 

beneficjenta nastąpiła omyłka pisarska zamiast 03.02.2020 r. winno być 

27.01.2020 r. 

 Lp. 14 Lp. z pliku 19 Nr projektu (zanonimizowano) — Data wejścia do benefi-

cjenta wynika z protokołu, w tabeli nastąpiła omyłka pisarska zamiast 26.05.2020 

r. winno być 25.05.2020 r., 

[Dowód akta sprawy karty 41-43, 68-70, 98-99] 

W związku z koniecznością monitorowania stopnia osiągania wyznaczonych celów, Re-

ferat Wsparcia Zarządzania Izby Administracji Skarbowej w Opolu pismem 

z 18.02.2020 r. Nr 1601-IZZ.0191.2.2020, zwrócił się do Kierownika ICE 

o przekazywanie wartości mierników osiągniętych na koniec każdego miesiąca 2020 r., 

zgodnie z załączonym wzorem obejmującym następujące dane: liczbę terminowo 

(zgodnie z datą określoną w programie audytu) zakończonych audytów (w tym: m.in. 

audytów operacji, audytów systemu zarządzania i kontroli, audytów certyfikujących), 

 liczbę audytów (w tym: m.in. audytów operacji, audytów systemu 

zarządzania i kontroli, audytów certyfikujących), zleconych do wykonania IAS 

(komórki ICE) przez departament DAS w danym roku kalendarzowym, 

 stopień realizacji planu audytów środków zagranicznych w odniesieniu do projek-

tów oraz systemów zarządzania i kontroli - terminowość audytów zleconych. 

Ponadto zauważenia wymaga fakt, że stosownie do ustnych ustaleń Kierownika ICE 

z Kierownikiem Referatu Wsparcia Zarządzania, w tabelach miesięcznych do raporto-

wania wartości osiągniętych mierników za poszczególne okresy, ujmowane były tylko 

audyty zakończone, dla których nie upłynął termin realizacji 

[Dowód akta sprawy karty 71-73] 

W celu sprawdzenia rzetelności przekazywanych danych do komórki wsparcia zarzą-

dzania porównano dane z pliku prace zlecone z danymi przekazanymi do wymienionej 

komórki  narastająco za okres I-XII 2020 r., co przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 9 Porównanie danych z pliku Prace zlecone a danymi przekazanymi do IZZ do 

21.01.2021 r.  

Lp. ICE Wartość wynikają-

ca z pliku „Prace 

Wartość nara-

stająco wyka-

Różnica 
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zlecone” za okres 

I-XII 2020 r 

zana w spra-

wozdaniu do 

IZZ za IV kwar-

tał 2020 r. 

1 2 3 4 5 

1 Liczba terminowo (zgodnie z datą określoną 

w programie audytu) zakończonych audytów 

(w tym: m.in. audytów operacji, audytów 

systemu zarządzania i kontroli, audytów 

certyfikujących)  

71 71 0 

2 Liczba audytów (w tym: m.in. audytów ope-

racji, audytów systemu zarządzania i kontro-

li, audytów certyfikujących), zleconych do 

wykonania IAS (komórki ICE) przez depar-

tament DAS w danym roku kalendarzowym 

74 71 3 

3 Stopień realizacji planu audytów środków 

zagranicznych w odniesieniu do projektów 

oraz systemów zarządzania i kontroli - ter-

minowość audytów zleconych 

95,95% 100% 4,05 

W wyniku porównania danych stwierdzono rozbieżności dotyczące wartości opisanych 

w wierszu 2-3, kolumna 3-4 Tabeli . W sporządzonym sprawozdaniu Referat ICE wyka-

zał bowiem liczbę 71 audytów zleconych i wykonanych w roku 2020, podczas gdy 

z pliku Prace zlecone – zakładka podsumowanie wynika, iż w podanym okresie zlecone 

zostały do wykonania 74 audyty.  

Ustalono, że różnica dotyczy audytów, które zostały zlecone przez DAS 19.06 

i 25.11.2020 r. w ramach planu na 2020 r., z terminem realizacji 11.01 i 28.02.2021 r. 

(2 audyty systemu, 1 audyt operacji rolny), które do dnia sporządzenia sprawozdania 

nie zostały zrealizowane. Stąd też stosownie do ustaleń dot. ujmowania w sprawozda-

niach tylko audytów zakończonych - dla których nie upłynął termin realizacji, w spra-

wozdaniu za IV kwartał 2020 r. wykazano 100% realizację planu audytów zleconych. 

Zauważenia wymaga przy tym, że ustalenie powyższe stosowane było przez komórkę 

ICE przy sporządzaniu sprawozdań, przez cały 2020 r.  

Jednocześnie podkreślić należy, że jak informacyjnie przekazał w toku prowadzonej 

kontroli Kierownik ICE, Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finan-

sów w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dot. sporządzania sprawozdań jak rów-

nież niejasnością zasad ewidencjonowania audytów, pismem z 03.02.2021 r. nr 
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DAS8.301.1.2020.5.GNOR doprecyzował między innymi pojęcie audytu zleconego zre-

alizowanego w terminie. W związku z powyższym po przeprowadzeniu ponownej anali-

zy danych, pismem z dnia 10.02.2021 r. - przesłanym za pomocą poczty elektronicznej, 

poinformowano DAS, że stopień realizacji planu audytów środków zagranicznych w od-

niesieniu do projektów oraz systemów zarządzania i kontroli –terminowość audytów 

zleconych, wyniósł w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu 73,68 %. 

Ustalenia 

W związku z dokonanymi w toku kontroli ustaleniami, iż komórka ICE przekazywała do 

komórki wsparcia zarządzania Izby Administracji Skarbowej w Opolu dane statystyczne  

zgodne z zasadami określonymi w przywołanym piśmie z 18.02.2020 r. nr 1601-

IZZ.0191.2.2020 oraz stosownie do ustnych uzgodnień z kierownikiem komórki wspar-

cia zarządzania -  zatem  działania komórki ICE w powyższym zakresie oceniono pozy-

tywnie. 

Ocena cząstkowa 

Działalność Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających 

Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE) 

w zakresie rzetelności sporządzanych sprawozdań należy ocenić pozytywnie 

IV. Zalecenia 

Zalecenia/ Wnioski pokontrolne 

brak zaleceń 

V. Pozostałe informacje  

Projekt wystąpienia pokontrolnego został sporządzony w jednym egzemplarzu. 

Opole, 9 listopad 2021 roku 

Dyrektor 

Izby Administracji Skarbowej 

w Opolu 

Bożena Kaleta 
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/Dokument podpisany kwalifikowanym podpi-

sem elektronicznym/ 


