
 

 
 

 
   

 

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 18/2021 

 

 

Numer działania/poddziałania oraz nazwa i numer kontrolowanego projektu: 

Nr działania: 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Poddziałanie: 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci 

umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE. 

Nr projektu: POIS.01.01.02-00-0001/21 

Tytuł projektu: „Budowa linii Pątnów – Jasieniec wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym.” 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 

ul. Warszawska 165 

05-520 Konstancin - Jeziorna 

Termin kontroli: 

27.10.2021 r. – 10.12.2021 r. 

Zakres kontroli: 

1. Sprawdzenie czy informacje przekazywane przez beneficjenta przy wnioskach o płatność 

są potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 

2. Weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości wskaźników 

produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie, 

3. Weryfikacja czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, 

4. Sprawdzenie realizacji polityk wspólnoty wiążących dla projektu w zakresie konkurencji, 

pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska oraz polityki 

równych szans, 

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, 

6. Weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych, 

7. Weryfikacja czy nie zachodzą okoliczności mające wpływ na powstanie prawa do odliczenia 

przez beneficjenta podatku VAT, 

8. Ocena procedur kontroli wewnętrznej wymaganych w umowie o dofinansowanie w tym 

w szczególności polityka bezpieczeństwa i polityka antykorupcyjna, 

9. Weryfikacji przestrzegania przepisów w sprawie przetwarzania danych osobowych z realizacji 

POIiŚ 2014-2020. 

Tryb kontroli: 

Kontrola doraźna projektu zaawansowanego finansowo. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne 

COVID-19 kontrolę przeprowadzono częściowo na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta 

w formie skanów do jednostki kontrolującej oraz częściowo w siedzibie Beneficjenta. 
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Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Instytucja Pośrednicząca dla Poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy 

oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) 

Biuro Kontroli i Audytu (BKA) 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

 

Skład zespołu kontrolującego: 

1. Katarzyna Rudna – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 

2. Małgorzata Zielonka – Członek Zespołu kontrolującego, 

3. Bożena Zawłocka – Członek Zespołu Kontrolującego, 

4. Ewa Bąbała – Członek Zespołu Kontrolującego. 

 

Podstawy Prawne: 

1) art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 

1431, 1544, z późn. zm.),  

2) Rozdział II Kontrole w systemie PO IiS, pkt 2.4.2. Sekcja 2 – Kontrole projektów 

zaawansowanych finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków, 

3) § 15 Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.02-00-0001/21 pn. „Budowa linii 

Pątnów – Jasieniec wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” (dalej: umowa 

o dofinansowanie). 

 

Ustalenia kontroli w zakresie: 

 

1. SPRAWDZENIE CZY INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ BENEFICJENTA 

PRZY WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ SĄ POTWIERDZONE ODPOWIEDNIMI 

DOKUMENTAMI. 

 

Dobór próby: 

Próbkowania nie stosowano. Weryfikacji dokumentacji finansowej dokonano na podstawie wszystkich 

wydatków wykazanych we wniosku o płatność nr POIS.01.01.02-00-0001/21-001-01 za okres 

od 2014-01-01 do 2021-09-30 złożonym w dniu 14.10.2021 r.1 w systemie SL2014 w zakładce 

Obsługa wniosków o płatność. Weryfikacji wydatków dokonano przed zatwierdzeniem wniosku 

o płatność. Weryfikowane dokumenty wskazano w Tabeli nr 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 
1 korekta wniosku nr POIS.01.01.02-00-0001/21-001-02 została złożona w dniu 16.11.2021 r. 
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Tabela 1. Zestawienie dokumentów poddanych weryfikacji. 

 
Lp
. 

Nr dokumentu Data 
wystawieni

a 

dokumentu 

Data 
zapłaty 

dokumentu 

Nazwa towaru lub usługi Kwota 
dokumentu 

brutto 

Kwota 
dokumentu 

netto 

Kwota 
kwalifikowalna  

Uwa
gi  

1. FV nr 
FSSP201800139 

2018-04-20 2018-05-28 Etap 7 HR-P: "Dostawa i 
montaż słupów" - na odcinku 

nadleśnym st. Od NW3 (193) 

do SO26 (235) 

15 000 210,66 12 195 293,22 3 637 491,09  

2. FV nr 

FSSP201800402 

2018-08-22 2018-09-24 Etap 7 HR-P - "Dostawa i 

montaż słupów" na odcinku od 

st. SK13 (51) do JW24(82) 
oraz od st. PA8 (145) do ZK22 

(187) 

26 165 847,90 21 273 047,07 6 345 113,47  

3. FV nr 

FSSP201800629 

2018-11-29 2018-12-31 Etap 7 HR-P-"Dostawa i 

montaż słupów" na odcinku od 
stanowiska nr 2 do 37, od 39 

do 50, od 188 do 192, od 236 

do 238 

19 541 595,12 15 887 475,71 4 738 758,66  

4. FV nr 

FSSP201900685 

2019-12-11 2019-12-27 etap 15 Realizacja prac 

budowlano-montażowych 

potwierdzona wpisem do 
dziennika budowy Kierownika 

budowy i Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, o zakończeniu 
kompletu prac  

budowlano-montażowych, nie 

wymagających trwałego 
wyłączenia linii 220 kV 

Jasiniec-Bydgoszcz Zachód i 

Jasiniec-Pątnów dla 
wprowadzenia linii 400 kV 

Jasiniec-Pątnów do stacji 

ościennych, (...) 

64 144 379,46 52 149 902,00 15 554 755,49  

5. FV nr 

FKSP201900109 

2019-12-30 2019-12-27 Faktura korygująca z powodu 

skonta do faktury numer 

FSSP201900685 dotyczącej 
Etapu 15 HR-P 

-17 300,06 -14 065,09 -4 195,20  

Razem wydatki kwalifikowalne: 30 271 923,51  

Źródło: opracowanie własne ZK. 

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie 

na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu2,w kwocie 

nie większej niż 70 000 000,00 PLN. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków 

kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję 

Pośredniczącą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji PO IiŚ dokumentami. Beneficjent 

składając wniosek o płatność dla Projektu, któremu nadano status „zaawansowanego finansowo” 

przedstawił we wniosku o płatność nr POIS.01.01.02-00-0001/21-001-01 wydatki w wysokości 

30 271 923,51zł, co stanowi 43,24% wydatków kwalifikowalnych Projektu, które podlegały niniejszej 

kontroli. 

Zgodnie z § 7 ust. 2 umowy o dofinansowanie, okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna 

się w dniu 1 stycznia 2014 roku i kończy się w dniu 30 czerwca 2022 roku.  

Weryfikacja ww. oryginałów faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie 

ww. wydatków wykazała że: 

✓ dane3 zawarte na ww. fakturach są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o płatność, 

 
2 Stopę dofinansowania Projektu stanowi iloraz kwoty dofinansowania Projektu i maksymalnej kwoty wydatków 

kwalifikowalnych (po uwzględnieniu ewentualnej luki finansowej w Projekcie) pomnożony przez 100%.   
3 w tym: numer dokumentu, NIP wystawcy, data wystawienia, nazwa towaru lub usługi, numer kontraktu, kwota dokumentu 

brutto,  kwota dokumentu netto 



  

 str. 4/15 

✓ pozostałe dane identyfikujące poniesienie ww. wydatków4 są zgodne z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.01.01.02-00-0001/21-001-01, 

✓ poniesienie ww. wydatków jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym 

we wniosku o dofinansowanie, 

✓ wydatki zostały prawidłowo przypisane do właściwej kategorii kosztów bezpośrednich 

projektu, tj.; Prace budowlane oraz przebudowa obiektów kolidujących, dokumentacja 

powykonawcza i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zadanie nr 4), 

✓ wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla Projektu, 

✓ każdorazowo w tytule przelewu podano numer faktury, a płatność za każdą fakturę została 

dokonana terminowo, na rachunek Wykonawcy roboty budowlanej, 

✓ dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

✓ sporządzony w formie załącznika opis do faktury zawiera wszystkie obligatoryjne elementy 

wynikające z Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

✓ na każdej z faktur znajduje się krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek oraz numer 

umowy o dofinansowanie, w ramach której został zrealizowany, 

✓ badane wydatki dotyczyły wykonania prac na warunkach i zapisach Umowy 

nr OSP/DI/INW/89/2014 z dnia 10.10.2014 r. wraz z Aneksem nr 1 do Umowy z dnia 

26.04.2016 r. oraz Aneksem nr 2 do Umowy z dnia 21.11.2018 r. oraz Aneksem nr 3 do 

Umowy z dnia 26.11.2019 r., 

✓ każdy z badanych wydatków został poniesiony na podstawie zamówienia udzielonego 

w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych,5 

(dalej: ustawa Pzp), 

✓ istnieje możliwość odtworzenia ścieżki audytu dla każdego z badanych wydatków. 

 

Ponadto, ustalono, że: 

✓ każdy z badanych wydatków uwzględnia korektę w wysokości 25% na podstawie pisma 

Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP) z 31.10.2017 r. znak: DFE.III.6221.40.2017, 

✓ kwota wydatków kwalifikowalnych każdej z badanych faktur wskazanych we wniosku 

o płatność nr POIS.01.01.02-00-0001/21-001-01 została prawidłowo wyliczona. 

 

Reasumując należy stwierdzić, że badane wydatki: 

✓ zostały poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na podstawie kontraktu 

zawartego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,  

✓ zostały należycie udokumentowane, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 i Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

✓ został wykazany we wniosku o płatność Beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej i Zaleceniami 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

 

 
4 w tym: data płatności, numer księgowy lub ewidencyjny, wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne (w tym VAT), dofinansowanie,  
5 w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem UE 2014/S 058-098112 
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Ustalenia: 

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. 
 

 

2. WERYFIKACJA WYKONANIA RZECZOWEGO PROJEKTU W ODNIESIENIU 

DO WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU ZAKŁADANYCH W UMOWIE 

O DOFINANSOWANIE. 

 

Budowa linii Pątnów - Jasiniec wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym znajduje się na liście 

projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach poddziałania 1.1.2 POIiŚ.  

Zgodnie z pkt. B.4.1 wniosku o dofinansowanie bezpośrednim celem jest fakt, iż po zrealizowaniu 

Projektu, wraz z pozostałą rozbudową sieci przesyłowej na północy Polski, możliwe będzie 

wyprowadzenie mocy z planowanych do budowy morskich farm wiatrowych Baltica oraz Bałtyk 

Środkowy, przy zachowaniu bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju i niezawodnej pracy sieci. 

Natomiast pośrednim celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii 

elektrycznej na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Wybudowanie 

połączenia liniowego będzie mogło realizować przesył mocy w chwili dokonania wyłączeń 

wymuszonych modernizacją powiązanych linii 220 kV.  

W ramach projektu przewidziano: 

1. dwutorową linię 400 kV Pątnów–Jasieniec, 

2. rozdzielnię 400 kV w stacji 220/110 kV Jasieniec (dalej: stacja Jasieniec)   

3. rozdzielnię 400/220/110 kV w stacji Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice–

Pątnów do stacji Pątnów (dalej: stacja Pątnów). 

 

 

Przeprowadzone 18 listopada 2021 r. oględziny6 potwierdziły, że realizacja założeń zawartych 

w projekcie została rozpoczęta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Trasa linii Pątnów–

Jasieniec jest już ukończona. Ustalono, że szacowana długość trasy linii, w odniesieniu do torów 

prądowych wraz z wprowadzeniami wynosi w przybliżeniu 203 km, jednakże odbiór techniczny 

i końcowy ma nastąpić do końca 2022 r. W stacji Pątnów wykonano już większość robót budowlano-

montażowych dla wprowadzenia linii 400 kV Kromolice-Pątnów, zrealizowano prace związane 

z montażem rozdzielnicy GIS 110 kV, trwają prace związane z rozbudową budynku i montażem 

rozdzielni GIS 400 kV. W stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Jasiniec wykonano już wszystkie 

roboty budowlano-montażowe, jest ona obecnie przygotowywana do odbioru. 

 

Reasumując należy stwierdzić, że stan zaawansowania prac w projekcie spełnia wszystkie wymogi 

dla projektu zaawansowanego finansowo.  

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące kategorie kosztów wraz z wysokością kwoty 

wydatków określoną w zakresie finansowym w umowie: 

1. Nadzór nad robotami budowlanymi (zadanie nr 1) – wydatki niekwalifikowane, 

2. Przygotowanie inwestycji - przygotowanie dokumentacji projektowej, technicznej, uzyskanie 

decyzji, opłaty, mpzp itp. (zadanie nr 2) w maksymalnej kwocie wydatków kwalifikowalnych 

2 722 074,01 zł,  

 
6 Protokół z oględzin z 29.11.2021 r. 
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3. Nabycie nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, nabycie innych tytułów prawnych 

do nieruchomości oraz wydatki związane z nabyciem nieruchomości (zadanie nr 3) – wydatki 

niekwalifikowane; 

4. Prace budowlane oraz przebudowa obiektów kolidujących, dokumentacja powykonawcza 

i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zadanie nr 4) w maksymalnej kwocie wydatków 

kwalifikowalnych 67 277 925,99 zł,   

5. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na stałe 

w projekcie - Zakup i montaż pozostałych urządzeń (zadanie nr 5) – wydatki 

niekwalifikowane; 

6. Działania informacyjne i promocyjne (zadanie nr 6) – wydatki niekwalifikowane; 

7. Zarządzanie projektem – pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lub realizacją 

projektu (zadanie nr 7) –  wydatki niekwalifikowane. 

 

Kontrola potwierdziła, że w ramach realizacji Projektu zawarto już wszystkie umowy na wykonanie 

zakresu rzeczowego, uzyskano wszystkie pozwolenia na budowę dla realizacji inwestycji i wykonano 

większą część prac budowlano-montażowych. 

 

Ustalenia: 

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. 

 

 

3. WERYFIKACJA CZY ZAPEWNIONA JEST WYODRĘBNIONA EWIDENCJA 

KSIĘGOWA. 

 

Dobór próby: 

Próbkowania nie stosowano. W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano ujęcie wszystkich 

wydatków wykazanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna we wniosku 

o płatność nr POIS.01.01.02-00-0001/21-001-01 z zapisami na koncie 091211. 

 

Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent realizujący przedmiotowy projekt 

zobowiązał się do prowadzenia dla projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, 

wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji 

księgowej odrębnego konta księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji 

i poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem oraz dokonywaniem księgowania 

środków zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jednostka kontrolowana przedłożyła: 

• Politykę rachunkowości, wprowadzoną Uchwałą Zarządu nr 294/39/2021 z dnia 16.09.2021 r. 

obowiązującą od dnia 01.01.2021 r. (dalej: Polityka rachunkowości) 

• Zasady rozliczania ewidencji w ujęciu bilansowym wydatków poniesionych w związku 

z realizacją zadań inwestycyjnych przy uwzględnieniu, że prowadzona inwestycja jest 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: Zasady rozliczania). 

 

Zgodnie z zapisami Polityki rachunkowości ewidencja nakładów na kontach księgi głównej 

związanych z projektami współfinansowanymi lub finansowanymi ze środków funduszy 

pomocowych, a dotyczącymi nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, odbywa się na kontach księgi głównej przy których w opisie 

umieszczany jest nr zadania z harmonogramu rzeczowo – finansowego, który stanowi załącznik 
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do podpisanych umów o dofinansowanie. Kwota netto nakładów na środki trwałe jest ujmowana 

na kontach księgi głównej z podziałem na wydatki niekwalifikowalne i wydatki kwalifikowalne przed 

uwzględnieniem luki w finansowaniu. Ponadto, zgodnie z Polityką rachunkowości szczegółowe 

zasady ewidencji i rozliczania nakładów współfinansowanych z funduszy pomocowych zostały 

uregulowane w wewnętrznych regulacjach Spółki, dotyczących danego projektu. 

W przedłożonych do kontroli Zasadach rozliczania wskazano, iż wyodrębniona ewidencja 

dla nakładów inwestycyjnych w ramach projektu odbywa się na kontach księgi głównej 091****. 

Ewidencja ponoszonych wydatków związanych z danym projektem objętym dofinansowaniem 

w ramach POIiŚ 2014-2020, o ile nie ma możliwości zastosowania standardowych zasad ewidencji 

wydatków, prowadzona jest w odrębnym zestawieniu w Excel, zgodnie z przyjętym wzorem. Dotyczy 

to w szczególności operacji gospodarczych związanych z realizacją projektów współfinansowanych 

w ramach POIiŚ 2014-2020, które miały miejsce w latach, dla których księgi rachunkowe zostały 

zamknięte w stosunku do roku podpisania umowy o dofinansowanie danego projektu. Zestawienie 

w Excel stanowi uzupełnienie raportu z SAP, które łącznie umożliwiają weryfikację poniesionych 

wydatków ogółem w ramach projektu. 

 

Z powyższych dokumentów wynika, iż wprowadzono obowiązek stosowania wyodrębnionej 

ewidencji księgowej dla operacji związanych z realizacją Projektu „Budowa linii Pątnów – Jasieniec 

wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym”. 

Na podstawie przedłożonego do kontroli wydruku z ewidencji księgowej w ramach SAP 

oraz wydruku z ewidencji w Excel potwierdzono, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka 

Akcyjna prowadzi wymaganą zgodnie z § 14 Umowy o dofinansowanie wyodrębnioną ewidencję 

księgową. 

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektu polega na księgowaniu operacji gospodarczych 

dedykowanych projektowi POIS.01.01.02-00-0001/21-00 na koncie 091211 – Budynki, budowle 

gr. 1,2 roboty bud-montaż – środki własne.  

Dla wyodrębnienia wydatków ponoszonych w ramach projektu POIS.01.01.02-00-0001/21-00 

przedmiotowe konto zostało rozbudowane o numer elementu PSP dla zadania inwestycyjnego 

wchodzącego w skład projektu L-0143. Oznaczenie to wynika z metryczki projektu. 

 

Spółka udostępniła zapisy na kontach spełniających wzorzec: konto KG - 091211, element PSP –  

L-0143-xx-xxx. Zapisy udostępniono w formie wydruków z systemu SAP zapisanych w formacie 

Excel oraz wydruk z wyodrębnionej ewidencji poza SAP dla Projektu „Budowa linii Pątnów – 

Jasieniec wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” zgodnie z wzorem opisanym w Zasadach 

rozliczania. 

Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu systemu finansowo-

księgowego ZSZ SAP. 

W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono ujęcie wszystkich kosztów wykazanych we wniosku 

z zapisami na koncie 091211 dla elementu PSP L-0143. Stwierdzono, że wszystkie wydatki wykazane 

we wniosku zostały ujęte na dedykowanym projektowi koncie. 

 

Ustalenia:  

Uchybień/nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono.  
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4. SPRAWDZENIE REALIZACJI POLITYK WSPÓLNOTY WIĄŻĄCYCH DLA PROJEKTU 

W ZAKRESIE KONKURENCJI, POMOCY PUBLICZNEJ, UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ POLITYKI RÓWNYCH SZANS. 

 

Realizacja polityk wspólnoty w zakresie konkurencji i udzielania zamówień publicznych. 

Procedura udzielania zamówień w PSE S.A. została zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 396/52/2020 

z dnia 22.12.2020 r., obowiązuje od 01.01.2021 r. W okresie wcześniejszym obowiązywała procedura 

zawierania umów zatwierdzona Zarządzeniem Dyrektora Departamentu Zakupów z dnia 10.05.2018 r. 

Ponadto w Spółce obowiązuje Instrukcja udzielania zamówień w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków POIiŚ 2014-2020 zatwierdzona 18.07.2018 r. przez Dyrektora 

Departamentu Planowania i Kontrolingu, która obowiązuje od 18.07.2018 r. oraz Szczególne warunki 

udzielania zamówień w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej zatwierdzone uchwałą Zarządu 

nr 394/52/2020 z dnia 22.12.2020 r.  

 

Na podstawie pisma IP7 Beneficjent został zobowiązany do przeprowadzenia autoweryfikacji 

we wszystkich projektach złożonych do IP w ramach poddziałania 1.1.2 POIiŚ, w tym również 

w projekcie nr POIS.01.01.02-00-0001/21. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów 

art. 22 ust. 4 ustawy Pzp polegającego na nieprawidłowym sformułowaniu warunku udziału 

w postępowaniu, tj. wymogu posiadania doświadczenia w budowie linii energetycznych 220 kV 

lub 400 kV, co jest warunkiem dyskryminującym dla Wykonawców posiadających doświadczenie 

przy budowie linii energetycznych o innych niż ww. natężeniach winien dokonać pomniejszenia 

wydatków kwalifikowanych w wysokości 25%. W wyniku autoweryfikacji wydatki kwalifikowane 

poniesione w ramach ww. umowy zostały pomniejszone o 25% w ramach autokorekty. 

W zakresie ww. obszaru Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła w dniach 27.09 – 02.12.2021 r. 

kontrolę procedury zawarcia umowy na "Budowę linii Jasiniec-Pątnów ” nr OSP/DI/INW/89/2014 

z dnia 10.10.2014 r. zawartej z Konsorcjum Eltel Networks Olsztyn S.A. oraz aneksu nr 1 

z 26.04.2016 r., aneksu nr 2 z 21.11.2018 r. i aneksu nr 3 z 26.11.2019 r. Podstawę prawną zawarcia 

ww. umowy wraz ze zmianami stanowi udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy ustawy Pzp. 

Wydano 2 grudnia 2021 r. opinię pokontrolną8, w której potwierdzono, że Zamawiający naruszył 

zapisy art. 22 ust. 4 ustawy Pzp poprzez nieprawidłowe sformułowanie warunku udziału 

w  postępowaniu polegające na wymogu posiadania doświadczenia w budowie linii energetycznych 

220 kV lub 400 kV, co jest warunkiem dyskryminującym dla Wykonawców posiadających 

doświadczenie przy budowie linii energetycznych o innych niż ww. natężeniach. Powyższe 

skutkowało nałożeniem korekty w wysokości 25% na wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach 

ww. umowy. Wskazana opinia pokontrolna stanie się ostateczna, jeżeli Beneficjent do 14 dni od dnia 

jej przekazania nie wniesie zastrzeżeń do ustaleń w niej zawartych. Termin wniesienia zastrzeżeń 

upływa 16 grudnia br.  

 

Wyniki ww. kontroli oraz zapisy wewnętrznych regulacji Beneficjenta potwierdzają, że polityki UE 

w zakresie konkurencyjności i udzielania zamówień są przestrzegane. 

 

 

 

 

 
7 z 31.10.2017 r., znak: DFE.III.6221.40.2017 
8 OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.01.02-U-A/10/21 
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Realizacja polityk wspólnoty dotyczących pomocy publicznej. 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wyrażoną pismem numer B3/JG/AB/jbl*2017/073774 

wsparcie dla projektów w zakresie infrastruktury energetycznej nie stanowi pomocy publicznej i nie 

wymaga notyfikacji.   

 

Realizacja polityk wspólnoty dotyczących ochrony środowiska. 

Realizowane w ramach projektu przedsięwzięcia, tj.: dwutorowa linia Pątnów – Jasiniec, stacja 

Jasiniec oraz stacja Pątnów wymagały uzyskania decyzji o oddziaływaniu na środowisko zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko9(dalej: ustawa OOŚ). Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na żadne z nich 

nie nałożono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

we ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 

OOŚ. Kontrolującym przedłożono stosowne dokumenty potwierdzające, że charakter ww. inwestycji 

nie powoduje negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w szczególności na gatunki, 

siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 

2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. 

 

Realizacja polityk wspólnoty w zakresie polityki równych szans. 

W Spółce obowiązuje Kodeks etyki PSE. Wśród założeń kodeksu jest m.in. zapewnienie równego 

traktowania użytkowników systemu przesyłowego, stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad 

realizacji zadań oraz zasada poszanowania godności każdego człowieka. 

 

Ustalenia: 

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. 

 

 

5. SPRAWDZENIE SPOSOBU ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ 

Z REALIZACJĄ PROJEKTU. 

 

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum 

Zakładowego PSE Operator S.A.10  (dalej: Instrukcja archiwizacyjna) oraz Instrukcji Kancelaryjnej 

PSE S.A. nr procedury11.003(2).DA/O/201511 (dalej: Instrukcja kancelaryjna), regulującej m.in. 

kwestie przechowywania akt. 

 

Procedura powinna spełniać wymogi zawarte w: 

− art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.), 

 
9 Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. 
10 Zatwierdzone Uchwałą Zarządu PSE nr 175/10/2011 z 16.02.2011 r. 
11 Zatwierdzony Zarządzeniem nr BS/37/2015 z 15.02.2015 r. 
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− art. 71 i 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.1994, Nr 121, poz. 591, 

z późn. zm) dotyczącymi przechowywania dokumentacji księgowej, 

− zapisach § 14 Umowy o dofinansowanie. 

Ustalono, że Instrukcja archiwizacyjna określa organizację i zakres działania Archiwum Zakładowego 

PSE Operator S.A. oraz zasady i tryb przechowywania, udostępniania, brakowania i przekazywania 

materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego. Instrukcja ustala zasady i tryb 

postępowania z aktami spraw załatwionych zawierającymi informacje jawne. Zespół kontrolujący 

potwierdził, że zapisy Instrukcji archiwizacyjnej zapewniają bezpieczeństwo informacji dokumentów 

przekazanych do Archiwum Zakładowego. 

Instrukcja kancelaryjna12 ustala zasady i tryb postępowania z dokumentacją w podmiocie 

kontrolowanym w zakresie rejestrowania spraw, sporządzania, ewidencjonowania i przechowywania 

dokumentacji oraz jej przyjmowania, przekazywania i przesyłania, a także przekazywania do 

Archiwum Zakładowego lub do zniszczenia. W przypadku dokumentacji związanej z realizacją 

Projektów z udziałem współfinansowania ze środków pomocowych, szczegółowe zasady w tym 

zakresie uregulowane są w dokumencie pn. „Dokumentacja organizacyjna projektów 

współfinansowanych ze środków POIiŚ 2014-2020”13, który stanowi uszczegółowienie zapisów 

Procedury pozyskiwania i rozliczania funduszy pomocowych 72.003.DC/P/2018 zatwierdzonej 

Uchwałą Zarządu nr 73/12/2019 z dn. 27 lutego 2019 r. Dokument zawiera m.in. metryczkę 

dla projektu nr POIS.01.01.02-00-0001/21 w treści której zawarto informację dotyczącą obowiązku 

przechowywania dokumentacji projektowej przez okres 5 lat od zakończenia projektu (od płatności 

końcowej). Tak skonstruowane zapisy w procedurze Beneficjenta ograniczają się wyłącznie 

do sytuacji wskazanej w § 16 umowy o dofinansowanie. W ocenie Kontrolującego, zapis ten może 

spowodować, że nie zostaną zachowane zapisy wynikające z § 14 ust. 2 w związku z § 14 ust. 6 

umowy o dofinansowanie. 

 

Ustalenia: 

W badanym obszarze stwierdzono następujące uchybienie.  

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że zawarte zapisy w procedurze wewnętrznej 

Beneficjenta, tj.: w Dokumentacji organizacyjnej projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ 

2014-2020 nie gwarantują zachowania okresu przechowywania dokumentów wskazanego  

w § 14 ust. 2 w związku z § 14 ust. 6 umowy o dofinansowanie. Przepis § 14 ust. 2 wskazuje,  

że przedmiotowa dokumentacja powinna być przechowywana w okresie dwóch lat od dnia 31 grudnia 

następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej w którym ujęto ostateczne 

wydatki dotyczące zakończonego Projektu, jednocześnie wskazując zastrzeżenie konieczności 

dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, spowodowanych m.in. zachowaniem 

trwałości Projektu. W swojej procedurze Beneficjent zawarł tylko drugą część ww. przepisu 

odnoszącego się do okresu przechowywania dokumentacji spowodowanej koniecznością zachowania 

trwałości. Natomiast moment od którego należy liczyć okres przechowywania dokumentacji wskazany 

w pierwszej części ww. przepisu będzie możliwy do określenia dopiero po uzyskaniu informacji 

od Instytucji Pośredniczącej o dacie złożenia zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej 

w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Dopiero po tym fakcie, zgodnie 

z dyspozycją § 14 ust. 6 umowy o dofinansowanie Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta 

o dacie rozpoczęcia okresu o którym mowa w ust. 2. Kontrolujący wskazuje, że może się zdarzyć, 

 
12 obowiązująca od 15.07.2015 r., 
13 zatwierdzona 28.09.2021 r. aktualizacja przez Dyrektora Departamentu Planowania i Kontrolingu, 
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że okres przechowywania dokumentacji projektowej wskazany w § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie 

będzie dłuższy niż ten wskazany w § 16 umowy o dofinansowanie.  

6. WERYFIKACJA SPOSOBU PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO – 

PROMOCYJNYCH. 

 

Oceny dokonano na podstawie przeprowadzonych oględzin14 stacji Jasieniec oraz stacji Pątnów, 

dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta 

oraz na podstawie skanów dokumentów przesłanych do badania potwierdzających działania związane 

z realizacją projektu, a także na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej projektu.  

 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta 

polegają na: 

✓ umieszczeniu tablicy informacyjnej w miejscu realizacji każdej inwestycji, 

✓ oznaczeniu dokumentów dotyczących realizacji projektu, 

✓ umieszczeniu informacji o realizowanym projekcie na podstronie internetowej Beneficjenta. 

 

Ponadto, ustalono że: 

✓ lokalizacja każdej tablicy informacyjnej jest w ogólnie dostępnym i widocznym miejscu, 

nie zakłóca ładu przestrzennego, 

✓ informacje umieszczone na tablicy informacyjnej zawierają: nazwę Beneficjenta, tytuł i cel 

projektu, obowiązujący zestaw logo a także adres portalu www.mapadotacji.gov.pl, 

✓ zamieszczone znaki i informacje na każdej tablicy informacyjnej są czytelne, w łatwy sposób 

można zapoznać się z jej treścią, 

✓ tablice informacyjne wykonano z trwałych materiałów, 

✓ tablica informacyjna nie zawiera informacji i elementów graficznych niezgodnych 

z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 13 do umowy o dofinansowanie, 

✓ na podstronie internetowej Beneficjenta widnieją informacje dotyczące: celu projektu, 

planowanych efektów, wartości projektu oraz wysokości wkładu funduszy Europejskich, 

✓ podstrona internetowa została oznaczona zestawieniem znaków złożonych ze znaku Funduszy 

Europejskich z nazwą programu, znaku Unii Europejskiej z nazwą funduszu, znak barw 

Rzeczypospolitej Polskiej składający się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita 

Polska a także logo i nazwy Beneficjenta. 

 

Ustalenia: 

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. 

 

 

 

7. WERYFIKACJA CZY NIE ZACHODZĄ OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA 

POWSTANIE PRAWA DO ODLICZENIA PRZEZ BENEFICJENTA PODATKU VAT. 

 

Zgodnie z § 7 ust. 5 umowy o dofinansowanie podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem 

niekwalifikowalnym. Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej 

NIP 526-274-89-66.   

 

 

 
14 w dniu 18.11.2021 r., 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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8. OCENA PROCEDUR KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANYCH W UMOWIE 

O DOFINANSOWANIE W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 

I POLITYKA ANTYKORUPCYJNA. 

 

W ramach kontroli zweryfikowano funkcjonujące u Beneficjenta procedury kontroli wewnętrznej 

w kontekście ich adekwatności do wielkości i rodzaju Projektu. 

Obowiązek posiadania przez Beneficjenta procedur kontroli wewnętrznej wynika z zapisów umowy 

o dofinansowanie wskazanych w § 4 ust. 15-20, tj.: 

✓ wprowadzenia i stosowania w trakcie realizacji Projektu odpowiednich działań 

zapobiegających konfliktowi interesów, 

✓ stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich 

procesach związanych z realizacją Projektu, 

✓ zobowiązanie do upublicznienia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego 

sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości, 

✓ zobowiązanie do zaniechania podejmowania działań odwetowych wobec pracowników 

oraz innych osób korzystających z mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości, 

✓ zobowiązanie do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych 

oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu 

nadużyć finansowych, 

oraz wskazanych w § 14 ust. 1, tj.: prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji 

księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego 

systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich 

transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz dokonywania 

księgowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

W związku z powyższym Beneficjent posiada i stosuje procedury wewnętrzne takie jak: 

− Instrukcja przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom,15 

− Kodeks Etyki PSE S.A.,16 

− Polityka Zarządzania Ryzykiem w PSE S.A.,17 

− Polityka Compliance w PSE S.A.,18 

− Dokumentacja organizacyjna projektów współfinansowanych ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.19 

Ponadto, na stronie https://www.pse.pl/o-nas/system-przeciwdzialania-zagrozeniom-korupcyjnym-i-

naduzyciom zostały zamieszczone informacje o możliwości zgłoszenia wszelkich informacji 

o nadużyciach, w tym tych dotyczących realizacji projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. 

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent upublicznił na swojej stronie internetowej, informacje 

o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości 

lub nadużyć finansowych, poprzez odnośnik do strony internetowej: 

 
15 zatwierdzona przez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa z dnia 18.01.2018 r.,  
16 z grudnia 2019 r., 
17 zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 412/52/2017 z dnia 17.10.2017 r., obowiązująca od 30.01.2018 r., 
18 zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 412/52/2017 z dnia 17.10.2017 r., obowiązująca od 30.01.2018 r.,  
19 zatwierdzona 28.09.2021 r. aktualizacja przez Dyrektora Departamentu Planowania i Kontrolingu, 

https://www.pse.pl/o-nas/system-przeciwdzialania-zagrozeniom-korupcyjnym-i-naduzyciom
https://www.pse.pl/o-nas/system-przeciwdzialania-zagrozeniom-korupcyjnym-i-naduzyciom
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https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/, a wskazane powyżej procedury 

pomimo, że odnoszą się do ogólnych zasad obowiązujących w PSE S.A., to również mają 

zastosowanie przy realizacji projektu nr POIS.01.01.02-00-0001/21. 

W zakresie kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych Projektu ustalono, 

że Beneficjent posiada odpowiednią ścieżkę audytu, która umożliwia potwierdzenie prawidłowości 

i legalności realizowanych działań oraz ich dokumentowanie. 

 

Ustalenia: 

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.  

 

 

9. WERYFIKACJI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW W SPRAWIE PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH Z REALIZACJI POIiŚ 2014-2020. 

 

Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach zbiorów: 

✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), 

✓ Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z PO IiŚ 2014-2020 (CST), 

zgodnie z zawartym z 30.09.2019 r. w Warszawie Aneksem nr 1 do Porozumienia w sprawie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 29.03.2018 r.  

 

Weryfikacji poddano dane zawarte w: 

▪ Ewidencji upoważnień,20 

▪ wyciągu z Rejestru kategorii czynności przetwarzania. 

 

W związku z powyższym Beneficjent posiada i stosuje procedury wewnętrzne takie jak: 

− Polityka Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w PSE S.A.,21 

− Procedura bezpieczeństwa informacji w PSE S.A.,22 

− Procedura bezpieczeństwa teleinformatycznego w PSE S.A.,23 

− Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w PSE S.A.24 

 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent: 

✓ posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne 

i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,  

✓ wyznaczył inspektora ochrony danych, któremu powierzono zadania związane z dbałością 

o przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych, 

✓ przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych w systemie, 

 
20 wynikająca z Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 6 grudnia 2017 r., 
21 zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 412/52/2017 z dnia 17.10.2017 r., obowiązująca od 30.01.2018 r., 
22 zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 378/48/2019 z dnia 29.10.2019 r., obowiązująca od 29.10.2019 r., 
23 zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 378/48/2019 z dnia 29.10.2019 r., obowiązująca od 29.10.2019 r., 
24 z dnia 25 maja 2018 r.,  

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
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✓ nie powierzał innym podmiotom przetwarzania danych osobowych w zbiorze POIiŚ 2014-2020 

w ramach realizacji projektu, 

✓ prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera 

daty nadania i ustania uprawnień, 

✓ Ewidencja upoważnień jest prowadzona w sposób ciągły, 

✓ do przetwarzania danych osobowych w zbiorze POIiŚ 2014-2020 dopuszczeni są wyłącznie 

pracownicy Beneficjenta, którzy posiadają wydane upoważnienia do ich przetwarzania,  

✓ wydane przez Beneficjenta pracownikom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

w zbiorze PO IiŚ 2014-2020 są zgodne ze wzorem takiego upoważnienia określonego 

przez Instytucję Zarządzającą, 

✓ prowadzi Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP), który w swoim zakresie, 

jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Ustalenia: 

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. 

 

Zalecenia: 

 

lp. Punkt w 

części 

Informacji 

pokontrolnej 

Podsumowanie 

ustalenia 

Zalecenia pokontrolne Termin 

realizacji 

zalecenia  

Stopień 

ważności 

1. 5. 

Sprawdzenie 

sposobu 

archiwizacji 

(…) 

Wewnętrzne procedury 

Beneficjenta nie 

gwarantują zachowania 

okresu 

przechowywania 

dokumentów 

wskazanego  

w § 14 ust. 2 w 

związku z § 14 ust. 6 

umowy o 

dofinansowanie. 

Należy wprowadzić do procedur 

obowiązujących w PSE S.A. 

dotyczących archiwizacji zapisy 

gwarantujące odpowiedni okres 

przechowywania dokumentacji 

dotyczącej projektu nr 

POIS.01.01.02-00-0001/21 

zgodnie z zapisami § 14 ust. 2 

umowy o dofinansowanie. 

21 dni od 

dnia 

otrzymania 

niniejszego 

dokumentu 

wysoki 

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia 

odpowiednich działań: 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. 

 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

Katarzyna Rudna   

(Kierownik Zespołu kontrolującego) …………..….………………….…… 

 

 

 

Małgorzata Zielonka   nieobecność usprawiedliwiona  

(członek Zespołu kontrolującego) ……………………….……………… 

 

 

 

Bożena Zawłocka  

(członek Zespołu kontrolującego) ……………………….….……………… 
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Ewa Bąbała  

(członek Zespołu kontrolującego) ……………………….….……………… 

 

 

 

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej:  

 

 

 

 
Małgorzata Keller-Boroszko 

Dyrektor Biura Kontroli i Audytu   ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo 

do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych 

pisemnych zastrzeżeń do tej informacji, w tym do treści zaleceń pokontrolnych. W przypadku 

przekroczenia określonego terminu, kierownik instytucji kontrolującej może odmówić rozpatrzenia 

zgłoszonych zastrzeżeń. Istnieje możliwość przedłużenia terminu na zgłoszenie zastrzeżeń na wniosek 

podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. 
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