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I. UWAGI OGÓLNE 

 
Publikacje Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, najwyższego organu kontroli Unii 
Europejskiej, są owocem prac kontrolnych prowadzonych przez Trybunał. Do tłumaczenia 
zewnętrznego najczęściej przesyłane są wstępne wersje sprawozdań specjalnych, w których 
Trybunał przedstawia wyniki kontroli dotyczących konkretnych strategii lub obszarów 
wydatków (ostateczne wersje opublikowanych sprawozdań specjalnych są dostępne tutaj 
i tutaj), oraz dokumenty robocze przedstawiające ustalenia pokontrolne (dokumenty te noszą 
nazwę „Podsumowanie stanu faktycznego” i nie są publikowane; zob. pkt 5). 
 
W tekstach Trybunału zasadniczo stosuje się terminologię spójną z innymi instytucjami UE 
i obowiązują te same co w przypadku pozostałych instytucji podstawowe materiały 
referencyjne i wytyczne redakcyjne (prawodawstwo unijne, IATE, Międzyinstytucjonalny 
przewodnik redakcyjny). W odróżnieniu od wielu dokumentów Komisji Europejskiej 
i Parlamentu Europejskiego publikacje Trybunału nie mają jednak charakteru prawodawczego 
i z nielicznym wyjątkami nie są publikowane w Dzienniku Urzędowym.  

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special%20report&tab=tab4
https://www.eca.europa.eu/sites/ep/pl/Pages/home.aspx
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Ponieważ dokumenty Trybunału są owocem prac kontrolnych, pojawia się w nich często 
specyficzna terminologia z zakresu kontroli. W sekcji poświęconej materiałom referencyjnym 
podano źródła, z których można czerpać wiedzę o terminach stosowanych przez Trybunał. 
 
Ponadto ponieważ dokumenty te mają charakter sprawozdawczy i nie są publikowane 
w Dzienniku Urzędowym, dopuszcza się w nich szereg drobnych odstępstw od zaleceń 
Międzyinstytucjonalnego przewodnika redakcyjnego i praktyk właściwych tekstom 
prawodawczym. Więcej informacji podano w sekcji poniżej. 
 

II. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 
1) W dokumentach Trybunału w języku angielskim na określenie Trybunału stosuje się 1. 

osobę l.mn. („we found that”). W języku polskim stosuje się w przypadku sprawozdań 
specjalnych wyrażenie „Trybunał ustalił” (nie „ustaliliśmy”), „Trybunał wykrył” (nie 
„wykryliśmy”) itp., a w przypadku dokumentów podsumowujących kontrolę – 
„kontrolerzy Trybunału ustalili” / „zespół kontrolny ustalił”, „kontrolerzy Trybunału 
wykryli” / „zespół kontrolny wykrył”. 
 

2) Dawny skrót ETO nie jest stosowany. Jeśli z tekstu wynika jasno, że chodzi o Europejski 
Trybunał Obrachunkowy, skrótowo piszemy po prostu „Trybunał”. 
 

3) W odniesieniu do prac Trybunału prosimy o tłumaczenie „audit” jako „kontrola”, 
a „auditors” jako „kontrolerzy”. W przypadku gdy prace wykonują inne podmioty, np. 
Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (Internal Audit Service), instytucje audytowe na 
szczeblu krajowym lub firmy z sektora prywatnego, mowa jest o „audycie” 
i „audytorach”. 

 
4) Zasadniczo obowiązują zalecenia zawarte w Międzyinstytucjonalnym przewodniku 

redakcyjnym, niemniej: 1) liczby i znaku procenta nie należy rozdzielać spacją, ale 
zgodnie z polską praktyką redakcyjną zapisywać łącznie; 2) należy stosować zapis 
„euro”, a nie „EUR”, z wyjątkiem tabel, w których należy stosować formę „EUR”. 
 

5) Jeśli chodzi o zapis liczb, prosimy o dodawanie twardej spacji w przypadku wartości 
powyżej tysiąca, np. 1 569, 2 345 000. Nie dotyczy to oczywiście np. numerów aktów 
prawnych itd. Prosimy również, by nie stosować skrótu „tys.”, ale „mln” i „mld” jak 
najbardziej. 

 
6) W odróżnieniu od tekstów prawodawczych dopuszcza się rozbicie jednego zdania 

oryginału na większą liczbę zdań tłumaczenia, podobnie jak dopuszcza się połączenie 
dwóch zdań oryginału w jedno zdanie tłumaczenia, o ile poprawia to czytelność tekstu 
(UWAGA: nie dotyczy to segmentów w programie Studio, których w żadnym wypadku 
nie wolno scalać ani rozbijać). Z podobnych względów w przypadku wielokrotnych 
powtórzeń terminu dopuszcza się zastosowanie krótszej formy (np. zamiast 
„postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego” 
zastosowanie wyrażenia „postępowanie tego rodzaju” lub „postępowanie”), pod 
warunkiem że z kontekstu wynika jednoznacznie, o jaki termin chodzi. 
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7) Prosimy o unikanie personifikacji, która wynika często z powielenia składni oryginału. 

W języku polskim konstrukcji takich jak „projekty wydawały środki finansowe”, 
„programy osiągnęły cele” itd. nie uznaje się za dopuszczalne. Przykłady:  
 
EN: […] that projects receiving EU funding spend this money well and contribute to the 
objectives of the programme. PL: […] projekty otrzymujące środki finansowe z UE 
wydawały je w odpowiedni sposób i przyczyniały się do osiągnięcia celów programu. 
Wersja po korekcie: […] by w projektach otrzymujących środki finansowe z UE 
wydawano je w odpowiedni sposób i by projekty te przyczyniały się do osiągnięcia 
celów programu. 
 
EN: NER300 disburses the awarded grants in annual instalments only after a project 
has entered into operation, i.e. when it captures and stores CO2 or produces renewable 
energy and incurs operational expenditure. PL: Program NER300 wypłaca przyznane 
dotacje w rocznych transzach dopiero po rozpoczęciu eksploatacji projektu, tj. gdy 
wychwytuje on i składuje CO2 lub produkuje energię ze źródeł odnawialnych oraz 
ponosi wydatki operacyjne. Wersja po korekcie: Przyznane dotacje są wypłacane 
z programu NER300 w rocznych transzach dopiero po rozpoczęciu eksploatacji 
projektu, tj. gdy doprowadzi on do wychwytywania i składowania CO2 lub produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych, a wydatki operacyjne zostaną poniesione. 
 

8) Prosimy o stosowanie prawidłowych związków frazeologicznych (np. mówimy 
o „usługach świadczonych na liniach kolejowych”, a nie „usługach działających na 
liniach kolejowych”). W razie wątpliwości zalecamy, aby posiłkować się Wielkim 
słownikiem języka polskiego PAN dostępnym pod adresem wsjp.pl. W poszczególnych 
hasłach słownika przedstawiono liczne przykłady dopuszczalnych połączeń 
frazeologicznych. 

 
9) Tytuły przywołanych publikacji obcojęzycznych, które nie mają polskiego tłumaczenia, 

należy podawać w cudzysłowach w wersji oryginalnej bez tłumaczenia roboczego na 
język polski. Uwaga ta odnosi się zarówno do tytułów w przypisach, jak i w tekście 
głównym. Jeśli chodzi o szczególny przypadek tytułów dokumentów, które zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, ale nie mają polskiego tłumaczenia (np. 
dokumenty robocze SWD), należy wyróżnić dwie sytuacje: (i) w przypadku gdy obok 
tytułu takiego dokumentu podano numer referencyjny, podaje się wyłącznie tytuł 
roboczy po polsku; (ii) w przypadku gdy takiego numeru referencyjnego brak i czytelnik 
nie byłby w stanie odnaleźć dokumentu, obok tytułu polskiego podaje się w nawiasie 
kwadratowym tytuł oryginalny. 

 
10) Prosimy nie tłumaczyć „and/or” jako „i/lub”, lecz po prostu jako „lub”. 

 
 

III. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

 
Przed rozpoczęciem tłumaczenia warto zapoznać się z informacjami na temat metodyki 
kontroli zamieszczonymi na stronie internetowej Trybunału w językach polskim i angielskim: 

https://wsjp.pl/
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http://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditMethodology.aspx (EN) 
http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditMethodology.aspx (PL) 
 
Bardziej szczegółowe informacje na temat metodyki, wraz ze stosowną terminologią, znajdują 
się w następujących podręcznikach: 
 
PERFORMANCE AUDIT MANUAL (EN) 
PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ (PL) 
 
FINANCIAL AND COMPLIANCE AUDIT MANUAL (EN) 
PODRĘCZNIK KONTROLI FINANSOWEJ I KONTROLI ZGODNOŚCI (PL) 
 
Opublikowane sprawozdania specjalne Trybunału we wszystkich językach można znaleźć tu:  
http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditReportsOpinions.aspx 
https://www.eca.europa.eu/sites/ep/pl/Pages/home.aspx 
 

IV. TERMINOLOGIA OGÓLNA 

 
EN PL Uwagi /definicja 

ECA auditors; the 
Court’s services 

kontrolerzy 
(Trybunału) 

audytorzy 

cost statement zestawienie 
poniesionych kosztów 

sprawozdanie kosztowe 

effectiveness, 
efficiency and 
economy (principles) 

(zasady) skuteczności, 
efektywności i 
oszczędności  

efektywności, skuteczności i ekonomii 

grant agreement umowa o 
dofinansowanie 

ewentualnie w uzasadnionych przypadkach: umowa o 

udzielenie dotacji 

impact oddziaływanie wpływ Jeśli użyte jako termin – długoterminowe skutki 
społeczno-ekonomiczne, zauważalne po pewnym czasie 
od zakończenia interwencji. Zob. indicators. 

implementing body instytucja wdrażająca w przypadku programów operacyjnych; organ 

wykonawczy 

indicators:  
input indicator output 
indicator outcome 
indicator result 
indicator 
impact indicator 

wskaźniki: 
wskaźnik wkładu 
wskaźnik produktu 
wskaźnik wyniku 
wskaźnik rezultatu 
wskaźnik 
oddziaływania 

zob. input, output, outcome, results, impact 

input wkład zasoby finansowe, ludzkie i materialne, które są 
uruchamiane na potrzeby realizacji interwencji; zob. 
indicators 

interview wywiad w przypadku metod prowadzenia kontroli 
measures działania Jeśli użyte jako termin – podstawowa jednostka 

zarządzania programem polegająca na szeregu 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_EN.PDF
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_PL.PDF
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_EN.PDF
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_PL.pdf
http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditReportsOpinions.aspx
https://www.eca.europa.eu/sites/ep/pl/Pages/home.aspx
https://www.eca.europa.eu/sites/ep/pl/Pages/home.aspx
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podobnych projektów oraz mająca ściśle określony 
budżet (nie „środki”, aby nie istniało niebezpieczeństwo 
pomylenia ze środkami finansowymi). W konkretnych 
przypadkach, gdy tak wynika np. z terminologii stosowanej 
w odnośnym programie operacyjnym, rozporządzeniu itp., 
słowo measure może być jednak tłumaczone jako środek. 
Podobnie w rozumieniu ogólnym (państwa członkowskie 
przyjmują środki…). 

observations uwagi zob. punkt „Terminologia charakterystyczna dla 
dokumentów typu CL”, gdzie observations = ustalenia 

outcome wynik Zmiana, która wynika z realizacji interwencji, a która 
zwykle odnosi się do celów tej interwencji. Wyniki 
obejmują rezultaty (results) i oddziaływanie (impact). 
Wyniki mogą być oczekiwane lub nieoczekiwane, 
pozytywne lub negatywne (np. nowa autostrada 
przyciągająca inwestorów do regionu, lecz powodująca 
niedopuszczalny poziom zanieczyszczenia na obszarach, 
przez które przebiega); zob. indicators. 

output produkt to, co wyprodukowano lub osiągnięto w ramach środków 
przyznanych na interwencję (np. dotacje wypłacone 
rolnikom, szkolenia zorganizowane dla bezrobotnych, 
droga zbudowana w kraju rozwijającym się); zob. 
indicators 

payment claim wniosek o płatność  
result indicator wskaźnik rezultatu wskaźnik wyników   zob. indicators 

results rezultaty wyniki Jeśli użyte jako termin – natychmiastowe zmiany, 
które występują u bezpośrednich adresatów na koniec ich 
udziału w interwencji (np. lepszy dostęp do danego terenu 
na skutek budowy drogi, osoby, które odbyły szkolenie i 
znalazły pracę); zob. outcome, indicators 

sample próba próbka w kontekście doboru próby do badania w ramach 
kontroli 

shortcoming niedociągnięcie  
report (czas.) przekazywać / 

zgłaszać dane / 
prowadzić 
sprawozdawczość 

dane raportowane przekazywane przez państwa 
członkowskie do Komisji 

weakness uchybienie  

 

V. UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PODSUMOWAŃ STANU FAKTYCZNEGO (CL) 

Podsumowanie stanu faktycznego (ang. clearing letter – CL) to dokument wysyłany do władz 
polskich w następstwie kontroli przeprowadzonej przez Trybunał. Dokumenty te nie są 
publikowane. Trybunał przeprowadza kontrole prowadzące do wydania poświadczenia 
wiarygodności („statement of assurance audit” lub „DAS audit”), w przypadku których 
dokumenty CL są na ogół zgodne z załączonym wzorem w j. ang. i pol., oraz kontrole 
wykonania zadań („performance audit”), w przypadku których dokumenty CL mają bardziej 
opisowy charakter.  
 
Zdarza się, że dokument sporządzony w wyniku kontroli wykonania zadań nosi nazwę 
„Statement of Preliminary Findings” – SPF lub PF. Jest to nazwa stosowana przez Trybunał 
w przeszłości, od której postanowiono odejść, tłumaczona dawniej jako „Wstępne ustalenia 
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kontroli”. Jeżeli angielski dokument jest tak zatytułowany, możemy go także nazwać 
„Podsumowaniem stanu faktycznego”. Celem obu pism jest bowiem przedstawienie 
jednostkom kontrolowanym stanu faktycznego, tak aby mogły one sprostować ewentualne 
nieścisłości.  
 
Tłumaczenia tych dokumentów powinny być spójne z terminologią unijną (IATE, przepisy UE), 
ale równocześnie należy w nich uwzględnić terminy z ustawodawstwa polskiego. Może to 
niekiedy prowadzić do pewnych trudności w tłumaczeniu – więcej informacji na ten temat 
znajduje się w tabeli poniżej. Najważniejszym źródłem terminologicznym i merytorycznym 
pozostają dokumenty wymienione w rozdziale podsumowania stanu faktycznego „Normy”. 
 
Przypominamy: Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” w polskim porządku prawnym podstawową 
jednostką redakcyjną ustawy jest artykuł, a podstawową jednostką redakcyjną 
i systematyzacyjną rozporządzenia jest paragraf. 
 
 

VI. TERMINOLOGIA CHARAKTERYSTYCZNA DLA DOKUMENTÓW TYPU CL 

 
EN PL Uwagi /definicja 

clearing letter (CL) podsumowanie stanu 
faktycznego 

Jeżeli później jest mowa o tym dokumencie w 
tekście, piszemy o nim jako o „piśmie”. 

cost statement zestawienie 

poniesionych kosztów 

sprawozdanie kosztowe 

fact-finding mission wizyta w celu ustalenia 
stanu faktycznego 

Termin w tekście można doprecyzować w zależności 
od kontekstu np.: „opis wizyty przeprowadzonej w 
celu ustalenia stanu faktycznego”  

major project duży projekt jako kategoria projektu (główny projekt) 

major project 

application 

wniosek o 

potwierdzenie wkładu 

finansowego  

na podstawie art. 39–41 rozporządzenia (WE) nr 

1083/2006 

observation; finding ustalenie uwaga;  
W treści ustalenia w zdaniu: „This is classified as a 
sound financial management observation” (w 
rubryce „Impact”) „observation” należy 
przetłumaczyć jako „błąd” (Uchybienie to zostaje 
sklasyfikowane jako „błąd dotyczący należytego 
zarządzania finansami”). Zob. punkt „Terminologia 
ogólna”, gdzie observation = uwaga. 

open tender przetarg nieograniczony przetarg otwarty 

payment claim; 

expenditure claim 

wniosek o płatność  

progress report postęp rzeczowy 

realizacji projektu 

w odniesieniu do projektu (sprawozdanie z postępu 
prac) 

project application wniosek o wniosek projektowy 
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dofinansowanie 

residual error rate (RER) poziom błędu 
rezydualnego 

poziom błędu resztowego 

state aid pomoc publiczna lub 

pomoc państwa  

Termin „state aid” w ustawodawstwie polskim 
tłumaczony jest jako „pomoc publiczna” (np. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 
dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy 
publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557), a w przepisach 
unijnych jako „pomoc państwa” („pomoc 
przyznawana przez państwa”) – zob. TFUE art.107 
ust. 1 i IATE. W dokumentach typu CL w przypadku 
bezpośrednich odniesień do przepisów należy 
tłumaczyć ten termin zgodnie z odnośnymi 
przepisami, a w pozostałych przypadkach zgodnie z 
terminologią stosowaną przez odbiorcę tekstu, jako 
„pomoc publiczna”.   

tender specification; 

tender dossier 

specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

(SIWZ) 

specyfikacja przetargowa 
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VII. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Wzór wstępnej wersji sprawozdania specjalnego – EN 

 
 

Preliminary observations 
(pursuant to Article 287(4), second subparagraph, TFEU) 

 

 

 

These preliminary observations were adopted by Chamber [X] at its meeting of [XX month XXXX]. 
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Contents 
[Text] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Executive summary 
[Text] 

 
INTRODUCTION 

[Text] 

 
AUDIT SCOPE AND APPROACH 

[Text] 

 
OBSERVATIONS 

[Text] 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

[Text] 

Recommendation 1 – [text]  

[Text] 

Timeframe: [text] 

About the report: 

[Text] 
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Annexes 

 
[Text] 

 
ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 

[Text] 

 
GLOSSARY 

[Text] 

 
AUDIT TEAM 

The ECA’s special reports set out the results of its audits of EU policies and programmes, or of 
management-related topics from specific budgetary areas. The ECA selects and designs these 
audit tasks to be of maximum impact by considering the risks to performance or compliance, 
the level of income or spending involved, forthcoming developments and political and public 
interest. 
This performance audit was carried out by Audit Chamber [X], headed by ECA Member [text]. 
The audit was led by ECA Member [text], supported by [text]. 
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2. Wzór wstępnej wersji sprawozdania specjalnego – PL 

 

Uwagi wstępne 
(przedstawione na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE)  

 

Niniejsze uwagi wstępne zostały przyjęte przez Izbę [numer Izby] na posiedzeniu w dniu 
[XX miesiąc XXXX r.]. 
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Spis treści 
[Treść spisu treści] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Streszczenie 
[Tekst] 
 

WSTĘP 

[Tekst] 
 

ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE 

[Tekst] 

 
UWAGI 

[Tekst] 

 
WNIOSKI I ZALECENIA 

[Tekst] 

Zalecenie 1 – [tekst] 

[Tekst] 
Termin realizacji: [tekst]. 

 

Informacje na temat sprawozdania 

[Tekst] 
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Załączniki 

Załącznik I –  
[Tekst] 

 
WYKAZ AKRONIMÓW 

[Tekst] 
 

GLOSARIUSZ 

[Tekst] 
 

ZESPÓŁ KONTROLNY 

Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących polityk 
i programów UE bądź kwestii związanych z zarządzaniem w wybranych obszarach 
budżetowych. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne tak, aby osiągnąć jak 
największe oddziaływanie, biorąc przy tym pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla 
wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, 
nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny. 
Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę [X], zajmującą się 
[tekst]. Izbie tej przewodniczy członek / członkini Trybunału [imię nazwisko]. W działania 
kontrolne zaangażowani byli [tekst]. 
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3. Wzór podsumowania stanu faktycznego (CL) – EN 

 

 

 

20XX SOA 

AUDIT OF THE LEGALITY AND REGULARITY: MFF Heading 1b “Economic, Social and 
Territorial Cohesion” 

 

 

OPERATIONAL PROGRAMME NO XXX 
Name of the OP 

 

2014-2020 PROGRAMMING PERIOD 

[ERDF or CF or ESF] 

 

TASK: XXCH2SOA 

CL - XXXX 

 

 
CLEARING LETTER 

 

Dates for on-the-spot visit(s): 
Review – [day, month (please write in full), year or N/A] 

Reperformance – [day, month (please write in full), year or N/A] 
 

Date(s) of audit visit(s) to EU Institutions: 
[day, month (please write in full), year or N/A] 

 
Audit team: [Names of team leader and members of team] 
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CONTENTS 
 

Audit objectives  

Audit scope and approach  

Audit results  

Annex 1 – Sample of operations examined  

Annex 2 – Summary table of findings  

Annex 3 – Findings on legality and regularity  

Annex 4 – Recalculation of RTER  

Annex 5 – Summary table on performance assessment  

Annex 6 – Performance assessments  
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AUDIT OBJECTIVES  

1. The main audit objective was to collect sufficient and appropriate evidence to contribute to the 

overall 20XX Statement of Assurance (SoA), and a specific assessment for the EU budget Heading MFF 

1b “Economic, social and territorial cohesion”.  

2. On this basis, we report on the extent to which the information on the legality and regularity of 

Cohesion spending reported by the Commission, in particular the residual total error rates (RTER) of 

the programme(s) examined, is reliable. 

3. Where the operations we examined were physically completed, we also assessed relevant aspects 

of the performance system design at both operational programme (OP) and operation level and the 

extent to which operations achieved their objectives by meeting the targets set for output and result 

indicators. 

AUDIT SCOPE AND APPROACH  

4. Our audit covered the expenditure included in the accounts accepted by the Commission on [day, 

month, year] through Decision No. xXxX. The EU contribution related to the expenditure accepted in 

these accounts amounted to [x] euro.  

5. The authorities responsible for the management and control system for the OP were as follows: 

- managing authority: [title] 

- intermediate body: [title] 

- certifying authority: [title] 

- audit authority (AA): [title] 

 

6. Assurance on the reliability of the RTER was obtained from a combination of system testing and 

substantive testing of transactions. In particular, we examined the checks carried out by the audit 

authorities in Member States and by the European Commission for the preparation and approval of 

the annual accounts. 

7. The system testing included a review of the AA’s audit strategy, sampling approach, identification, 

quantification and extrapolation of errors in operations, and of the calculation and implementation of 

the corresponding financial corrections to reduce the OP’s RTER below the materiality threshold of 2%.  

8. The substantive testing of transactions (see Annex 1) included:  

a) The review of a random sample of [x] audits of operations carried out by or on behalf of the 

AA on the expenditure included in the accounts. 

b) For [x] of these reviewed audits, our re-performance of all or part of the AA’s work up to 

beneficiary level when necessary.  

9. Additional information on the audit approach is in our “Background paper: The ECA’s modified 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BP_SOA_COHESION/BP_SOA_COHESION_EN.pdf
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approach to the Statement of Assurance audits in Cohesion”, which can be found on our website1. 

10. We also carried out a performance assessment for [x] physically completed operations on the basis 

of the operation’s application, grant agreement, contract and/or co-financing decision and the 

corresponding monitoring reports. 

AUDIT RESULTS 

11. Based on our audit work, we have raised [x] legality and regularity findings for [x] of the [x] 

operations. As a result of our findings, the RTER changes from [x] to [x]. 

12. The following annexes provide the necessary information on these findings: 

a) Annex 2 summarises the findings arising from our systems and substantive testing, indicating 

if they have an impact on the calculation of the RTER; 

b) Annex 3 contains the details of each finding; 

c) Annex 4 shows the total impact of the findings reported on the RTER.  

13. No findings have been raised as a result of our systems and substantive testing. 

14. The result of the performance assessment is covered in Annex 5 (table summarising the results of 

the assessment) and Annex 6 (detailed analysis of the operations examined). 

No performance assessment has been carried out for the operations as none had not been 
completed at the time of our audit. 

                                                           
1  https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=44524 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BP_SOA_COHESION/BP_SOA_COHESION_EN.pdf
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ANNEX 1 – SAMPLE OF OPERATIONS EXAMINED 

Operation 
No. 

Operation name 
& code Beneficiary 

AA audit 
date 

Declared 
expenditure in 

accepted 
accounts 

(in [euro or 
national currency 

if applicable]) 

Expenditure 
audited by AA 

(in [euro or 
national 

currency if 
applicable]) 

ECA Re-performance 
[Y/N] 

1       

2       

3       

4       
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ANNEX 2 – SUMMARY TABLE OF FINDINGS 

 
 

Legality and regularity findings 

Finding level 
(systems or 

operation no.)  
Finding Code Description Type of error Error amount Error rate Impact on RTER 

(see Annex 4) 

SYSTEMS     -   [Y/N] 

SYSTEMS    -   [Y/N] 

1    -   [Y/N] 

2    -   [Y/N] 

3    -   [Y/N] 

4    -   [Y/N] 

       

 
Note:  

Q: quantifiable error  KQE: known quantifiable error SFM: sound financial management 
NQ: non-quantifiable error NOP: no opinion  SYS: system weakness 
OCI: other compliance issue  Other: other finding NO: no finding 

 
ANNEX 3 – FINDINGS ON LEGALITY AND REGULARITY 

 
ANNEX 4 – RECALCULATION OF RTER 
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ANNEX 5 – SUMMARY TABLE ON PERFORMANCE ASSESSMENT 

  Preliminary performance assessment 

Operation 
No. Code 

Performance measurement system Assessment of the project performance 

Indicator defined Indicator in line with 
the OP Target set Objectives Cannot be 

assessed 

output result output result output result fully 
achieved 

partially achieved 
not 

achieved  
due not yet 

due* 

1 XXXX-XX            

2 XXXX-XX            

3 XXXX-XX            

4 XXXX-XX            

*At least for one indicator the target date to attain objective is not yet reached 
 
 

ANNEX 6 – PERFORMANCE ASSESSMENTS
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4. Wzór podsumowania stanu faktycznego (CL) – PL 

 

 
DAS 20XX 

KONTROLA LEGALNOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI – Dział WRF 1b „Spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna” 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY NR XXX 
Nazwa PO 

 

OKRES PROGRAMOWANIA 2014–2020 

[EFRR lub FUNDUSZ SPÓJNOŚCI lub EFS] 

 

ZADANIE: XXCH2SOA 

CL-XXXX 

 

 
PODSUMOWANIE STANU FAKTYCZNEGO 

 

Data (daty) kontroli na miejscu: 
Przegląd – [dzień, miesiąc (słownie), rok lub nd.] 

Ponowne przeprowadzenie kontroli – [dzień, miesiąc (słownie), rok lub nd.] 
 

Data wizyty kontrolnej (daty wizyt kontrolnych) w instytucjach UE: 
[dzień, miesiąc (słownie), rok lub nd.] 

 
Zespół kontrolny: [imiona i nazwiska kierownika i członków zespołu] 
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SPIS TREŚCI 
 

Cele kontroli  

Zakres kontroli i podejście kontrolne  

Wyniki kontroli  

Załącznik 1 – Próba skontrolowanych projektów  

Załącznik 2 – Zestawienie ustaleń  

Załącznik 3 – Ustalenia dotyczące legalności i prawidłowości  

Załącznik 4 – Ponowne obliczenie poziomu łącznego błędu rezydualnego  

Załącznik 5 –Podsumowanie oceny wykonania zadań  

Załącznik 6 – Ocena wykonania zadań  
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CELE KONTROLI  

1. Głównym celem kontroli było uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów, które 

przyczynią się do wydania poświadczenia wiarygodności (DAS) za 20XX r., oraz opracowanie 

szczegółowej oceny dotyczącej działu WRF 1b „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” 

w budżecie UE.  

2. Na tej podstawie Trybunał ustala, na ile wiarygodne są przedstawione przez Komisję informacje na 

temat legalności i prawidłowości wydatków w obszarze spójności, w szczególności poziom łącznego 

błędu rezydualnego dla zbadanego programu (programów). 

3. W przypadku gdy badane projekty zostały fizycznie ukończone, Trybunał ocenił również stosowne 

aspekty koncepcji pomiaru wyników zarówno na poziomie programu operacyjnego (PO), jak i na 

poziomie projektów. Zbadał także zakres, w jakim w ramach projektów osiągnięto zakładane cele 

poprzez osiągnięcie wartości docelowych ustalonych dla wskaźników produktu i rezultatu. 

ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE  

4. Przeprowadzona kontrola objęła zestawienia wydatków zatwierdzone przez Komisję w dniu [dzień, 

miesiąc, rok] decyzją nr xXxX. Wkład ze środków unijnych w związku z wydatkami zatwierdzonymi 

w tych zestawieniach wyniósł [x] euro.  

5. Organy odpowiedzialne za system zarządzania i kontroli PO to: 

- instytucja zarządzająca: [nazwa] 

- instytucja pośrednicząca: [nazwa] 

- instytucja certyfikująca: [nazwa] 

- instytucja audytowa: [nazwa] 

 

6. Pewność co do wiarygodności poziomu łącznego błędu rezydualnego uzyskano na podstawie 

badania systemów i badań bezpośrednich transakcji. W szczególności Trybunał zbadał kontrole 

opracowywania i zatwierdzania rocznych zestawień wydatków przeprowadzone przez instytucje 

audytowe w państwach członkowskich i przez Komisję Europejską. 

7. Badanie systemów obejmowało przegląd strategii audytu przyjętej przez instytucję audytową, 

sposób doboru próby, identyfikację, kwantyfikację i ekstrapolację błędów w projektach, a także 

w obliczeniach wysokości odnośnych korekt finansowych oraz ich realizacji w celu ograniczenia 

poziomu łącznego błędu rezydualnego dla PO poniżej progu istotności wynoszącego 2%.  

8. Badanie bezpośrednie transakcji (zob. załącznik 1) obejmowało:  

a) przegląd losowo dobranej próby złożonej z [x] kontroli projektów przeprowadzonych przez 

instytucję audytową lub w jej imieniu w odniesieniu do wydatków zawartych 

w zestawieniach; 
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b) w przypadku [x] spośród kontroli objętych przeglądem ponowne wykonanie wszystkich lub 

części prac kontrolnych instytucji audytowej, w stosownych przypadkach aż do poziomu 

beneficjenta.  

9. Dodatkowe informacje na temat podejścia kontrolnego Trybunału można znaleźć w dokumencie 

informacyjnym pt. „Nowe podejście Trybunału do kontroli w obszarze spójności przeprowadzanych na 

potrzeby poświadczenia wiarygodności” (w j. ang.) zamieszczonym na jego stronie internetowej1. 

10. Trybunał przeprowadził również ocenę wykonania zadań dla [x] fizycznie ukończonych projektów 

na podstawie wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, zamówienia lub decyzji 

o współfinansowaniu oraz powiązanych sprawozdań z monitorowania. 

WYNIKI KONTROLI 

11. Na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał sformułował [x] ustaleń dotyczących 

legalności i prawidłowości w odniesieniu do [x] z [x] projektów. W związku z ustaleniami zmienił się 

poziom łącznego błędu rezydualnego i wynosi on obecnie [x], podczas gdy wcześniej wynosił [x]. 

12. W następujących załącznikach przedstawiono niezbędne informacje na temat ustaleń: 

a) w załączniku 2 podsumowano ustalenia wynikające z badania systemów i badań 

bezpośrednich transakcji i wskazano, czy mają one wpływ na obliczenie poziomu łącznego 

błędu rezydualnego; 

b) w załączniku 3 przedstawiono szczegółowe informacje na temat każdego z ustaleń; 

c) w załączniku 4 ukazano łączny wpływ zgłoszonych ustaleń na poziom łącznego błędu 

rezydualnego.  

13. W wyniku przeprowadzonego przez Trybunał badania systemów i badań bezpośrednich transakcji 

nie sformułowano żadnych ustaleń. 

14. Wyniki oceny wykonania zadań przedstawiono w załączniku 5 (tabela podsumowująca wyniki 

oceny) i w załączniku 6 (szczegółowa analiza zbadanych projektów). 

W odniesieniu do projektów nie dokonano oceny wykonania zadań, ponieważ w czasie 
przeprowadzania kontroli żaden z nich nie został ukończony. 

                                                           
1  https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=44524 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BP_SOA_COHESION/BP_SOA_COHESION_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BP_SOA_COHESION/BP_SOA_COHESION_EN.pdf
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ZAŁĄCZNIK 1 – PRÓBA SKONTROLOWANYCH PROJEKTÓW 

Lp. Nazwa i numer 
projektu 

Beneficjent 

Data kontroli 
przeprowadzonej 
przez instytucję 

audytową 

Wydatki 
zadeklarowane 

w zatwierdzonych 
zestawieniach 

(w [EUR lub 
w stosownych 

przypadkach PLN]) 

Wydatki 
skontrolowane 
przez instytucję 

audytową 
(w [EUR lub 

w stosownych 
przypadkach PLN]) 

Ponowne 
przeprowadzenie 

kontroli przez 
Trybunał 

[T/N] 

1       

2       

3       

4       
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ZAŁĄCZNIK 2 – ZESTAWIENIE USTALEŃ 

 
 

Ustalenia dotyczące legalności i prawidłowości 

Poziom ustalenia 
(systemy lub nr 

projektu)  
Numer ustalenia Opis Rodzaj błędu Kwota błędu Poziom błędu 

Wpływ na poziom 
łącznego błędu 
rezydualnego 

(zob. załącznik 4) 

SYSTEMY     -   [T/N] 

SYSTEMY    -   [T/N] 

1    -   [T/N] 

2    -   [T/N] 

3    -   [T/N] 

4    -   [T/N] 

       

 
Legenda:  

Q: Błąd kwantyfikowalny  KQE: Znany błąd kwantyfikowalny SFM: Należyte zarządzanie finansami 
NQ: Błąd niekwantyfikowalny NOP: Brak opinii  SYS: Drobne uchybienie systemowe 
OCI: Inny błąd dotyczący zgodności  Inne: Ustalenie o innym charakterze NO: Brak uwag 
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ZAŁĄCZNIK 3 – USTALENIA DOTYCZĄCE LEGALNOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI  

 

ZAŁĄCZNIK 4 – PONOWNE OBLICZENIE POZIOMU ŁĄCZNEGO BŁĘDU REZYDUALNEGO 

 

ZAŁĄCZNIK 5 – PODSUMOWANIE OCENY WYKONANIA ZADAŃ 

 
  Wstępna ocena wykonania zadań 

Lp. Nr 

System pomiaru wyników Ocena wyników projektów 

Określenie wskaźnika Zgodność wskaźnika 
z PO 

Ustalenie wartości 
docelowej Cele Nie 

można 
dokonać 

oceny 
wskaźnik 
produktu 

wskaźnik 
rezultatu 

wskaźnik 
produktu 

wskaźnik 
rezultatu 

wskaźnik 
produktu 

wskaźnik 
rezultatu 

w pełni 
osiągnięto 

częściowo osiągnięto 
nie 

osiągnięto termin 
upłynął 

termin nie 
upłynął* 

1 XXXX-XX            

2 XXXX-XX            

3 XXXX-XX            

4 XXXX-XX            

*W przypadku co najmniej jednego wskaźnika nie upłynął jeszcze wyznaczony termin osiągnięcia celu. 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK 6 – OCENA WYKONANIA ZADAŃ 
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