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ROCZNE PODSUMOWANIE SPRAWOZDAŃ Z AUDYTÓW I KONTROLI ZA OKRES
1.07.XXXX r. – 30.06.XXXX r.
SPORZĄDZONE PRZEZ INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ - …………………………………………………… 



Część I. Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli, w tym analiza charakteru i zakresu błędów i niedoskonałości stwierdzonych w systemach wraz z informacjami na temat podjętych lub planowanych działań naprawczych. 

I.A. Podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu, wydanych w związku z::
audytami systemu zarządzania i kontroli przeprowadzonymi  w odniesieniu do programu operacyjnego,
audytami wydatków zadeklarowanych w trakcie trwania roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca  ….. r.
audytami zestawienia wydatków, o których mowa w art. 127 ust. 5 lit. a) RWP  i art. 59 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego

Tabela. 1.
Lp.
Rodzaj audytu i jego zakres
(systemu/ projektów/ kont)
Instytucja przeprowadzająca kontrolę
Wyniki audytów (opinia audytowa, konkluzje, wraz ze wskazaniem problemów o charakterze systemowym)
Analiza charakteru i zakresu stwierdzonych błędów i niedoskonałości 
Podjęte lub planowane działania


Audyty systemów 


Odniesienie do sprawozdań / opis zakresu 
lub 
odniesienie do RSK (sekcje 4.3, 4.4, 4.6 załącznika IX do RWK) 
Odniesienie do sprawozdań / opis zakresu 
lub 
odniesienie do RSK (sekcje 4.3, 4.4, 4.6 załącznika IX do RWK) 
Odniesienie do sprawozdań / opis zakresu 
lub 
odniesienie do RSK (sekcje 4.4, 4.5 załącznika IX do RWK) 

Audyty operacji 


Odniesienie do sprawozdań / wykaz operacji 
lub 
odniesienie do RSK (tabela 10.2 i sekcja 5.13 w załączniku IX do RWK) 
Odniesienie do sprawozdań / wykaz operacji 
lub 
odniesienie do RSK (sekcje 5.7, 5.10, 5.11 załącznika IX do RWK) 
Odniesienie do sprawozdań / wykaz operacji 
lub 
odniesienie do RSK (sekcje 5.8, 5.11, 5.12 załącznika IX do RWK) 

Audyt zestawień wydatków 


Odniesienie do sprawozdań / opis zakresu 
lub 
odniesienie do RSK (sekcja 6.3 załącznika IX do RWK) 

Odniesienie do sprawozdań / opis zakresu 
lub 
odniesienie do RSK (sekcja 6.4 załącznika IX do RWK) 

Odniesienie do sprawozdań / opis zakresu 
lub 
odniesienie do RSK (sekcja 6.3 załącznika IX do RWK)
Kwota korekt w zestawieniu wydatków, które zastosowano w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości i które wprowadzono do czasu złożenia ostatecznego wniosku o płatność okresową i po złożeniu takiego wniosku.

Do czasu złożenia ostatecznego wniosku o płatność okresową

Kwota zagregowana (EUR)  Zgodnie z ogólna zasadą korekty powinny być ujęte  wg kursu po jakim był przeliczany wydatek w momencie deklarowania go do KE.
Po złożeniu ostatecznego wniosku o płatność okresową
(odniesienie do tabeli dotyczącej wyszczególnienia różnic pomiędzy wydatkami – dodatek 8 do załącznika VII do rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 1011/2014)

Kwota zagregowana (EUR)
Oś priorytetowa 1 


Oś priorytetowa 2 


……………







I.B. Podsumowanie kontroli administracyjnych (weryfikacja wniosków o płatność) przeprowadzonych w roku obrachunkowym, kończącym się       
30 czerwca …. r. 

Należy przedstawić krótki opis lub podsumowanie w zakresie:
przyjętej metodyki kontroli i szczegółów przeprowadzonej oceny ryzyka: weryfikacja każdego wydatku vs. weryfikacja na próbie (sposób doboru próby); w przypadku zmiany metodyki należy zamieścić tu zaktualizowane informacje; 
głównych wyników i rodzaju lub rodzajów wykrytych błędów; 
wniosków płynących z tych kontroli i w konsekwencji przyjętych do zastosowania działań naprawczych odnośnie funkcjonowania systemu; 
korekt finansowych (w podziale na osie priorytetowe) zastosowanych w wyniku kontroli zarządczych przeprowadzonych w odniesieniu do wydatków, które mają zostać ujęte w zestawieniu wydatków. 


Tabela 2.
Opis przyjętej metodyki 




Główne wyniki i rodzaj wykrytych błędów 
Wyciągnięte wnioski i podjęte lub planowane działania naprawcze [w zależności od charakteru nieprawidłowości, tj. charakteru indywidualnego lub systemowego]. 

Niekwalifikowalne projekty 
	Nieosiągnięte cele projektu 
	Niekwalifikowalne wydatki 
	Ścieżka audytu 
	Zamówienia publiczne 
	Pomoc państwa 
	Instrument finansowy 
	Operacje generujące dochód 
	Wiarygodność danych i wskaźników 
	Działania informacyjne i promocyjne 
	Aspekt środowiskowy 
	Formy kosztów uproszczonych Trwałość operacji 
	Równouprawnienie płci, równe szanse 
	Niedyskryminacja 
	Należyte zarządzanie finansami 
	[inne] (należy określić)









Kwota korekt w zestawieniu wydatków, które zastosowano w wyniku wykrycia nieprawidłowości i które wprowadzono do czasu złożenia ostatecznego wniosku o płatność okresową i po złożeniu takiego wniosku, zagregowana według osi priorytetowej.

Do czasu złożenia ostatecznego wniosku o płatność okresową 
Kwota zagregowana (EUR) 
Po złożeniu ostatecznego wniosku o płatność okresową (odniesienie do tabeli dotyczącej wyszczególnienia różnic pomiędzy wydatkami – dodatek 8 do załącznika VII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014) 
Kwota zagregowana (EUR) 
Oś priorytetowa 1 



Oś priorytetowa 2 



……………….





I.C. Podsumowanie kontroli przeprowadzonych w zakresie wydatków w odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się w dniu 30 czerwca … (rok): kontrole na miejscu zgodnie z art. 125 ust. 5 lit. b) RWP  

Należy podać całkowitą liczbę przeprowadzonych kontroli na miejscu W szczególności kontroli dotyczących wydatków zadeklarowanych w roku obrachunkowym, którego sprawozdanie dotyczy, nawet jeśli kontrola odbyła się po zakończeniu roku obrachunkowego. i krótki opis lub podsumowanie ich wyników:
	zastosowanej metodyki, celu kontroli, aspektów objętych kontrolą; w przypadku zmiany metodyki w niniejszej sekcji rocznego podsumowania należy tu zamieścić zaktualizowane informacje; 
głównych wyników i rodzaju wykrytych błędów; 
wniosków płynących z tych kontroli i w konsekwencji przyjętych do zastosowania działań naprawczych odnośnie funkcjonowania systemu; 
korekt finansowych (w podziale na osie priorytetowe) zastosowanych w wyniku kontroli na miejscu przeprowadzonych w odniesieniu do wydatków, które mają zostać ujęte w zestawieniu wydatków. 

Tabela 3.
Opis przyjętej metodyki 




Główne wyniki i rodzaj wykrytych błędów 
Wyciągnięte wnioski i podjęte lub planowane działania naprawcze [w zależności od charakteru nieprawidłowości, tj. charakteru indywidualnego lub systemowego] 
Niekwalifikowalne projekty 
Nieosiągnięte cele projektu 
Niekwalifikowalne wydatki 
Ścieżka audytu 
Zamówienia publiczne 
Pomoc państwa 
Instrument finansowy 
Operacje generujące dochód 
Wiarygodność danych i wskaźników 
Działania informacyjne i promocyjne Aspekt środowiskowy 
Formy kosztów uproszczonych 
Trwałość operacji 
Równouprawnienie płci, równe szanse 
Niedyskryminacja 
Należyte zarządzanie finansami 
	[inne] (należy określić)








Kwota korekt w zestawieniu wydatków, które zastosowano w wyniku wykrycia nieprawidłowości i które wprowadzono do czasu złożenia ostatecznego wniosku o płatność okresową i po złożeniu takiego wniosku, zagregowana według osi priorytetowej. 


Do czasu złożenia ostatecznego wniosku o płatność okresową 

Kwota zagregowana (EUR) 
Po złożeniu ostatecznego wniosku o płatność okresową (odniesienie do tabeli dotyczącej wyszczególnienia różnic pomiędzy wydatkami – dodatek 8 do załącznika VII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014) 
Kwota zagregowana (EUR) 
Oś priorytetowa 1 



Oś priorytetowa 2 



……………….




I.D. Podsumowanie kontroli procedur zawierania umów przeprowadzonych w ciągu roku obrachunkowego

Należy przedstawić krótki opis lub podsumowanie w zakresie:
przyjętej strategii kontroli oraz wykonanej analizy ryzyka: weryfikacja każdego zamówienia vs. weryfikacja na próbie (sposób doboru próby);
głównych rezultatów i typu stwierdzonych błędów;
wniosków płynących z tych kontroli i w konsekwencji przyjętych do zastosowania działań naprawczych odnośnie funkcjonowania systemu,
przeprowadzonych działań określonych w rozdz. 5.2 zaleceń oraz wniosków z nich płynących oraz opis przyjętej metodyki określonej w rozdz. 2.2.9 zaleceń; 
korekt finansowych (w podziale na osie priorytetowe) zastosowanych w wyniku kontroli na miejscu przeprowadzonych w odniesieniu do wydatków, które mają zostać ujęte w zestawieniu wydatków.
Ponadto należy wypełnić tabele stanowiące załącznik 1-3  do niniejszego podsumowania.

Tabela 4.
Podsumowanie 


Główne wyniki i rodzaj wykrytych błędów 
Wyciągnięte wnioski i podjęte lub planowane działania naprawcze [w zależności od charakteru nieprawidłowości, tj. charakteru indywidualnego lub systemowego] 







Kwota korekt w zestawieniu wydatków, które zastosowano w wyniku wykrycia nieprawidłowości i które wprowadzono do czasu złożenia ostatecznego wniosku o płatność okresową i po złożeniu takiego wniosku, zagregowana według osi priorytetowej. 


Do czasu złożenia ostatecznego wniosku o płatność okresową 

Kwota zagregowana (EUR) 
Po złożeniu ostatecznego wniosku o płatność okresową (odniesienie do tabeli dotyczącej wyszczególnienia różnic pomiędzy wydatkami – dodatek 8 do załącznika VII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014) 
Kwota zagregowana (EUR) 
Oś priorytetowa 1 



Oś priorytetowa 2 



……………….




I.E. Zidentyfikowane przykłady dobrych praktyk
Należy wskazać przykłady działań, które mogłyby zostać upowszechnione w działalności innych jednostek lub stanowić podstawę do wprowadzania zmian o charakterze systemowym
Przykłady dobrych praktyk zidentyfikowanych przy realizacji kontroli systemowych
Przykłady dobrych praktyk zidentyfikowanych przy realizacji projektów


I.F. Informacja nt. wydatków wycofanych do ponownej oceny  oraz wydatków nieprawidłowych wycofanych po zakończeniu roku obrachunkowego (niewynikające z kontroli przeprowadzonych przez IP/IW)
Tabela 5.
Lp.
Nr projektu
Nr wniosku beneficjenta o płatność
Wycofanie do ponownej oceny (TAK/NIE)
Wydatek nieprawidłowy
(TAK/NIE)
Nr sprawy w ROP
Powód wycofania (zwięzły opis)

















Część II: Informacje dotyczące realizacji sektorowego planu kontroli dla celów sprawozdawczych

II.A. Opis zmian w systemie kontroli funkcjonującym na danym poziomie wdrażania PO IiŚ
Należy wskazać ewentualne zmiany w systemie kontroli, które zaszły w danym roku obrachunkowym, w stosunku do opisu zawartego w planie kontroli.
Wskazać zakres kontroli zlecany podmiotom spoza systemu. 







II.B. Podsumowanie kontroli systemowych przeprowadzonych przez IP.

Plan kontroli systemowych został zrealizowany w następującym zakresie:

Tabela 6.
Lp.
Instytucja kontrolowana
Temat/zakres kontroli
Data kontroli
Podsumowanie najważniejszych ustaleń
Potencjalny wpływ na desygnację (TAK/NIE)
Wydane zalecenia pokontrolne
Stan wdrożenia zaleceń przez instytucje kontrolowaną

























Plan kontroli systemowych nie został zrealizowany w przedstawionym poniżej zakresie (należy wskazać kontrole wszczęte zgodnie z planem kontroli, a niezakończone w okresie sprawozdawczym oraz kontrole niezrealizowane):

Tabela 7.
Lp.
Instytucja kontrolowana
Temat/zakres kontroli
Planowany termin kontroli
Przyczyny niezrealizowania kontroli
















Dodatkowo w okresie obrachunkowym wykonano następujące doraźne kontrole systemowe oraz kontrole Planów działań Pomocy Technicznej :  

Tabela 8.
Lp.
Instytucja kontrolowana
Temat/zakres kontroli
Data kontroli
Podsumowanie najważniejszych ustaleń
Potencjalny wpływ na desygnację (TAK/NIE)
Wydane zalecenia pokontrolne
Stan wdrożenia zaleceń przez instytucje kontrolowaną
Doraźne kontrole systemowe
















Kontrole realizacji Planów działań Pomocy Technicznej

















Problemy zidentyfikowane podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji PD PT


Opis 






Informacje nt. problemów z wdrażaniem zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolami systemowymi oraz kontrolami PD PT.


Opis






II.C. Podsumowanie kontroli projektów 

Plan kontroli projektów został zrealizowany w następującym zakresie W przypadku kontroli wykonanych zgodnie z planem lub wszczętych zgodnie z planem a niezakończonych należy odnieść się do planu na rok obrachunkowy którego dotyczy sprawozdanie.

Tabela 9
Lp.
Instytucja kontrolująca
Liczba planowanych kontroli (w tym tzw.  Dużych projektów)
Liczba zakończonych kontroli przeprowadzonych  zgodnie z planem (w tym tzw. Dużych projektów) Na potrzeby sprawozdawczości za kontrolę zakończoną przyjmuje się kontrolę, w ramach której wysłano do beneficjenta I wersję informacji pokontrolnej.
Liczba kontroli wszczętych zgodnie z planem, a niezakończonych w ciągu roku obrachunkowego (w tym tzw. Dużych projektów)
Liczba zakończonych kontroli projektów przeprowadzonych  w trybie doraźnym (w tym tzw. Dużych projektów)
Liczba kontroli projektów wszczętych w poprzednim roku obrachunkowym a zakończonych w bieżącym roku obrachunkowym (w tym tzw. Dużych projektów)
Numery kontroli zarejestrowane w SL 2014 dot. zrealizowanych w danym roku obrachunkowym kontroli planowych i doraźnych
Priorytet X
















Razem dla priorytetu:






Priorytet Y
















Razem dla priorytetu:






Łącznie dla sektora:







Odstępstwa od planu kontroli

Należy uzasadnić odstępstwa od ostatniej aktualizacji planu kontroli, jak również przedstawić informacje nt. zmian planu kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt.4 podrozdziału 2.1.1.2 Zaleceń)


Plan kontroli projektów dużych nie został zrealizowany w przedstawionym w tabeli zakresie (nie dotyczy kontroli wszczętych zgodnie z planem  i niezakończonych w okresie sprawozdawczym)

Tabela 10.
Lp.
Instytucja kontrolująca
Nr oraz nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Rodzaj kontroli
Planowany termin kontroli
Przyczyny niezrealizowania kontroli
Projekty duże
















3) Zidentyfikowane podczas kontroli projektów problemy jednostkowe, które mają wpływ na prawidłowość bądź terminowość realizacji poszczególnych projektów (nie dotyczy nieprawidłowości)
Tabela 11.
Należy zwięźle opisać zidentyfikowane istotne problemy jednostkowe wraz z opisem działań, które zostały podjęte w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów




4) Zidentyfikowane podczas kontroli projektów problemy systemowe
Tabela 12.
Lp.
Opis problemu
Nr i Nazwy projektów, w których dotyczą zidentyfikowane problemy
Opis działań, które zostały podjęte w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów












Data:

Podpis: 




