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Przeprowadziliśmy audyt zewnętrzny wraz z ewaluacją zewnętrzną  Projektu p.n. „Wirtualna fizyka – 

wiedza prawdziwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

Głównym celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego wraz  z  ewaluacją  zewnętrzną  było 

stwierdzenie, czy projekt jest realizowany prawidłowo i zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, czy dokumenty merytoryczne i finansowe przygotowywane są prawidłowo, a wydatki 

ponoszone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i listą wydatków kwalifikowanych oraz 

z zachowaniem prawa krajowego i wspólnotowego przez Politechnikę  Koszalińską  z siedzibą w 

Koszalinie.

Audyt przeprowadziliśmy na podstawie:

1) Umowy o przeprowadzenie audytu i  ewaluacji  zewnętrznej nr 25/PNOG/25/2012 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działania 3.5 zawartej w 

dniu 5  czerwca  2012 roku pomiędzy Politechniką  Koszalińska  z  siedzibą  w Koszalinie  a Grupą 

Gumułka – Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach;

2) Krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 –  Ogólne zasady przeprowadzenia przeglądu 

sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług 

poświadczających;

3) Międzynarodowych standardów profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego ogłoszonych przez 

IIA;

4)  Wytycznych  dla  Beneficjentów  dotyczących  projektów  realizowanych  w  ramach  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Za prawidłową realizację oraz za sporządzenie sprawozdań i dokumentów związanych z realizowanym 

projektem odpowiada Kierownik Jednostki.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii w sprawie zagadnień objętych zakresem przedmiotowym 

audytu. 

Audyt zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą 
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na wyrażenie niniejszej opinii.

Niniejszym na podstawie uogólnienia wyników uzyskanych z poddanej badaniu reprezentatywnej 

próby, po przeprowadzonej weryfikacji realizowanych działań, analizie ponoszonych wydatków, 

analizie rzeczowo-finansowej projektu oraz analizie dokumentacji sprawozdawczej obejmującej 

sprawozdawczość merytoryczną i finansową z realizacji umowy przez Politechnikę  Koszalińską  w 

Koszalinie stwierdzamy, iż:

1. dokumentacja posiadana przez Politechnikę  Koszalińską  związana z realizacją projektu jest 

kompletna i poprawna,

2. działania realizowane w ramach projektu były prawidłowe i zgodne z umową, wnioskiem 

o dofinansowanie projektu oraz z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wynikającym z umowy;

3. środki finansowe w ramach projektu są rozliczane terminowe;

4. postępowania  o  udzielenie  zamówień  publicznych  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami i procedurami,

5. sposób obiegu i archiwizacji dokumentów jest prawidłowy, pozwala prześledzić ścieżkę 

wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur;

6. wydatki wykazywane w dokumentach były rzeczywiście poniesione i zostały udokumentowane 

fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej;

7. poniesione wydatki były kwalifikowalne;

8. wyodrębniona ewidencja księgowa jest prowadzona prawidłowo i w sposób przejrzysty 

umożliwia identyfikację operacji księgowych i bankowych w ramach projektu;

9. wymogi dotyczące informacji i promocji w projekcie  były realizowane zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie i umową o dofinansowanie;

10. części sprawozdawcze wniosków o płatność były wiarygodne;

11. przechowywanie, udostępnianie i archiwizacja dokumentacji projektowej było prawidłowe;

12. monitoring realizacji celów projektu jest prowadzony prawidłowo,
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Uzupełnieniem niniejszej Opinii jest Sprawozdanie nr 1/2449 z audytu zewnętrznego wraz z ewaluacją 

zewnętrzną  Projektu p.n. „Wirtualna  fizyka  –  wiedza  prawdziwa” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  –  Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki. 

Wymienione dokumenty winny być odczytywane łącznie.

Katowice, dnia 29 czerwca 2012 roku

Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o. o.
(podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

wpisany na listę podmiotów uprawnionych przez KIBR pod numerem 2944)

Sławomir Kubisa

Biegły rewident nr 11521

Józef  Gumułka

Biegły rewident nr 5016

Radosław Gumułka

Prezes Zarządu
Biegły rewident nr ewid. 9972 

Certified Internal Auditor no. 74001
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