
 

   

ul. Wawelska 52/54,  00-922 Warszawa;  tel. (+48) 223-692-900,  www.gov.pl/klimat 

Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko 

 

 

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI nr 10/2021 

 

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: 

POIS.01.01.02-00-0004/16 pn. ,,Budowa linii napowietrznej 110 kV (16 km) Piła Krzewina - 

Miasteczko Krajeńskie wraz z przebudową stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie w celu 

umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski” 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Enea Operator Sp. z o. o. 

Termin kontroli: 15.06 - 02.07.2021 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) weryfikacja sposobu oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku 

z realizacją projektu oraz oszacowanie skutecznych i proporcjonalnych środków 

przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych  

10) weryfikacji przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania danych 

osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020. 

 

Tryb kontroli: 

Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji projektu. 
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Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Biuro Kontroli i Audytu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Skład zespołu kontrolującego: 

− Agnieszka Kaczyńska – Kierownik Zespołu. 

− Artur D. Konarski – Członek Zespołu. 

 

Podstawy Prawne: 

1. 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.); 

2. podrozdział 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; 

3. § 15 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0004/16 z 28.12.2016 r. projektu pn. „Budowa 

linii napowietrznej 110 kV (16 km) Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie wraz z przebudową 

stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej  

na terenie zachodniej Polski” z późn. zm. 

Zastosowano techniki kontroli: 

− analiza dokumentów źródłowych związanych z projektem, 

− przeprowadzenie rozmów z pracownikami, 

− zastosowanie list sprawdzających dotyczących badanego zakresu,  

− wizja lokalna inwestycji przeprowadzona w dniu 24.06.2021 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 w odniesieniu do wszystkich 12 faktur, które zostały rozliczone 

we wnioskach o płatność. 

1) Na dzień rozpoczęcia kontroli na miejscu tj. 21 czerwca 2021 r. Beneficjent złożył 18 wniosków 

o płatność, z czego 14 wniosków (nr 1-10, 14, 16-18) pełniły wyłącznie funkcje 

sprawozdawcze. 

2) Według danych z systemu SL2014 zarejestrowano wnioski od numeru WNP-01 do WNP-018. 

3) W ramach wniosku o płatność POIS.01.01.02-00-0004/16-018 (zarejestrowany w SL2014), 

zakładka: postęp finansowy, wydatki ogółem projektu wyniosły 11 256 970 zł, w tym wydatki 

kwalifikowalne 9 150 000 zł. 

4) Do refundacji przedstawiono 12 faktur potwierdzających poniesienie wydatków 

kwalifikowalnych w projekcie1. 

 
1 Faktura nr 239/D/06/2019 z 28.06.2019 r. wraz z fakturą korygującą nr 4/07/2019 z 22.07.2019 r. na działania promocyjne stanowiła wydatek 
niekwalifikowany. 
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5) Zweryfikowano 100% wydatków kwalifikowalnych projektu przedstawionych przez 

beneficjenta do refundacji we wnioskach o płatność. 

6) Jednocześnie mając na uwadze zapisy pkt 7 rozdziału 3 załącznika nr 1 do Zaleceń dla instytucji 

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

kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń przeanalizowano zestawienie pn.” Informacja o 

planowanych i zawartych umowach do dnia 31.05.2021 r. Ustalono, że w ramach projektu 

zawarto 2 umowy z wykonawcami2 o łącznej wartości 19 739 040,00 zł. Do ww. umów zawarto 

7 aneksów3. 

 

Ustalenia 

1) Beneficjent jest w trakcie realizowania projektu pn. „Budowa linii napowietrznej 110 kV 

(16 km) Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie wraz z przebudową stacji 110/15 kV 

Miasteczko Krajeńskie w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie 

zachodniej Polski”. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie celem Projektu jest zwiększenie 

potencjału przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci 

elektroenergetycznej na terenie zachodniej Polski.  

2) Zakres geograficzny projektu obejmuje infrastrukturę energetyczną zlokalizowaną na terenie 

powiatu pilskiego. 

3) Projekt jest realizowany w oparciu o wymagane dokumenty formalno-prawne. 

4) W ramach projektu zostało zrealizowane zadanie nr 1 pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV 

Miasteczko Krajeńskie”. Zgodnie z protokołem z oględzin z 24.06.2021 r. na terenie Głównego 

Punktu Zasilania Miasteczko Krajeńskie ustalono, że urządzenia i sprzęt zainstalowany 

w projekcie został oddany do użytkowania i funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem.4 

W wyniku  realizacji ww. zadania przyjęto do użytkowania środki trwałe o wartości ogółem 

9 590 762,58 zł5. 

5) Ustalono, że w ramach zadania nr 2 pn. „Budowa linii 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko 

Krajeńskie” został zatwierdzony projekt budowlany i została wydana przez Wojewodę 

Wielkopolskiego w dniu 9.06.2020 r. decyzja nr 41/Z/20 stanowiąca pozwolenie na budowę, 

które obejmuje „Skrzyżowanie odcinka linii kablowej 110kV Piła Krzewina – Miasteczko 

Krajeńskie z linią kolejową nr 18 w km 227,068”. Ponadto, Beneficjent wystąpił z 4 wnioskami 

o wydanie pozwolenia na budowę w ramach projektu6. 

6) Zweryfikowane dokumenty finansowe dotyczące realizacji umów potwierdzają zakres i wartość 

poniesionych przez Beneficjenta nakładów inwestycyjnych. Faktury dotyczą przygotowania 

projektu oraz robót budowlanych.  

7) Opisy faktur potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne projektu zawierają 

wymagane w systemie POIiŚ elementy, raporty z elektronicznego systemu obiegu dokumentów 

i wydruki SAP pozwalają na odtworzenie ścieżki audytu zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

wewnętrznymi beneficjenta (instrukcją obiegu dokumentów finansowych, polityką 

rachunkowości). Do dokumentów finansowych dołączono protokoły odbioru potwierdzające 

zakres i wartość wykonanych prac. 

8) Informacje wskazane w części finansowej i sprawozdawczej wniosków o płatność 

są potwierdzone odpowiednimi dokumentami i są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
2 Umowy: CRU/1200/9000018518/2017 z 4.04.2018 r., CRU/1200/9000018439/2017 z 23.05.2017 r. 
3 Wykaz aneksów zawartych w ramach projektu POIS.01.01.02-00-0004/16 znajduje się w liście sprawdzającej 
4 Załącznik do Listy sprawdzającej 
5 Wartość ogółem środków trwałych obejmuje: 9 150 000 zł netto (wartość zakupionych środków trwałych) oraz kwotę 440 762,58 zł 

(inne koszty wskazane w art. 27 Polityki  rachunkowości Beneficjenta np. koszty wynagrodzeń pracowników , koszty finansowania 

zewnętrznego). Zestawienie dowodów OT w Liście sprawdzającej, daty przyjęcia do użytkowania: 01.12.2020 r., 31.12.2020 r., 1.03.2021 r. 
6 Wnioski z daty: 19.11.2020 r., 28.12.2020 r., 26.01.2021 r., 26.06.2021 r.,  
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9) IP przekazała w ramach refundacji wniosków o płatność Beneficjenta dofinansowanie w łącznej 

wysokości 4 396 671,79 zł, co stanowi 39,90% kwoty dofinansowania określonej w umowie 

POIS.01.01.02.00-00-0004/16-01.  

10) Analiza transakcji na rachunku bankowym Enea Operator Sp. z o.o. potwierdza wysokość 

otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania projektu (łącznie 4 396 671,79 zł). 

11) Faktury i dołączone do nich opisy potwierdzające poniesione wydatki zawierają wszystkie 

obligatoryjne elementy określone w zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta 

o płatność w ramach POIS 2014-2020. Na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie. 

Nie stwierdzono w tym zakresie występowania duplikatów dowodów księgowych. 

12) W wyniku kontroli potwierdzono, że Beneficjent wyodrębnia operacje gospodarcze związane 

z realizowanym projektem zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 135 pkt 4 lit. B 

rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz § 14 ust. 1 umowy 

o dofinansowanie. Operacjom dotyczącym projektu przypisano wyodrębniony kod księgowy 

09. 

 

Opinia zespołu kontrolującego 

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

 

2. Weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości wskaźników 

produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie  

Ustalenia 

1) Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.02-00-0004/16 zakres 

rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania: 

− przebudowa stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie, 

− budowa linii napowietrznej 110 kV (16 km) Piła Krzewina - Miasteczko 

Krajeńskie, 

− nabycie nieruchomości, 

− informację i promocję, 

− koszty pośrednie. 

2) Realizacja projektu umożliwi wyprowadzenie mocy źródeł rozproszonych ze stacji 

(z możliwością rezerwowania przesyłu do sieci 110 kV).  

3) Spodziewane wyniki i korzyści projektu: zniesione zostaną istotne bariery 

dla rozwoju energetyki odnawialnej na obszarze jego realizacji oraz przyczynienie 

się, poprzez zwiększenie możliwości przyjęcia do sieci większej ilości energii z OZE, 

do ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, 

a tym samym zmniejszenie zużycia paliw i w konsekwencji, obniżenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. 

 

Tabela 1. Realizacja wskaźników produktu określone w umowie nr POIS.01.01.02-00-0004/16 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągnięta 

uwagi 

1. Długość nowo wybudowanych 

sieci elektroenergetycznych dla 

odnawialnych źródeł energii 

km 16* 0 Zgodnie z 

załącznikiem 

nr 12 do umowy 
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Beneficjent jest 

zobligowany 

do osiągnięcia ww. 

wskaźników 

produktu w 

2022 r. 

2. Długość nowo wybudowanych 

sieci elektroenergetycznych dla 

odnawialnych źródeł energii w 

województwie wielkopolskim 

km 16* 0 jw. 

3. Dodatkowa zdolność 

przyłączania źródeł 

odnawialnych do sieci 

elektroenergetycznej 

MWe 48 0 jw. 

4. Liczba wybudowanych lub 

zmodernizowanych stacji 

elektroenergetycznych 

Szt. 1 0 jw. 

5. Szacowany roczny potencjał 

redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Tony 

równoważ

nika CO2 

112 672** 0,00 jw.** 

Źródło: Opracowanie Zespołu Kontrolującego. 

 

 

Tabela 2. Realizacja wskaźników rezultatu określone w umowie nr POIS.01.01.02-00-0004/16 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągnięta 

uwagi 

1. Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy – pozostałe formy  

EPC 0,00 0,00 Nie dotyczy 

2. Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa)  

EPC 0,00 0,00 Nie dotyczy 

Źródło: Opracowanie Zespołu Kontrolującego. 

 

Ustalenia 

1) Beneficjent jest w trakcie realizacji projektu nr POIS.01.01.02-00-0004/16 i wykonanie 

wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie zostanie podane po całkowitym zakończeniu 

projektu wraz ze wnioskiem o płatność końcową. 

 

Opinia zespołu kontrolującego 

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do umowy Beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia wskaźników 

produktu i rezultatu w 2022 r. Z uwagi na brak informacji o stopniu realizacji na dzień kontroli 

wskaźników produktu i rezultatu w projekcie obszar dotyczący realizacji wskaźników produktu 

i rezultatu projektu POIS.01.01.02-00-0004/16 nie był kontrolowany. 
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3. Weryfikacja, czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa. 

 

Ustalenia 

1) Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.02-00-0004/16 

z 28.12.2016 r. Beneficjent zobowiązał się do prowadzenia dla projektu odrębnej 

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 księgowania 

środków zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) W okresie realizacji projektu w jednostce obowiązywała Polityka rachunkowości 

Spółek Grupy ENEA7 (dalej: Polityka rachunkowości)8. Okresem sprawozdawczym 

w Spółce jest rok obrotowy odpowiadający kalendarzowemu. 

3) Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej z wykorzystaniem 

systemu finansowo-księgowego SAP ERP. 

4) W Polityce rachunkowości wskazano, że szczegółowymi zasadami wyodrębnienia 

zdarzeń gospodarczych związanych z projektem dofinansowanym z funduszy Unii 

Europejskiej są: Zasady ewidencji i rozliczania projektów inwestycyjnych 

finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

realizowanych przez Enea Operator sp. z o.o., obszar finansowo-księgowy (dalej: 

Zasady ewidencji) oraz Zasady ewidencji i rozliczania projektów B+P finansowanych 

z udziałem środków pochodzących z bezzwrotnych źródeł Obszar finansowo-

księgowy. 

5) Zgodnie z rozdziałem 2 Zasad ewidencji, Beneficjent prowadzi odrębną ewidencję 

księgową przy wykorzystaniu kodu funkcjonującego w ramach prowadzonego 

systemu księgowego SAP, znajdującego się w polu „Projekt” gromadzącego nakłady 

zaksięgowane na poszczególnych elementach PSP oraz dedykowanych zleceń 

kontrolingowych agregujących koszty. W tym celu, w przypadku nakładów 

inwestycyjnych, w kartotekach elementów PSP wchodzących w zakres inwestycji 

objętej dofinansowaniem wypełnia się pole „Projekt UE” odpowiednim numerem. 

Natomiast w przypadku kosztów, kod projektu zaszyty jest w ciągu znaków 

tworzących numer dedykowanego projektowi zlecenia kontrolingowego. Zgodnie 

z przyjętym słownikiem w systemie SAP, w analizowanym przypadku jest to kod  

księgowy 09. 

6) Zespół kontrolujący potwierdził, że wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektu 

POIS.01.01.02-00-0004/16 zachowuje właściwą ścieżkę audytu dla operacji 

finansowych związanych z projektem. Zapisy na kontach z przypisanym kodem 

księgowym 09, który wyodrębniono dla projektu POIS.01.01.02-00-0004/16 

potwierdzają posiadanie i prowadzenie wyodrębnionej ewidencji na potrzeby 

projektu. 

7) Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 11 256 970 zł, w tym wydatki 

kwalifikowalne 9 150 000 zł, co potwierdza ewidencja księgowa. Ustalono, ze dane 

 
7 edycja 8 obowiązująca od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.; edycja 9  obowiązująca od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; edycja 10 obowiązująca 

od 1.01.2021 r. 
8 Zatwierdzone odpowiednio: uchwałą nr 233/2019 Zarządu ENEA S.A. z dnia 11.06.2019 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Enea S.A. 

zmian w Akcie Pochodnym pn. Polityka rachunkowości Spółek Grupy ENEA oraz przyjęcia do stosowania tekstu jednolitego (...); uchwałą 
nr 189/2020 Zarządu ENEA S.A. z dnia 18.06.2020 r. oraz uchwałą nr 184/2021 Zarządu ENEA S.A. z dnia 18.05.2021 r. 
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zawarte w systemie SL 2014 w ramach wniosków o płatność od nr POIS.01.01.02-

00-0004/16-001 do nr POIS.01.01.02-00-0004/16-018 są zgodne z wartościami 

zaewidencjonowanymi w ewidencji księgowej beneficjenta. 

 

Opinia zespołu kontrolującego: 

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

 

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 ramach realizacji postanowień § 4 ust. 16 umowy o dofinansowanie mających na celu 

przeciwdziałanie oraz odpowiednie postępowanie w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, 

Beneficjent opracował i przyjął do stosowania Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie 

ENEA9, Politykę Compliance Grupy ENEA10
 Kodeks etyki Grupy Enea, Edycja 111. Zasady udzielania 

zamówień przez Beneficjenta zostały natomiast uregulowane w Regulaminie udzielania zamówień 

przez ENEA Operator Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków UE.12 Analiza przyjętych rozwiązań 

wykazała, że procedury Beneficjenta regulujące działania mające na celu przeciwdziałanie 

oraz odpowiednie postępowanie w przypadku wystąpienia konfliktu interesów są adekwatne 

do wielkości podmiotu oraz rodzaju realizowanego projektu oraz w stopniu akceptowalnym ograniczają 

możliwość wystąpienia nieprawidłowości. 

 

W zakresie ww. obszaru Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła w terminie od 4 czerwca 

do 11 września 2018 r. kontrolę procedury zawierania umów w odniesieniu do Umowy 

nr CRU/U/1200/9000018439/2017 z 23 maja 2017 r. na „Budowę linii 110/15kV Piła Krzewina - 

Miasteczko Krajeńskie”.  

 

Na podstawie przeprowadzonej ww. kontroli13 IP nie stwierdziła naruszeń realizacji polityk wspólnoty 

w zakresie konkurencji i udzielania zamówień publicznych. 

 

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 

 
9 Przyjęty Uchwałą Zarządu ENEA nr 98/2020 z dnia 7.04.2020 r. Zasady (…) Edycja 4 obowiązująca od 10.04.2020 r. Wersje wcześniejsze: 

edycja 1 (uchwała Zarządu ENEA S.A. nr 99/2016 z 12.04.2012 r.), edycja 2 (uchwała Zarządu ENEA S.A. nr 464/2017 z  28.12.2017), edycja 
3 (uchwała Zarządu ENEA S.A. nr 259/2018 z 28.06.2018). 
10 Przyjęty Uchwałą Zarządu ENEA nr 98/2020 z dnia 7.04.2020 r. Polityka Copmliance Grupy ENEA, edycja nr 6. Wersje wcześniejsze: 

edycja 3 (uchwała Zarządu ENEA S.A. nr 357/2016 z 21.12.2016), edycja 4 (uchwała Zarządu ENEA S.A. nr 46/2018 z 30.01.2018), edycja 
5 (uchwała Zarządu ENEA S.A. nr 494/2018 z 27.12.2018). 
11 Przyjęty Uchwałą Zarządu ENEA S.A. nr 209/2018 z 29.05.2018 r. edycja 1 (obowiązujące od 29.05.2018 r.) 
12 Regulamin udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.  współfinansowanych ze środków UE (Uchwała nr 232/2019 Zarządu 

ENEA Operator Sp. z o.o. z 17.09.2019 r. zmieniony uchwałą nr 390/2020 Zarządu ENEA Operator Sp. z o. o. z 8.12.2020 r.; Regulamin 
udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o. o. (uchwała nr 10/2008 Zarządu ENEA Operator Sp. z o. o. z 8.01.2008 r. zmieniony 

uchwałą nr 326/2014 Zarządu ENEA Operator Sp. z o. o. z 7.11.2014 r., zmieniony uchwałą nr 232/2016 Zarządu ENEA Operator Sp. z o. o. 

z 4.11.2016 r. 
13 Opinia pokontrolna nr POIS-01-U-13/2018 z 11.09.2018 r. 
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inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-202014. 

 

4.3. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie ochrony środowiska. 

 

Realizowane w ramach projektu przedsięwzięcia 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 środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). Kontrolującym przedłożono: 

 

➢Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.09.2018 r. (znak: OŚ.6220.4.16.2018) 

wydaną przez Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie określającą uwarunkowania dla realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kW w Miasteczku 

Krajeńskim na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1236/3. 

➢Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.06.2019 r. wydaną przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ustalającą środowiskowe uwarunkowania 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji napowietrznej linii WN 110 kW relacji Piła 

Krzewina-Miasteczko Krajeńskie”. 

 

Zarówno na budowę stacji jak i linii napowietrznej nie nałożono obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, 

o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). 

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. 

   

4.4. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie polityki równych szans. 

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

i niedyskryminacji. Procedury Beneficjenta regulujące działania mające na celu przestrzeganie zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn, w tym niedyskryminacji ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 

pochodzenie etniczne, wyznanie, a także orientację seksualną zawarto w Kodeksie etyki Grupy Enea. 

Obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie tych zapisów podczas wykonywania swoich 

obowiązków służbowych. 

 

Opinia zespołu kontrolującego 

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

 

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu. 

 

 
14 Dz. U. 2015 poz. 1803, z późn. zm. 
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W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej, 

uchwałą nr 23/2017 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 31.01.2017 r. Beneficjent ustanowił 

strukturę projektową stanowiącą podstawę do zarządzania ww. projektami. Jej celem jest m.in. właściwa 

koordynacja i realizacja projektów oraz wywiązywanie się z obowiązków nałożonych na spółkę 

na mocy umów o dofinansowanie. W ramach struktury wyodrębniono 4 obszary zarządzania tj. obszar 

zarządczy, techniczny, finansowy oraz organizacyjny. Przedstawiono macierz kompetencji 

i odpowiedzialności w podziale na ww. obszary z przypisaniem odpowiedzialności komórek 

organizacyjnych zaangażowanych w realizacje projektów. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt 

z kontrolerami byli: Kierownik Biura Funduszy Pomocowych Rozwoju Sieci oraz Koordynator obszaru 

finansowego. 

 

W jednostce kontrolowanej obowiązuje Regulamin przechowywania i udostępniania dokumentów 

w ramach realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 i Regionalnych Programów Operacyjnych (dalej: Regulamin) wprowadzony 

Uchwałą nr 217/2018 Zarządu Enea Operator Sp. z o.o. Procedura Beneficjenta dotycząca 

przechowywania dokumentacji związanej z realizacją kontrolowanego projektu uwzględnia zasady 

określone w § 14 umowy o dofinansowanie. 

 

Zapisy pkt V Regulaminu określają termin archiwizacji dokumentacji projektowej jako okres dwóch lat 

od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, 

w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, z zastrzeżeniem konieczności 

dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli. Po upływie okresu trwałości, tj. w ciągu 

5 lat od daty płatności końcowej, dokumentacja zostanie przekazana do archiwum, zgodnie z Procedurą 

prowadzenia archiwum w Enea Operator Sp. z o.o.  

 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin miejsca przechowywania dokumentacji projektowej, 

(tj. ul. Strzeszyńska 58, Poznań oraz ul. Górecka 1, Poznań, ul. Panny Marii 2, Poznań) potwierdzono, 

że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność 

i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, zgodnie z obowiązującym w jednostce kontrolowanej 

Regulaminem oraz wymogami określonymi w § 14 umowy o dofinansowanie. 

 

W trakcie trwających czynności kontrolnych na miejscu, Beneficjent przedłożył oryginały dokumentacji 

projektowej, w tym związane z poniesionymi nakładami i kosztami w ramach projektu.  

 

Opinia zespołu kontrolującego 

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

6. Weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych. 

 

Oceny dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w Miasteczku Krajeńskim, 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 informacyjnej w trakcie trwania projektu, 
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▪ oznaczeniu dokumentów15 dotyczących realizacji projektu, 

▪ umieszczeniu informacji o realizowanym projekcie na podstronie internetowej Beneficjenta, 

▪ przekazywaniu osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał 

dofinansowanie. 

 

Ustalono, że beneficjent wypełnił obowiązki informacyjne i promocyjne zawarte w dyspozycji § 18 

umowy o dofinansowanie Projektu, w szczególności w zakresie: 

▪ oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich16: 

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu, 

- umieszczania tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu;  

▪ umieszczenia opisu projektu na stronie internetowej17, 

▪ przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał 

dofinansowanie poprzez odpowiednie oznakowanie18 

▪ dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu19. 

 

Ponadto, ustalono że: 

▪ lokalizacja tablicy informacyjnej jest w ogólnie dostępnym i widocznym miejscu, 

▪ 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 tablicy informacyjnej są czytelne, w łatwy sposób można 

zapoznać się z jej treścią, 

▪ tablice informacyjne wykonano z trwałych materiałów, 

▪ 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 zestawieniem znaków złożonych ze znaku Funduszy 

Europejskich z nazwą programu oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą funduszu, 

▪ w momencie wejścia na podstronę internetową użytkownik nie musi przewijać strony, aby 

zobaczyć zestawienie znaków. 

 

 

Opinia zespołu kontrolującego 

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 
15 zgodnie z art. 115-117 i załącznik XII punkt 2.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego 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, a także z art. 3-5 i załącznik II Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28.07.2014 r. ustanawiające 

zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących 
transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki 

technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych 
16 pkt. 2 a) § 18 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0004/16 z 28.12.2016 r. 
17 pkt. 2 b) § 18 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0004/16 z 28.12.2016 r. 
18 pkt. 2 c) § 18 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0004/16 z 28.12.2016 r. 
19 pkt. 2 d) § 18 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0004/16 z 28.12.2016 r. 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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7. Weryfikacja, czy nie zachodzą okoliczności mające wpływ na powstanie prawa do odliczenia 

przez beneficjenta podatku VAT. 

Nie dotyczy. 

 

Zgodnie z informacją udostępniona przez Beneficjenta, zamieszczoną równocześnie na stronie 

Ministerstwa Finansów, Enea Operator Sp. z o. o. jest czynnym podatnikiem VAT o numerze 

identyfikacji podatkowej NIP 782 23 77 160. Beneficjent przedłożył również zaświadczenie  

o niezaleganiu w podatkach z dnia 12 maja 2021 r.  

 

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

w szczególności polityka bezpieczeństwa i polityka antykorupcyjna . 

 

Ustalenia 

1) W ramach kontroli zweryfikowano funkcjonujące u Beneficjenta procedury kontroli wewnętrznej 

w kontekście ich adekwatności do wielkości i rodzaju projektu. 

2) Obowiązek posiadania przez beneficjenta procedur wynika z zapisów umowy o dofinansowanie 

(§ 4 ust. 16 i 17-20 oraz § 14 ust. 1). 

3) Procedury wewnętrzne Beneficjenta: 

− Polityka audytu wewnętrznego Grupy Kapitałowej ENEA20, 

− Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA21,  

− Polityka Compliance Grupy ENEA22, 

−  Kodeks etyki Grupy Enea, Edycja 123  

4) Ww. procedury odnoszą się do ogólnych zasad obowiązujących w Grupie ENEA w tym również mają 

zastosowanie przy realizacji projektu POIS.01.01.02-00-0004/16. 

5) Beneficjent posiada i stosuje procedury kontroli wewnętrznej i audytu adekwatne do potrzeb 

realizacji projektu POIS.01.01.02-00-0004/16. 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. 

 

Opinia zespołu kontrolującego 

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

 

9. Weryfikacja sposobu oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku 

z realizacją projektu oraz oszacowanie skutecznych i proporcjonalnych środków 

przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych. 

 

Proces przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia nadużyć 

finansowych i konfliktu interesów uregulowano następującymi dokumentami:  

▪ Kodeks etyki Grupy Enea Edycja nr 1, obowiązujący od dnia 29.05.2018 r. 

 
20 Wersja obowiązująca nr 3 z 8.01.2021 r. przyjęta uchwałą nr 130/X/2020 RN ENEA S.A. z 31.12.2020 r.;  wersje wcześniejsze:: nr 1 z 
25.06.2014 r. przyjęta uchwałą nr 39/VIIII/2014 RN ENEA S.A. z 25.06.2014 r.; nr 2 z 4.12.2019 r. przyjęta uchwałą nr 65/X/2019 RN ENEA 

S.A. z 20.11.2019 r.; 
21 Przyjęty Uchwałą Zarządu ENEA nr 98/2020 z dnia 7.04.2020 r. Zasady (…) Edycja 4 obowiązująca od 10.04.2020 r., wersje wcześniejsze 
wskazano na str. 7 informacji pokontrolnej 
22 Przyjęty Uchwałą Zarządu ENEA nr 98/2020 z dnia 7.04.2020 r. Polityka Copmliance Grupy ENEA, edycja nr 6, wersje wcześniejsze 

wskazano na str. 7 informacji pokontrolnej. 
23 Przyjęty Uchwałą Zarządu ENEA S.A. nr 209/2018 29.05.2018 r. (obowiązujące od 29.05.2018 r.) 
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▪ Polityka Compliance Grupy ENEA Edycja nr 6, obowiązująca od dnia 10.04.2020 r.24 

▪ Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA, Edycja 4, obowiązujące od dnia 

10.04.2020 r.25 

 

Zgodnie z § 4 ust. 16 umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania 

IP o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia konfliktu interesów w terminie 7 dni od dnia 

zidentyfikowania zdarzenia powodującego lub mogącego powodować taki konflikt wraz ze wskazaniem 

podjętych środków zaradczych. Ustalono, że w trakcie realizacji projektu nr POIS.01.01.02-00-0004/16 

nie wystąpiły sytuacje wskazujące na podejrzenie występowania konfliktu interesów i nie było 

konieczności informowania o tym IP. 

 

Dla projektu nr POIS.01.01.02-00-0004/16 opracowano analizę ryzyka uwzględniającą identyfikacje 

czynników ryzyka, ocenę ryzyka i planowaną reakcję na ryzyko (mechanizmu mitygujące). 

W ww. analizie ryzyka projektu nr POIS.01.01.02-00-0004/16 wskazano szczegółowo mechanizmy, 

które zapobiegają lub neutralizują skutki wystąpienia ryzyka.  

 

Beneficjent wdrożył obowiązek wskazany § 4 ust. 18 umowy o dofinansowanie tj. stworzył mechanizm 

umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych. 

Ustalono, że wszyscy pracownicy Beneficjenta zostali poinformowanie o możliwości zgłaszania 

symptomów nadużyć/nieprawidłowości za pomocą formularza na stronie internetowej: 

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłania wiadomości na adres 

e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl. 

 

Opinia zespołu kontrolującego 

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

10. Weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia 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).  

 

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,  

▪ Rejestrze kategorii czynności przetwarzania w Enea Operator Sp. z o.o. 

 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent: 

 
24 wersje wcześniejsze dokumentu wskazano na str. 7 informacji pokontrolnej 
25 wersje wcześniejsze dokumentu wskazano na str. 7 informacji pokontrolnej 

 

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
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▪ 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 w Grupie Enea. 

▪ 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,  

▪ 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 rozporządzenia o ochronie danych 

(tzw. RODO). 

 

Opinia zespołu kontrolującego 

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

11. Zalecenia – nie dotyczy. 

 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 

- Agnieszka Kaczyńska 

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

 

- Artur. D. Konarski pracownik nieobecny w pracy 

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

 

 

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej: 

 

Małgorzata Keller-Boroszko 

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

 

 

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia 23.07.2021 r. 
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Pouczenie: 

 

Zgodnie z pkt 18, 4.3 Podrozdział 3 Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację 

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych 

rozliczeń, 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.  
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