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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko 

 

BKA-POIiŚ.0831.9.2021  

 

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 10/2020 

Nr działania: 

DZIAŁANIE: 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 i nazwa projektu: 

Projekt nr POIS.01.01.02-00-0009/17 pn.: „Przebudowa układu zasilania stacji 

elektroenergetycznej 110/6kV oznaczonej jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia 

bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 Mw”  

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia –Wschód” S.A. 

Frezerów 13 

20-209 Lublin 

Termin kontroli: 

od 8 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r., w tym 24 lutego 2021 r. w siedzibie Beneficjenta 

oraz na miejscu realizacji projektu.  

Miejsce kontroli:  

Kontrola przeprowadzona zdalnie oraz w siedziba Beneficjenta i na miejsce realizacji projektu. 

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) weryfikacji przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania danych                  

osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020. 
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Tryb kontroli:  

Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu. 

Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Biuro Kontroli i Audytu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Skład zespołu kontrolującego: 

Paulina Nowicka - kierownik Zespołu Kontrolującego, 

Magdalena Bylińska - członek Zespołu Kontrolującego,    

Sylwia Półtorak - członek Zespołu Kontrolującego,  

Artur Konarski - członek Zespołu Kontrolującego.  

Podstawy Prawne: 

 art. 22 ust.2 pkt 2) podpunkt b) oraz art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.); 

 podrozdziału 2.4.1 Rozdziału II oraz Rozdziału IV Zaleceń dla instytucji zaangażowanych 

w  realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych 

oraz systemu rocznych rozliczeń, zatwierdzonych 29 listopada 2017 r.; 

 § 15 umowy o dofinansowanie POIS.01.01.02-00-0009/17 z 27.02.2018 r. pn. „Przebudowa 

układu zasilania sieci elektroenergetycznych 110/6 kV oznaczonych jako E1(dz. 1/86) 

i E2 (dz. 1/26) w  celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW” zawartej 

pomiędzy Ministrem Energii a Towarzystwem Inwestycyjnym „Elektrownia Wschód” S.A. 

Zastosowano następujące techniki kontroli: 

 analiza dokumentów źródłowych związanych z projektem, 

 przeprowadzenie rozmów z pracownikami, 

 zastosowanie list sprawdzających dotyczących badanego zakresu,  

 wizja lokalna inwestycji przeprowadzona 24 lutego 2021 r. 

1. Sprawdzenie czy informacje przekazywane przez beneficjenta przy wnioskach 

o płatność są potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

Dobór próby 

Weryfikacja oryginalnej dokumentacji finansowej, którą beneficjent przedstawił 

IP we wnioskach o płatność została dokonana na reprezentatywnej próbie. Próba została 

wytypowana w sposób celowy w oparciu o następujące równorzędne kryteria: 

 faktury o najwyższej wartości wydatków kwalifikowanych, 

 uwzględnienie w próbie wszystkich kategorii oraz zadań, z których wynikają wydatki 

przedstawione we wnioskach o płatność. 
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Próba została wybrana ze 100% złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność 

zwierających wydatki, a mianowicie: nr POIS.01.01.02-00-0009/17-001, od nr POIS.01.01.02-

00-0009/17-003 do nr POIS.01.01.02-00-0009/17-008 i od nr POIS.01.01.02-00-0009/17-010 

do nr POIS.01.01.02-00-0009/17-014. Wnioski o płatność nr POIS.01.01.02-00-0009/17-002                  

i nr POIS.01.01.02-00-0009/17-009 były wnioskami sprawozdawczymi. 

Tabela 1. Zestawienie faktur wybranych do weryfikacji 

Lp Kategoria 

wydatków 

Nr faktury Kwota 

netto 

Data 

wystawieni

a faktury 

Nazwa towaru lub usługi 

1. Przygotowanie 

projektu 

18’2017 85 000,00 6.06.2017 Projekt budowlany i 

wykonawczy „Przebudowa 

układu zasilającego w stacji 

elektroenergetycznej 

110/15/6kV w Lublinie 

2. Roboty budowlane Faktura VAT 20-

FVS/ 0007 

313 471,96 29.05.2020 Adaptacja budowlana budynków 

stacji elektroenergetycznych E1 

(ul. Ślusarska 5) i E2 (ul. 

Konstruktorów 8) w Lublinie 

3. Zakup środków 

trwałych, wartości 

niematerialnych i 

prawnych 

zainstalowanych na 

stałe w projekcie  

Faktura nr 

07020017/20 

1 050 000,0

0 

31.07.2020 Rozdzielnica 6kV typ D-17PL10 

polowa szt. 2, demontaż I sekcji 

rozdzielni 6kV i utylizacja, 

montaż szafy pomiarowej, 

pomiary, rozruch, testy, 

układanie kabli sterowniczych, 

wykonanie instalacji uziemienia 

ochronnego, wykonanie tras 

kablowych, dodatkowe 

wyposażenie szaf sterowniczych, 

pole rozdzielnicy. 

4. Zarządzanie 

projektem – nadzór 

nad robotami 

budowlanymi 

Rachunek z dn. 

22.10.2018 

5 841,00 22.10.2018 Nadzór inwestorski nad 

przebudową stanowisk 

transformatorów 110//15/6kV 

wraz z systemem odwodnienia  

na stacji E1 przy ul. Ślusarskiej 5 

w Lublinie 

5. Zarządzanie 

projektem – 

pozostałe wydatki 

związane z 

przygotowaniem lub 

realizacją projektu 

Faktura 

1/3/11/2019 

3 000,00 29.11.2019 Realizacja usługi doradczej 

polegającej na rozliczeniu 

dotacji dla projektu pn. 

„Przebudowa układu zasilania 

stacji elektroenergetycznej 

110/6kV oznaczonej jako E1 (dz. 

1/86) i E2 (dz.1/26) w celu 

przyłączenia bloku 

energetycznego OZE o mocy 

11,8 Mw”  

Źródło: opracowanie ZK 

Zweryfikowano dokumentację finansową potwierdzającą poniesienie wydatków 

kwalifikowanych na kwotę 1 380 812,96 zł z 10 897 995,12 zł co stanowi 12,67% wydatków 

kwalifikowalnych projektu przedstawionych przez beneficjenta do refundacji w następujących 
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wnioskach o płatność numer: POIS.01.01.02-00-0009/17-001, POIS.01.01.02-00-0009/17-005, 

POIS.01.01.02-00-0009/17-010, POIS.01.01.02-00-0009/17-011 i POIS.01.01.02-00-0009/17-013. 

Opinia zespołu kontrolującego: 

1) Dokumenty finansowe, w tym faktury VAT dotyczące realizacji projektu potwierdzają 

wartość poniesionych przez Beneficjenta nakładów inwestycyjnych. Faktury dotyczą 

przygotowania projektu (opracowanie dokumentacji technicznej) i robót budowlanych. 

Do faktur dołączono opisy tych faktur zawierające: kwoty wydatków 

kwalifikowalnych, numer umowy o dofinasowanie, numer umowy z wykonawcą oraz 

dokumenty potwierdzające dokonanie zapłat oraz protokoły odbioru technicznego. 

2) Do faktur dołączono także raporty z elektronicznego systemu obiegu dokumentów 

potwierdzające ścieżkę audytu - poszczególne etapy sprawdzania i zatwierdzania 

dokumentu oraz dekrety księgowe.  

3) Dokumentacja finansowa zawiera również protokoły odbioru technicznego 

potwierdzające realizację poszczególnych etapów robót. 

4) Kopie dowodów zapłaty w postaci wydruków z bankowości elektronicznej 

potwierdzają dokonanie zapłat za faktury. 

5) Opisy faktur potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne dołączone 

do wniosków o płatność zawierają wszystkie wymagane w systemie POIiŚ elementy. 

Na dokumentach tych umieszczono logo: „Fundusze Europejskie Infrastruktura  

i Środowisko” i logo Unii Europejskiej ze wskazaniem Funduszu Spójności. 

6) Potwierdzono, że wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności. 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze.  

2. Weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości 

wskaźników produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie  

Zespół kontrolujący 24.02.2021 r. dokonał oględzin inwestycji na miejscu realizacji projektu. 

Inwestycja, obejmuje przebudowę układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6kV 

oznaczonych jako E1- ul. Ślusarska 5, Lublin (działka gruntu nr 1/86 obr. 13 Hajdów) i E2 

(działka gruntu nr 1/26 obr. 13 Hajdów) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE                           

o mocy 11,8 MW:- E-1, - E-2 - ul. Konstruktorów 6 w Lublinie.  

Ustalono, że w wyniku realizacji projektu przebudowano układ zasilania stacji 

elektroenergetycznych 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) poprzez:              

 2 budynki baterii kondensatorów BKR1E1/ BKR2E1                                                                                

Ulepszenie w obcym środku trwałym -  budynek stacji  

 Budynek stacji energetycznej E1  

 4 stanowiska transformatorów E2/T1, E2/T2,E1/T1, E1/T2  

 2 rozdzielnie SN RS-E1/RS-E2   

 2 rozdzielnie 6kV E1/E2  

 Transformator 25/16/16MVA T1E2  

 3 transformatory 110/15/6 T1E1/T2E2/T2E1 2 baterie kondensatorów E1-1800 

BKR1/BKR22 baterie kondensatorów E2-750 BKR1/BKR2 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący zweryfikował realizację zadań 

przewidzianych w projekcie. Poniżej Tabela opisująca realizację poszczególnych zadań. 
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Tabela 2. Realizacja zadań przewidzianych w projekcie 

Zadanie Nazwa zadania 

Opis działań planowanych do 

realizacji w ramach 

wskazanych zadań/ czas 

realizacji/ podmiot działania 

Dokumenty 

potwierdzające realizację 

zadania 

Zadanie 1  Prace przygotowawcze 

Zadanie obejmuje opracowanie 

dokumentacji technicznej i 

studium wykonalności.  

Umowa nr 13/2017 z dnia 

01.03.2017 na usługi 

doradcze. Sprawozdania 

kwartalne (od I do IX) 

Umowa nr 836/2014 z 

dnia 25.03.2014 r. na 

projekt budowlany i 

wykonawczy 

Umowa nr 862/2016 z 

dnia 7.04.2016  na projekt 

budowlany i wykonawczy 

Protokół odbioru z dnia 

20.08.2020 

Umowa nr 45/2016 z dnia 

22.08.2016 na 

opracowanie fiszki 

projektu 

Zadanie 2  

Przebudowa układu 

zasilania stacji 

elektroenergetycznych 

110/15/6kV 

oznaczonych jako E1 

(dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) 

Przedmiotem projektu jest 

przebudowa układu zasilającego 

rozdzielni SN w stacji 

elektroenergetycznej 110/SN – 

E1. Przebudowa polega na: 

- budowa stanowisk 

transformatorów wraz z 

instalacją odwadniającą 

- wymianie istniejących 

transformatorów napowietrznych 

TR1 i TR2 o napięciu 110/6 kV 

na transformatory 

trójuzwojeniowe 110/15/6 kV, 

- budowie nowej 10 polowej 

rozdzielnicy 6kV RS2 

- zainstalowanie dwóch 

regulowanych baterii 

kondensatorów o mocach 1800 

kVar  

- przebudowie istniejącej 

rozdzielnicy RS1 32-polowej na 

napięcie 15 kV 

- adaptacji budowlanej budynku 

stacji  

- zmianie napięcia z 6 kV na 15 

kV w części istniejącej sieci 

rozdzielczej SN (przeizolowanie 

sieci rozdzielczej 6 kV na 15 kV 

nie jest przedmiotem 

opracowania) 

Przedmiotem projektu jest 

przebudowa układu zasilającego 

stacji elektroenergetycznej 

Umowa nr 

UR/STE2/01/08/2017 z 

dnia 03.08.2017 r. na 

roboty budowlane 

Umowa nr 

URB/B/01/11/2019  z dnia 

14.11.2019 r. na roboty 

budowlane wg. Protokołu 

odbioru z  

28.08.2020 r. 

Umowa nr 

URE/STE2/01/08/2017 z 

dnia 14.08.2017 na 

wymianę urządzeń i 

aparatury obwodów 

pierwotnych i obwodów 

wtórnych transformatorów 

110/15/6kV 

zainstalowanych na stacji 

elektroenergetycznej 

110/15/6kV E2  wg 

protokołu z dnia 

13.12.2017 

Umowa z dnia 22.09.2017 

r. na dobór nastaw 

zabezpieczeń WN i SN po 

wymianie transformatorów 

zasilających stację 

elektryczną 110/6kV E2 w 

zakresie zgodnym z ofertą 

z dnia 20.09.2017 r. 

Umowa nr 

UD/TR/01/06/2017 
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110/SN - E2.  

Przebudowa polega na wymianie 

istniejących transformatorów 

napowietrznych TR1 i TR2 o 

napięciu 110/6 kV na 

transformatory trójuzwójeniowe 

110/15/6 kV. Przebudowa polega 

na: 

- budowa stanowisk 

transformatorów wraz z 

instalacją odwadniającą 

- wymianie istniejących 

transformatorów napowietrznych 

TR1 i TR2 o napięciu 110/6 kV 

na transformatory 

trójuzwojeniowe 110/15/6 kV, 

- budowie nowej 10 polowej 

rozdzielnicy 6kV RS2 

- zainstalowanie dwóch 

regulowanych baterii 

kondensatorów o mocach 750 

kVar  

- przebudowie istniejącej 

rozdzielnicy RS1 36-polowej na 

napięcie 15 kV 

- adaptacji budowlanej budynku 

stacji 

- zmianie napięcia z 6 kV na 15 

kV w części istniejącej sieci 

rozdzielczej SN (przeizolowanie 

sieci rozdzielczej 6 kV na 15 kV 

nie jest przedmiotem 

opracowania 

Realizacja od 30.06.2017  do 

31.12.2019 r. 

(TR/32/2017/DH) z dnia 

30.06.2017 r. na  dostawę 

transformatorów 

110/15/6kV o mocy 

znamieniowej 25/16/16 

MVA 

Umowa nr 

URE/STE1/01/08/2017 na  

wymianę urządzeń i 

aparatury obwodów 

pierwotnych i obwodów 

wtórnych transformatorów 

110/15/6kV 

wg protokołu z dnia 

24.09.2018 r.  

Umowa nr 

URE/BKR/01/12/2019 z 

dnia 12.12.2019 r.  Baterie 

kondensatorów 15kV 

szt.4: Dostawa i 

zainstalowanie i 

uruchomienie baterii 

kondensatorów  

Protokół końcowy z 

19.06..2020 r. 

Umowa nr 

URE/RS/01/02/2020 z 

07.02.2020 r. na  

rozdzielnice 6kV  typ D-

17PL 10 polowa szt. 2: 

Adaptacja dokumentacji w 

zakresie obwodów 

pierwotnych i wtórnych 

pod urządzenia JMT - 

stacje E1 i E2 

Protokół z 31.07.2020 r. 

Umowa nr 

URE/RS/01/03/2020 z 

30.06.2020 r. na 

modernizację – 

preizolowanie rozdzielnic 

Rozdzielni E1 i E2 

Protokół odbioru z 

27.08.2020 

Umowa nr 

URE/BA/01/11/2019 z 

dnia 22.11.2019 na  

rozdzielnice 6kV  typ D-

17PL 10 polowa szt. 2:  

Dostawa, zainstalowanie i 

uruchomienie baterii 

akumulatorów stacyjnych 

220V DC szt. 2 w 

obiektach stacji 

elektroenergetycznych E1 
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Źródło: opracowanie ZK 

W trakcie weryfikacji przedłożonej do kontroli przez Beneficjenta dokumentacji potwierdzono 

realizację wskaźników produktu. Poniżej osiągnięte w związku z realizacją projektu wskaźniki. 

Tabela 3. Realizacja wskaźników produktu 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągnięta 

1. Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł 

odnawialnych do sieci elektroenergetycznej 

MWe 11,80 14,848 

2. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych 

stacji elektroenergetycznych 

Szt. 2 2 

Źródło: opracowanie ZK 

Osiągnięcie powyższych wskaźników zostało potwierdzone na podstawie oględzin inwestycji 

przeprowadzonych przez Zespół Kontrolujący 24.02.2021 r., dokumentacji finansowej, dokumentów 

OT, wydruku z ewidencji środków trwałych oraz na podstawie oświadczenia  o całkowitym zakończeniu 

robót inwestycyjnych z dnia 31.08.2020 r. 

Opinia zespołu kontrolującego: 

Zespół Kontrolujący potwierdził realizację rzeczową projektu oraz osiągnięcie wskaźników produktu. 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

i E2; Protokół wykonania 

robót nr 258/STA/2020 

Umowa nr 

URE/ZU/01/01/2020 z 

dnia 29.01.2020 na 

dostawę transformatora. 

Protokół odbioru z 

19.06.2020 r.  

Zadanie 3  Zarządzanie projektem 

Zarządzanie projektem obejmuje 

m.in. usługę zewnętrzną 

polegająca na zarządzaniu 

procesem inwestycyjnym  

Ponadto planowane do realizacji 

prace budowlane wymagają 

zatrudnienia specjalistycznej 

firmy (inspektora  - zazwyczaj 

osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą) mającej 

uprawnienia do nadzoru 

budowlanego.  

Realizacja od 30.06.2017  do 

31.12.2019 r. 

Umowa nr 1/08/2017 z 

dnia 09.08.2017 na nadzór 

inwestorski 

Umowa nr 1/06/2018 z 

dnia 01.06.2018 na nadzór 

inwestorski 

Umowa nr 13/2017 z dnia 

01.03.2017 na usługi 

doradcze. Sprawozdania 

kwartalne (od I do IX) 

Zadanie 4  Promocja projektu 

Zadanie obejmuje wykonanie 

tablic informacyjno-

pamiątkowych - 2 sztuki. 

Ponadto w ramach projektu 

planuje się wykonanie 

nalepek/tabliczek na planowany 

do zakupu sprzęt.  

Zamówienie nr 

007/04/2018 z dnia 

18.04.2018 

Zamówienie nr 

003/08/2020 z dnia 

26.08.2020 
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3. Weryfikacja, czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa. 

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano ujęcie wszystkich wydatków wykazanych 

przez Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. we wnioskach o płatność 

od numeru POIS.01.01.02-00-0009/17-001 do numeru POIS.01.01.02-00-0009/17-014 

z zapisami na kontach 080 i 084. 

Opinia zespołu kontrolującego: 

Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.001.02-00-0009/17-00 Projektu 

pn. „Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 

(dz. 1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW” zawartej 

27.02.2018r. przez Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A., jako 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 kodu 

księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji 

bankowych związanych z dokonywaniem księgowania wydatków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Jednostka kontrolowana przedłożyła: 

 Zasady (politykę) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów 

oraz przychodów i kosztów, ustalania wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego obowiązujące w Towarzystwie Inwestycyjnym 

„Elektrownia-Wschód” S.A. za lata 2018, 2019, 2020 i 2021. 

 Zarządzenia w sprawie regulacji wewnętrznych dotyczących dokumentacji zasad 

(polityki) rachunkowości. 

 Plan kont 

Z powyższych dokumentów wynika, iż wprowadzono obowiązek stosowania wyodrębnionego 

kodu ksiąg dla wszystkich operacji związanych z realizacją Projektu pn. „Przebudowa układu 

zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/26) w celu 

przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW”.  

Potwierdzono, że Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. prowadzi 

wymaganą zgodnie z § 14 Umowy o dofinansowanie wyodrębnioną ewidencję księgową.  

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektu polega na księgowaniu operacji 

gospodarczych dedykowanych projektowi POIS.01.001.02-00-0009/17 na wyodrębnionych 

kontach księgi głównej Spółki.  

Zgodnie z zapisami okazanych Zarządzeń operacji gospodarczych Towarzystwa 

Inwestycyjnego „Elektrownia-Wschód” S.A. związanych z przebudową układu zasilania stacji 

elektroenergetycznych odbywa się na kontach: 

 080 – środki trwałe w budowie finansowanie własne, 

 084 – środki trwałe w budowie – dotacje ME, 

Spółka udostępniła zapisy na kontach 080 i 084 w formie elektronicznej za okres od września 

2016r. do grudnia 2020r. 

Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu programu BPSC S.A. 

„Impuls”.  



9 

 

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano ujęcie wszystkich kosztów wykazanych 

we wnioskach z zapisami na koncie 080 i 084. Stwierdzono, że wszystkie wydatki wykazane 

we wnioskach zostały ujęte na dedykowanych projektowi kontach dotyczących środków 

trwałych w budowie (080 i 084). 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

4. Sprawdzenie realizacji polityk wspólnoty wiążących dla projektu w zakresie 

konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony 

środowiska oraz polityki równych szans. 

4.1. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie konkurencji i udzielania zamówień 

publicznych. 

W trakcie realizacji projektu przez Beneficjenta Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 

następujące kontrole procedur zamówień publicznych: 

 Kontrola zmian w umowie na wykonanie robót budowlanych nr UR/STE2/01/08/2017 

z 03.08.2017 r. wprowadzonych notatką służbową z 22.11.2017 r. – bez zastrzeżeń. 

 Kontrola aneksu nr 1 z 30.09.2016 r. do umowy nr 862/2016 z 7.04.2016 r. 

na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu zasilającego 

w stacji elektroenergetycznej 110/15/6kVE1.– bez zastrzeżeń. 

 Kontrola procedury zawarcie umowy nr UD/TR/01/06/2017 (TR/32/2017/DH) 

z 30.06.2017 r. na dostawę transformatorów energetycznych 110/15/6kV.–                                      

z nieistotnymi zastrzeżeniami. Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. 

 Kontrola aneksu nr 1 z 10.06.2020 r. do umowy nr URE/RS/01/02/2020  z 7.02.2020 r. 

na  dostawę, zainstalowanie i uruchomienie rozdzielnic średniego napięcia 6kV szt. 2 - 

stacje E1 i E2- kontrola w trakcie realizacji. 

4.2. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie dotyczącym pomocy publicznej. 

Dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną w formie dotacji na infrastrukturę 

energetyczną w ramach programu pomocowego nr SA.43905(2015/X) zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury 

energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20201. 

4.3. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie ochrony środowiska. 

Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin z dnia 9.05.2014 r., 

znak: OŚ.OŚ.III.6220.38.2014 inwestycja polegająca na przebudowie układu zasilania stacji 

elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 - ul. Ślusarska 5, Lublin (działka gruntu 

nr 1/86 obr. 13 Hajdów) i E2 (działka gruntu nr 1/26 obr. 13 Hajdów) w celu przyłączenia bloku 

energetycznego OZE o mocy 11,8 MW nie wymaga decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

4.4. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie polityki równych szans. 

Realizacja projektu wywiera neutralny pływ na realizację polityk równości szans mężczyzn, 

kobiet i niedyskryminacji.  

                                                           
1 Dz. U. 2015 poz. 1803, z późn. zm. 
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Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu. 

Opinia zespołu kontrolującego: 

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano obowiązującą w jednostce kontrolowanej 

procedurę wewnętrzną pn. „Procedura archiwizacji dokumentacji projektu unijnego POIiŚ 

(Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020) z dnia 28 lutego 2018 r. 

(dalej: Procedura) regulującą przepisy przechowywania dokumentacji związanej z projektem 

zgodnie z wymogami określonymi w § 14 pkt 2 umowy o dofinansowanie POIS.01.01.02-00-

0009/17-00 z dnia 27 lutego 2018 r.  

Procedura Beneficjenta dotycząca przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

kontrolowanego projektu uwzględnia zasady określone w § 14 Umowy o dofinansowanie.  

Na podstawie przeprowadzonych oględzin potwierdzono, iż dokumentacja związana  

z realizacją projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność  

i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, zgodnie z obowiązującą w jednostce 

kontrolowanej Procedurą oraz wymogami określonymi w § 14 Umowy o dofinansowanie. 

Dokumenty w formie papierowej znajdujące się w siedzibie Beneficjenta są posegregowane 

tematycznie, znajdują się w opisanych segregatorach i zostały przygotowane do archiwizacji. 

Ustalenia: nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

6. Weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych. 

Oceny dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu inwestycji 

Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia-Wschód” ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin, a także 

na podstawie dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych do badania 

potwierdzających działania związane z realizacją projektu. 

Opinia zespołu kontrolującego: 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że działania informacyjno-promocyjne 

Beneficjenta polegały na: 

 umieszczeniu tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji każdej inwestycji, 

 oznaczeniu dokumentów dotyczących realizacji projektu, 

 umieszczeniu informacji o realizowanym projekcie na podstronie internetowej 

Beneficjenta tj. https://tiew.pl/o-nas/wspolpraca-z-ue/ , 

 przygotowaniu folderu informacyjnego wraz z odpowiednim oznakowaniem. 

Ponadto, ustalono że: 

 lokalizacja każdej tablicy pamiątkowej jest w ogólnie dostępnym i widocznym miejscu, 

nie zakłóca ładu przestrzennego, 

 informacje umieszczone na tablicy pamiątkowej 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 pamiątkowej są czytelne, w łatwy 

sposób można zapoznać się z jej treścią, 

https://tiew.pl/o-nas/wspolpraca-z-ue/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
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 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, 

 Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, 

w tym z Funduszu Spójności i Programu umieszczając na dokumentach znak Funduszy 

Europejskich z nazwą Programu oraz znak Unii Europejskiej z nazwą Fundusz 

Spójności, 

 na podstronie internetowej Beneficjenta widnieją informacje dotyczące: celu projektu, 

planowanych efektów, wartości projektu oraz wysokości wkładu funduszy 

Europejskich, 

 podstrona internetowa została oznaczona ciągiem znaków złożonych ze znaku 

Funduszy Europejskich z nazwą programu oraz znaku Unii Europejskiej z nazwa 

funduszu. 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

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

do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT. 

Nie dotyczy. W działaniu 1.1.2 VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym. 

8. Weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania 

danych osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020. 

Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych2 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). 

Weryfikacji poddano dane zawarte w: 

 Informacji o zapewnieniu przez Beneficjenta odpowiednich środków technicznych                    

i organizacyjnych, umożliwiających należyte zabezpieczenia danych osobowych 

wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO,  

 Ewidencji upoważnień do przetwarzania danych dotyczących zbiorów w ramach 

projektów (dalej: Ewidencja upoważnień), 

 Rejestrze kategorii czynności przetwarzania w TIEW S.A. 

Dobór próby: 

Stwierdzono, że w Ewidencji upoważnień prowadzonej przez Beneficjenta widnieje                                   

8 upoważnień, wobec tego próbkowania nie stosowano, weryfikacji podlegały wszystkie 

obowiązujące upoważnienia. 

W przypadku rejestru kategorii czynności przetwarzania oraz informacji o zapewnieniu 

przez Beneficjenta odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, próbkowania 

nie stosowano, weryfikacji podlegała cała zawartość dokumentów. 

                                                           
2 Aneks nr 1 z dnia 13.11.2018 r. do Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
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Opinia zespołu kontrolującego: 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent: 

 posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,  

w tym w szczególności Politykę Ochrony Danych Osobowych Towarzystwo 

Inwestycyjne ,,Elektrownia – Wschód Spółka Akcyjna, 

 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,  

 nie powierzał innym podmiotom przetwarzania danych osobowych w zbiorze POIiS 

2014-2020 w ramach realizacji projektu, 

 prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

(Ewidencja upoważnień), 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 (z zastrzeżeniem uchybień opisanych poniżej),  

 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, 

co do zasady, jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 rozporządzenia 

o ochronie danych (tzw. RODO3). Natomiast brak jest zaewidencjonowania w RCKP 

zbioru danych osobowych POIiŚ 2014 - 2020 i CST powierzonych Beneficjentowi 

przez Instytucje Pośredniczącą. Brak w nim także wskazanej nazwy oraz danych 

kontaktowych administratora w imieniu którego przetwarzane są dane osobowe                        

w ramach zbioru danych POIiS 2014 – 2020.  

Reasumując należy stwierdzić, że Beneficjent, któremu powierzono przetwarzanie danych 

osobowych, przetwarza te dane co do zasady zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

oraz postanowieniami zawartego Porozumienia, za wyjątkiem stwierdzonych uchybień. 

Ustalenia: 

Stwierdzono następujące uchybienia w badanym obszarze: 

 braki w wydanych upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych przekazanych 

przez Beneficjenta do kontroli w dniu 3.02.2021 r.: 

1. wydane upoważnienie nr: 4/POIiŚ/2018/RODO jest podpisane przez nieuprawnione 

osoby tj. Wiceprezesa Zarządu i Prokurenta. Zgodnie z Polityką Ochrony Danych 

Osobowych TIEW S.A. osobą uprawnioną do wydawania upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych jest Spółka / Administrator Danych Osobowych w TIEW S.A., 

reprezentowany przez Prezesa Zarządu. 

2. wydane upoważnienie nr: 5/POIiŚ/2018/RODO nie zawiera podpisu osoby 

upoważnionej, 

3. wydane upoważnienie dla Pani [E.K.] nie ma wpisanego numeru z ewidencji oraz daty 

nadania, 

                                                           
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane 

„RODO” 
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4. wydane upoważnienie dla Pani [K.C] nie ma wpisanego numeru z ewidencji oraz daty 

nadania, 

5. podpisane upoważnienie przez Panią [M.W.]  nie ma nadanego numeru, daty nadania 

oraz wskazania dla kogo jest wydane. 

Jednocześnie, w trakcie prowadzonej kontroli Beneficjent przekazał 25.02.2021 r. 

kontrolującym ponownie skany uzupełnionych upoważnień, doprowadzając niniejszym 

do zgodności z wymogami RODO oraz Porozumienia ws. powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (…) z wyjątkiem pkt 1. W związku z tym Zespół Kontrolujący 

odstępuje od wydania zaleceń w przedmiotowym zakresie.  

 Rejestr kategorii czynności przetwarzania nie jest na bieżąco aktualizowany:  

1. brak zaewidencjonowania w RCKP zbioru danych osobowych POIiŚ 2014 – 2020 

oraz Centralny system teleinformatyczny (CST) powierzonych Beneficjentowi 

przez Instytucje Pośredniczącą. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 8 aneksu nr 1 

do Porozumienia4, Beneficjent – w zakresie zbioru POIiŚ 2014 – 2020 i CST, 

prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 

administratora o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, zgodnie z wymogami tego 

rozporządzenia. W przedłożonym do kontroli RCPK nie ma wykazanych powyższych 

zbiorów. Ponadto zgodnie z § 2 ust. 8 aneksu nr 1 do Porozumienia3, Beneficjent 

powinien zapewnić bieżącą aktualność rejestru; 

2. brak w RCPK wskazania nazwy oraz danych kontaktowych administratora w imieniu 

którego przetwarzane są dane osobowe w ramach zbioru danych POIiS 2014 – 2020       

i CST. Zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO, każdy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr 

wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 

administratora, zawierający m.in. następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwa 

oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego oraz każdego administratora,                      

w imieniu którego działa podmiot przetwarzający. 

9. Zalecenia 

Lp Punkt w części 

informacji 

pokontrolnej 

Podsumowanie 

ustalenia 

Zalecenia 

pokontrolne 

Termin 

realizacji 

zalecenia  

Stopień 

ważności 

1. 8 Rejestr kategorii 

czynności 

przetwarzania 

RCKP nie jest na 

bieżąco 

aktualizowany. 

Należy na bieżąco 

aktualizować RCKP. 
Na bieżąco średni 

2. 8 Brak 

zaewidencjonowania 

w RCKP zbioru 

danych osobowych 

POIiŚ 2014 – 2020 

oraz CST 

powierzonych 

Beneficjentowi przez 

Instytucje 

Pośredniczącą..  

Należy uzupełnić 

RCKP o zbiory 

danych osobowych 

POIiŚ 2014 – 2020 

oraz CST 

powierzonych 

Beneficjentowi przez 

Instytucje 

Pośredniczącą. 

14 dni od 

dnia 

otrzymania 

niniejszej 

Informacji 

pokontroln

ej 

średni 

                                                           
4 Aneks nr 1 z dnia 13.11.2018 r. do Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
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3. 8 Brak w RCPK 

wskazania nazwy 

oraz danych 

kontaktowych 

administratora w 

imieniu którego 

przetwarzane są dane 

osobowe w ramach 

zbioru danych POIiŚ 

2014 – 2020 i CST. 

Należy wskazać w 

RCPK nazwę oraz 

dane kontaktowe 

administratora w 

imieniu którego 

przetwarzane są dane 

osobowe w ramach 

zbioru danych POIiŚ 

2014 – 2020 i CST. 

14 dni od 

dnia 

otrzymania 

niniejszej 

Informacji 

pokontroln

ej 

średni 

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach 

niepodjęcia odpowiednich działań: 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. 

 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 

- Paulina Nowicka 

(kierownik zespołu kontrolującego) ……....................... 

 

- Magdalena Bylińska   

(członek zespołu kontrolującego) …………………… 

 

- Artur Konarski 

(członek zespołu kontrolującego)  …………………… 

 

- Sylwia Półtorak akceptacja w systemie EZD 

(członek zespołu kontrolującego)  …………………… 

 

Informacja pokontrolna z kontroli na zakończenie realizacji projektu nr 10/2020 została opracowana, 

zweryfikowana i podpisana zdalnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19. 

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia 19.03.2021 r. 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z Podrozdziałem 4.1 Załącznika nr 1 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację 

POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, do wydanej 

informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłosić pisemne zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. 

Zastrzeżenia należy przekazać instytucji kontrolującej w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii 

pokontrolnej. W takim wypadku dokumentacja podlega ponownej weryfikacji. 

 

 

Małgorzata Keller-Boroszko 

Dyrektor 

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