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WPROWADZENIE 

1. Niniejsze sprawozdanie z kontroli dotyczy umów w sprawie instalacji i funkcjonowania 

infrastruktury łączności „Sisnet” zawartych przez państwa-sygnatariuszy układów 

z Schengen. W 2015 r. wydatki związane z tymi umowami wyniosły 476 000 euro. Koszty 

pokrywane są ze składek wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej (poza Cyprem 

i Chorwacją) oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii1

2. Wizowym systemem informacyjnymi strefy Schengen, który zastąpił Sisnet, zarządza 

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami 

Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. System ten 

zaczął w pełni funkcjonować w styczniu 2016 r. W marcu 2016 r., po dwumiesięcznym 

okresie obserwacji, podczas którego system był utrzymywany w gotowości do działania, lecz 

nie funkcjonował, Agencja potwierdziła, że wszystkie funkcje Sisnet włączono do wizowego 

systemu informacyjnego i że można wstrzymać działalność Sisnet. 

. 

3. Umowy w sprawie instalacji i funkcjonowania Sisnet rozwiązano w dniu 26 kwietnia 

2016 r. Oczekuje się, że mechanizm finansowy dotyczący umów w sprawie Sisnet zostanie 

zamknięty w drugiej połowie 2016 r. 

  

                                                      

1 Od 2013 r. składek nie wnoszą Bułgaria, Irlandia, Rumunia i Zjednoczone Królestwo. Od 2014 r. 
opłacania składek zaprzestały także Europol i Eurojust. 
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POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI 

4. Na mocy art. 47 ust. 1 decyzji Rady 2000/265/WE2 ostatnio zmienionej decyzją Rady 

2009/915/WE3 (zwanej dalej „rozporządzeniem finansowym Sisnet”) oraz zgodnie z decyzją 

Trybunału Obrachunkowego z dnia 23 marca 2000 r. Trybunał skontrolował roczne sprawozdanie 

finansowe4

5. Opinia Trybunału jest skierowana do państw-sygnatariuszy na mocy art. 48 rozporządzenia 

finansowego Sisnet. 

 dotyczące Sisnet za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz legalność 

i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. 

Zadania kierownictwa 

6. Urzędnik zatwierdzający Sisnet realizuje dochody i wydatki budżetowe zgodnie z przepisami 

finansowymi określonymi w art. 12-45 rozporządzenia finansowego Sisnet. Ostateczne sprawozdanie 

finansowe jest sporządzane przez zastępcę Sekretarza Generalnego Rady zgodnie z art. 46 i 47 

rozporządzenia finansowego Sisnet. Przepisy te określają obowiązki urzędnika zatwierdzającego 

Sisnet oraz zastępcy Sekretarza Generalnego. Osoby te odpowiadają za: a) sporządzanie rocznych 

sprawozdań finansowych Sisnet; b) ustanowienie struktury organizacyjnej oraz systemów i procedur 

zarządzania i kontroli wewnętrznej związanych ze sporządzaniem ostatecznego sprawozdania 

finansowego, które jest wolne od istotnych nieprawidłowości wynikających z nadużyć lub błędów, 

a także za c) zapewnienie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego 

sprawozdania. 

Zadania Trybunału 

7. Zadaniem Trybunału jest przedstawienie, na podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli, 

poświadczenia wiarygodności dotyczącego rocznego sprawozdania finansowego dotyczącego Sisnet 

oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. 

8. Trybunał przeprowadza kontrolę zgodnie z wydanymi przez IFAC Międzynarodowymi 

Standardami Rewizji Finansowej i kodeksem etyki oraz z Międzynarodowymi Standardami 

                                                      

2 Dz.U. L 85 z 6.4.2000, s. 12. 

3 Dz.U. L 323 z 10.12.2009, s. 9. 

4 Sprawozdanie obejmuje rachunek dochodów i wydatków, bilans oraz informację dodatkową. 
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Najwyższych Organów Kontroli wydanymi przez INTOSAI (ISSAI). Zgodnie z tymi standardami 

Trybunał zobowiązany jest zaplanować i przeprowadzić kontrolę w taki sposób, aby uzyskać 

wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe dotyczące Sisnet nie zawiera istotnych 

zniekształceń, a leżące u jego podstaw transakcje są legalne i prawidłowe. 

9. W ramach kontroli stosuje się procedury mające na celu uzyskanie dowodów kontroli 

potwierdzających kwoty i informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz legalność 

i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw. Dobór procedur zależy od osądu kontrolera, 

w tym od oceny ryzyka wystąpienia – w wyniku nadużycia lub błędu – istotnego zniekształcenia 

w rocznym sprawozdaniu finansowym lub istotnej niezgodności transakcji leżących u podstaw tego 

sprawozdania z wymogami przepisów Unii Europejskiej. W celu zaprojektowania procedur kontroli 

odpowiednich w danych okolicznościach kontroler, dokonując oceny ryzyka, bierze pod uwagę 

system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji rocznego 

sprawozdania finansowego oraz systemy nadzoru i kontroli wprowadzone w celu zapewnienia 

legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Kontrola obejmuje także 

ocenę stosowności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalności sporządzonych 

szacunków księgowych, a także ocenę ogólnej prezentacji rocznego sprawozdania finansowego. 

10. Trybunał uznał, że uzyskane dowody kontroli stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę 

do wydania poświadczenia wiarygodności. 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

11. W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe dotyczące Sisnet5

Opinie na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń 

 przedstawia rzetelnie we 

wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wyniki 

transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

finansowego Sisnet. 

12. W opinii Trybunału transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego 

dotyczącego Sisnet za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. są legalne i prawidłowe 

we wszystkich istotnych aspektach. 

                                                      

5 Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 1 kwietnia 2016 r. i wpłynęło do 
Trybunału w dniu 6 kwietnia 2016 r. 
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 

7 czerwca 2016 r. 

  W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

 

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

  Prezes 
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