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§ 9 Porozumienia Finansowego nr 6/PL/2017/FBW  

dotyczącego projektu nr PL/2017/PR/0006 pt. „Rozszerzenie możliwości identyfikacji 

genetycznej o badanie mtDNA oraz materiału kostnego”  

współfinansowanego przez  Unię Europejską  

ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 

§ 9 

Kontrola, monitoring i audyt 
 

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli, monitoringowi i audytowi w zakresie realizacji 

Projektu oraz postanowień Porozumienia, w szczególności dotyczących wypełniania obowiązków 

wymienionych w § 5 Porozumienia, przeprowadzanych: 

1) w przypadku kontroli i monitoringu - przez Organ Odpowiedzialny (dotyczy monitoringu), 

Organ Delegowany lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu, 

2) w przypadku audytu - przez Organ Audytowy, którego funkcję pełni Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej lub inną upoważnioną instytucję krajową oraz unijną lub jednostkę 

upoważnioną do działania w jego imieniu, w tym także Europejski Trybunał Obrachunkowy  

i OLAF. 

2. Kontrolę, monitoring i audyt przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji 

Projektu po uprzednim zawiadomieniu lub bez zawiadomienia Beneficjenta. Organ 

Odpowiedzialny (w przypadku monitoringu), Organ Delegowany lub jednostka upoważniona do 

działania w ich imieniu może również zdecydować o przeprowadzeniu czynności kontrolnych  

u partnera/ów Projektu. 

3. Kontrole, monitoringi i audyt mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji Projektu, jak 

również po jego zakończeniu. 

4. Co do zasady, Beneficjent jest zawiadamiany o planowanej kontroli, monitoringu lub audycie 

najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem ich przeprowadzenia. 

5. Podczas kontroli, monitoringu i audytu Beneficjent udostępni wszelką dokumentację projektową 

oraz niezbędną dokumentację powiązaną, a także zapewni obecność osób właściwych  

do udzielania informacji i wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Projektu. Stan 

faktyczny jest oceniany na podstawie udostępnionych podczas wizyt kontrolnych, 

monitoringowych i audytowych w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu 

dokumentów, informacji i wyjaśnień udzielonych podczas tych wizyt. 

6. Beneficjent ma obowiązek gromadzić i przechowywać dokumentację projektową w sposób 

umożliwiający sprawne przeprowadzenie czynności monitoringowych, kontrolnych lub 

audytowych. 

7. Organ Delegowany sporządza, w formie pisemnej, raport z kontroli, który może zawierać między 

innymi zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wykonania przez Beneficjenta. 

8. Beneficjent może przedstawić na piśmie swoje stanowisko lub zastrzeżenia w odniesieniu  

do raportu z kontroli w terminie 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku braku 

zastrzeżeń, Beneficjent odsyła podpisany raport w terminie 10 dni roboczych od dnia jego. 

Odmowa podpisania raportu z kontroli lub jego nieodesłanie w wyznaczonym terminie przez 

Beneficjenta nie wstrzymuje konieczności wykonania zaleceń pokontrolnych. 
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9. Wymogu podpisania i odesłania raportu nie stosuje się w przypadku kontroli operacyjnej. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do treści raportu z kontroli Organ 

Delegowany rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zespół 

kontrolujący przekazuje Beneficjentowi skorygowany raport w zakresie uwzględnionych uwag. 

11. W przypadku braku dalszych zastrzeżeń, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania Organowi 

Delegowanemu podpisanego raportu najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia jego 

otrzymania. Odmowa podpisania raportu z kontroli lub jego nieodesłanie w wyznaczonym 

terminie przez Beneficjenta nie wstrzymuje konieczności wykonania zaleceń pokontrolnych 

12. W przypadku odmowy podpisania skorygowanego raportu z kontroli, Beneficjent zobowiązany 

jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania dokumentu wraz z jednym 

egzemplarzem niepodpisanego raportu z kontroli, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia 

jej otrzymania. Odmowa podpisania raportu z kontroli nie wstrzymuje wykonania zaleceń 

pokontrolnych przez Beneficjenta. 

13. Organ Delegowany jest upoważniony do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych 

określonych w raporcie z kontroli. 

14. Organ Delegowany/Organ Odpowiedzialny przekazuje Beneficjentowi informacje o wynikach  

z przeprowadzonej wizyty monitoringowej, niezwłocznie po jej zakończeniu, przekazując 

jednocześnie ewentualne uwagi, zalecenia, w celu ich uwzględnienia przez Beneficjenta. 

15. Beneficjent zobowiązuje się wykonać zalecenia oraz podporządkować się ostatecznym wynikom 

kontroli, audytów i monitoringów, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

 

 


