Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O NI EZALEŻNOŚCI
Dotyczy:
Nr projektu

PLBU.02.01.00-20-0039/17-00

Tytuł projektu

„Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz
poprawy infrastruktury transportowej w rejonie
przygranicznym Województwa Podlaskiego
i Rejonu Grodzieńskiego”

Nazwa beneficjenta

Podlaski
Zarząd
w Białymstoku

Dróg

Wojewódzkich

Niniejszym oświadczam, że jestem niezależny1 od Zamawiającego oraz innych podmiotów
odpowiedzialnych za wdrożenie Programu, w tym Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Audytowej, Kontrolnego Punktu Kontaktowego.

…………………………
Data

……………………………
( podpis )

1

Wytycznych do weryfikacji wydatków, pkt 1.3.1 Niezależność audytora
Bez względu na fakt, iż ISRS 4400 stanowi, że w odniesieniu do zaleceń dotyczących uzgodnionych procedur niezależność
nie jest konieczna, wymaga się, aby audytorzy spełniali wymogi niezależności zawarte w Kodeksie etyki zawodowych
księgowych IFAC.
Ponadto określa się niezależność audytora jako niezależność organizacyjną od struktur instytucjonalnych i działalności
operacyjnej beneficjenta, w tym działań realizowanych w ramach projektu. Naruszeniem obiektywizmu i niezależności
będzie świadczenie usług ubezpieczeniowych, doradczych, konsultingowych dotyczących działalności beneficjenta w ciągu
dwóch lat poprzedzających rozpoczęcie świadczenia usługi weryfikacji projektu, z wyjątkiem świadczenia usług dotyczących
weryfikacji projektów finansowanych z środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa.
Naruszeniem niezależności będzie posiadanie udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce audytowanej.
Naruszeniem obiektywności jest zaistnienie konfliktu interesów, kiedy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji przez
audytora jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową,
interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z beneficjentem podlegającym kontroli, dostawcami usług w
weryfikowanym projekcie lub podmiotami zaangażowanymi w wdrażanie Programu. Takie sytuacje obejmują te działania lub
relacje, które mogą pozostawać w sprzeczności z interesami beneficjenta.
Niezależność i obiektywizm audytora jest postrzegana jako konieczność unikania jakichkolwiek sytuacji mogących
prowadzić do konfliktu interesów, w tym unikania sytuacji, gdy istnieje choćby tylko teoretyczna możliwość, że interes
osobisty przeważy nad wynikiem prowadzonej weryfikacji.
Audytor będzie ujawniać KPK wszystkie znane mu istotne fakty, które, o ile nie zostaną ujawnione, mogą zaburzyć
postrzeganie obiektywizmu i niezależności przeprowadzanej przez niego weryfikacji.
Audytor musi być również niezależny w odniesieniu do innych pomiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Programu, w tym
WST, IZ, IA, KPK.
Rozpoczęcie weryfikacji możliwe jest po uprzednim podpisaniu deklaracji o bezstronności i poufności stanowiącej załącznik
nr 7 do niniejszych Wytycznych.

