
 
 

 

 
INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 11/2021 

 

Numer działania/poddziałania:  

Działanie: POIS.01.04.00 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających 

na niskich i średnich poziomach napięcia. 

Poddziałanie: POIS.01.04.01 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych 

o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym. 

Numer i nazwa projektu: 

Projekt nr POIS.01.04.01-00-0017/17 pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej 

Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii 

i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych” Enea Operator sp. z o.o. 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Enea Operator sp. z o.o.  

ul. Strzeszyńska 58,  

60-479 Poznań 

Termin kontroli: 

26 lipca 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r., w tym 09 – 13 sierpnia 2021 r. w siedzibie Beneficjenta  

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 

oraz rezultatu 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 odliczania 

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 przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania danych 

osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020.  

Tryb kontroli: 

Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji projektu. 

Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ)1 

Biuro Kontroli i Audytu (BKA) 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Skład zespołu kontrolującego: 

1. Anna Skowronek  – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 

2. Ewa Bąbała – Członek Zespołu Kontrolującego, 

 
1 na podstawie zawartego 10 kwietnia 2020 r. Porozumienia, zadania związane z pełnieniem roli Instytucji Pośredniczącej 

POIiŚ 2014-2020 w sektorze energetyka realizuje Minister Klimatu i Środowiska 
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3. Magdalena Bylińska – 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. 2014 poz. 1146 z późn. zm.), 

• Podrozdziału 2.4.1 Rozdziału II i Rozdziału IV Zaleceń dla instytucji zaangażowanych 

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

oraz systemu rocznych rozliczeń, 

• § 15 nr POIS.01.04.01-00-0017/17 z 27.10.2017 r. projektu pn. „Budowa sieci inteligentnej 

na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę 

linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania 

i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów 

zwarciowych” z późn. zm. 

 

Ustalenia kontroli w zakresie: 

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

są potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

Weryfikację przeprowadzono w oparciu o dokumenty wskazane w liście sprawdzającej. 

Dobór próby wydatków: 

1) Na dzień wszczęcia kontroli tj. 26 lipca 2021 r. Beneficjent złożył 16 wniosków o płatność, 

15 wniosków zostało złożonych i zatwierdzonych, z czego 11 wniosków (nr 1- 10 i 12) 

pełniło wyłącznie funkcje sprawozdawcze. 

2) Według danych z systemu SL2014 zarejestrowano wnioski od numeru WNP-01 do WNP-016.  

3) W ramach wniosku o płatność POIS.01.04.01-00-0017/17-015 (zarejestrowany w SL2014), 

zakładka: postęp finansowy, wydatki ogółem projektu, narastająco wyniosły 15 382 876,30 zł 

brutto, w tym wydatki kwalifikowalne 10 250 121,80 zł. 

4) Do refundacji przedstawiono 4 faktury potwierdzające poniesienie wydatków 

kwalifikowanych projektu na łączną kwotę 10 250 121,80 zł. Z informacji uzyskanych 

19.08.2021 r. z DFE MKiS wynika, że Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową 

na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 11 630 000,00 zł. Do refundacji we wniosku 

POIS.01.04.01-00-0017/17-016 przedstawiono fakturę potwierdzającą poniesienie wydatku 

kwotę wydatków kwalifikowanych 1 379 878,20 zł. Kontrolą objęto dodatkowo wskazaną 

fakturę. 

5) Zbadano 100% wydatków z przedstawionych do refundacji we wnioskach o płatność faktur.  

Tabela 1 Zestawienie Faktur poddanych weryfikacji, źródło: opracowanie własne ZK. 

Lp Nr faktury Kwota netto Data 

wystawienia 

faktury 

Nazwa towaru lub usługi 

1. 1160110137 520 000,00 zł  29.04.2020 Zakup nieruchomości - nabycie nieruchomości 

lub nabycie prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości (limit) - Pozyskanie prawa do 

dysponowania gruntami niezbędnymi do 

realizacji projektu 

Przygotowanie projektu - opracowanie innej 

dokumentacji technicznej lub finansowej - 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

(budowlanej i wykonawczej), a także 

pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji 

formalno-prawnych 

2. 1160126667 6 763 045,00 zł  30.09.2020 Roboty budowlane - Budowa sieci inteligentnej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

3. 1160129499 737 060,00 zł 30.10.2020 Roboty budowlane - Budowa sieci inteligentnej 
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wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

4. 1160132659 2 230 016,80 zł 30.11.2020 Roboty budowlane - Budowa sieci inteligentnej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

5. 1161114419 1 379 878,20 zł 18.05.2021 Roboty budowlane - Budowa sieci inteligentnej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 

Ustalenia 

1) Beneficjent jest w trakcie realizowania projektu pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie 

północno-zachodniej Polski (od Szczecina) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, 

automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej 

automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”, zgodnie 

z Wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0017/17-00. 

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

3) W ramach projektu zostało zrealizowane zadanie nr 1 pn. „ Roboty budowlane - Budowa sieci 

inteligentnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”. Zgodnie z protokołem z oględzin z 12.08.2021 r. 

potwierdzono realizację wskaźnika produktu tj. sześciu stacji kontenerowych 15/0,4 kV  

z transformatorami SN/nn, w tym podobociążeniową regulacją napięcia w miejscowościach 

Daleszewo, Czepino, Gryfino. Podczas oględzin, ustalono, że urządzenia i sprzęt zainstalowany 

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

4) Potwierdzono realizację zadania nr 2 pn. „Zakup nieruchomości - Pozyskanie prawa 

do dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji projektu.” poprzez analizę aktów notarialnych 

zawartych zgodnie z Umową z wykonawcą CRU/S/1200/9000032437/2018 z dnia 16.10.2018 r. 

5) W ramach zadania nr 3 tj. „Działania informacyjno-promocyjne.” zaplanowano zakup 

oraz umieszczenie tablic informacyjnych. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją fotograficzną 

wykonano łącznie 6 tablic informacyjnych, z czego wykonanie 3 potwierdzono podczas oględzin. 

6) Ustalono, iż w zadaniu 4 pn. „Przygotowanie projektu.” tj. opracowanie dokumentacji 

projektowej (budowlanej i wykonawczej), a także pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji formalno-

prawnych, wykonano dokumentację w zaplanowanym zakresie. 

7) Zweryfikowane dokumenty finansowe dotyczące realizacji umów potwierdzają zakres 

i wartość poniesionych przez Beneficjenta nakładów inwestycyjnych. Faktury dotyczą przygotowania 

projektu oraz robót budowlanych.  

8) 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. 

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

są potwierdzone odpowiednimi dokumentami i są zgodne ze stanem faktycznym. 

10) Na dzień kontroli w siedzibie Beneficjenta 9.08-13.08.2021 r. IP przekazała w ramach 

refundacji wniosków o płatność Beneficjenta dofinansowanie w łącznej wysokości 7 378 994,26 zł, 

co stanowiło 88,14 % kwoty dofinansowania określonej w Umowie.  

11) Analiza transakcji na rachunku bankowym Enea Operator sp. z o.o. potwierdza wysokość 

otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania projektu (łącznie 7 378 994,26 zł). 

12) 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. 

13) 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.  

 

Opinia zespołu kontrolującego 

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 
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2. Weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości wskaźników 

produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie. 

Ustalenia 

Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-00-0017/17-00 zakres rzeczowy 

projektu obejmuje następujące zadania: 

✓ Wykonanie prac w trybie "pod klucz" związanych z budową sieci inteligentnej poprzez 

modernizację istniejących i budowę nowych stanowisk automatyki sieciowej spełniających 

standard systemu FDIR oraz odcinkową przebudowę linii zasilających wraz z nowymi 

powiązaniami oraz infrastrukturą towarzyszącą. 

✓ Pozyskanie prawa do dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji projektu. 

✓ Promocja projektu. 

✓ Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), a także pozyskanie 

niezbędnych zgód i decyzji formalno-prawnych. 

 

W przypadku ww. zrealizowanych zadań potwierdzono istnienie dokumentacji niezbędnej 

do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Inwestycje zostały rozpoczęte w terminie obowiązywania 

decyzji wydanych przez uprawnione organy. 

Zespół kontrolujący 12.08.2021 r. dokonał oględzin inwestycji na miejscu realizacji projektu 

na  próbie inwestycji wybranej w sposób celowy, potwierdzających poniesienie wydatków 

przedstawionych we wnioskach o płatność. Celem potwierdzenia efektu rzeczowego kontroli poddano 

realizację wskaźnika produktu tj. sześciu stacji kontenerowych 15/0,4 kV  z transformatorami SN/nn, 

wdrożenie funkcjonalności inteligentnej infrastruktury. Oględzinom poddano również największą 

jednostkowo inwestycję, o najwyższej wartości w ramach projektu, tj. Rozdzielnię sieciową RS 

Goleniów w m. Goleniów – 14 – polowej rozdzielnicy SN w izolacji SF6 wyposażonej w napędy 

i telesterowanie.  

Na podstawie przedłożonej ewidencji środków trwałych dotyczącej projektu oraz dowodów 

OT potwierdzono fakt ujęcia w księgach rachunkowych Spółki dowodów księgowych objętych 

wnioskami o płatność. Potwierdzono, że składniki majątkowe wytworzone w ramach realizacji 

projektu wprowadzone zostały do ewidencji środków trwałych. Łącznie nakłady na realizację projektu 

wg. dowodów OT wyniosły 17 993 573,49 w tym wydatki kwalifikowane 11 630 000,00 zł. 

 

Potwierdzono faktyczny efekt rzeczowy na miejscu realizacji projektu2. 

 

 
2 Protokół z oględzin z 12.08.2021 r. 
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Realizacja wskaźników rezultatu:  

✓ Liczba podmiotów podłączonych do sieci elektroenergetycznych. 

✓ Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci. 

W świetle przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów3 liczba 13 708 odbiorców, odpowiada 

sumie odbiorców zasilanych przez infrastrukturę Wnioskodawcy objętą przedmiotową inwestycją.  

Odbiorcy przyłączeni do sieci objętej projektem, w wyniku jego realizacji stają się użytkownikami 

sieci inteligentnej. Wartość ta według danych na lipiec 2021 r. pozyskanych z systemów zarządzania 

siecią stosowanych przez Beneficjenta4, wynosi 15 013 szt. 

 

✓ Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. 

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z 16.08.2021 r., w wyniku realizacji projektu, wartość 

wskaźnika po zakończeniu jego realizacji wyniosła 124,44 MWh. Wskaźnik ten stanowi poziom 

 
3 Oświadczenia Beneficjenta z 6.08.2021 r. dotyczące realizacji wskaźnika rezultatu w projekcie „Budowa sieci inteligentnej 

na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, 

automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”  objętych umową o dofinansowanie 

nr POIS.01.04.01-00-0017/17; Studium Wykonalności. 
4 SCANDA/dpPower/SYNDIS/OMS. 

Tabela 2 Realizacja wskaźników produktów określone w umowie nr POIS.01.04.01-00-0017/17-00.  

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

Miary 

Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągnięta  

Stopień 

realizacji 

wskaźnika 

 

Wskaźniki produktu 
  

1 Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

(CI1) [przedsiębiorstwa] 

Przedsiębiorstwa 1 1 100 %  

2 Liczba planowanych do 

wdrożenia 

funkcjonalności 

inteligentnej 

infrastruktury 

szt. 8 8 100 %  

3 Liczba wybudowanych 

lub zmodernizowanych 

stacji 

elektroenergetycznych 

szt. 6 6 100 %  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego   

1 Liczba dodatkowych 

użytkowników energii 

podłączonych do 

inteligentnych sieci 

Użytkownicy 13 708 15 013 109,52 %  

2 Zmniejszenie zużycia 

energii pierwotnej 

GJ/rok 389,10 447,99 115,13 %  

3 Ilość zaoszczędzonej 

energii elektrycznej  

MWh/rok 108,08 124,44 115,14 %  

4 Liczba podmiotów 

podłączonych do sieci 

elektroenergetycznych 

szt. 13 708 15 013 109,52 %  

źródło: opracowanie własne ZK. 
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redukcji rocznych strat energii elektrycznej w sieci pomiędzy rokiem bazowym a rokiem docelowym, 

a obliczony został na podstawie parametrów technicznych poszczególnych elementów sieci objętych 

projektem przed i po modernizacji.  

 

✓ Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.  

W oparciu o przedłożone dokumenty5 wartość wskaźnika wyniosła 447,99 Gj/rok. Wskaźnik 

zmniejszenia zużycia energii pierwotnej uwzględnia redukcję strat w procesie przesyłu energii 

elektrycznej na skutek realizacji projektu. Jest odzwierciedleniem wskaźnika ilości zaoszczędzonej 

energii elektrycznej w jednostkach pracy6. 

Analiza dokumentów dotyczących zakończenia realizacji poszczególnych zadań wskazuje, 

że inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 

celami projektu oraz obowiązującym prawem. 

Potwierdzono zgodność szczegółowych wyliczeń wskaźników uzyskanych po realizacji projektu 

w stosunku do poziomu wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie.   

Na czas kontroli ww. zakres rzeczowy został zrealizowany w 100 %. 

 

Opinia zespołu kontrolującego 

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

 

3. Weryfikacja czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa 

✓ Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-00-0017/17 

z 27.10.2017 r. Beneficjent 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 projektem oraz dokonywania księgowania środków zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 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. 

✓ W Spółce prowadzono księgi rachunkowe w oparciu o Politykę rachunkowości. Księgi 

rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej z wykorzystaniem systemu finansowo-

księgowego SAP ERP. 

✓ 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. 

✓ 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 

 
5 Oświadczenia Beneficjenta z 16.08.2021 r. 
6 Wartość wskaźnika obliczona: 1 MWh=3,6 GJ (jednostek pracy wyrażonych w gigadżulach). 124,44 MWh/rok x3,6 

GJ/MWh=447,99 Gj/rok. 
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 Uchwała nr 184/2021 Zarządu ENEA S.A. z dnia 18.05.2021 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 z okresem 

obowiązywania od 01.01.2021 r. 
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„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 27.  

✓ Zespół kontrolujący na podstawie przedłożonej ewidencji finansowo-księgowej potwierdził, 

że wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektu POIS.01.04.01-00-0017/17 zachowuje 

właściwą ścieżkę audytu dla operacji finansowych związanych z projektem. Zapisy 

na kontach z przypisanym kodem księgowym 27, który wyodrębniono dla projektu 

POIS.01.04.01-00-0017/17 potwierdzają posiadanie i prowadzenie wyodrębnionej ewidencji 

na potrzeby projektu.  

✓ W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano ujęcie wszystkich kosztów wykazanych 

we wnioskach z zapisami w ewidencji środków trwałych. Stwierdzono, że wszystkie wydatki 

wykazane we wnioskach zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. 

✓ Wydatki poniesione w ramach projektu na dzień przeprowadzenia kontroli wyniosły 

13 247 249,81 zł w tym wydatki kwalifikowalne 10 250 121,80 zł, co potwierdza ewidencja 

księgowa. Ustalono, że dane zawarte w systemie SL 2014 w ramach wniosków o płatność 

od nr POIS.01.04.01-00-0017/17-001 do nr POIS.01.04.01-00-0017/17-015 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. 

Ustalenia 

1. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie konkurencji i udzielania zamówień publicznych. 

W Grupie ENEA obowiązują: 

• Regulamin Zawierania Umów Przez Enea Operator sp. z o.o. Przyjęty Uchwałą nr 12/2007 

Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 04.07.2007. Obowiązujący od dnia 04.07.2007. 

Zmieniony Uchwałą nr 204/2021 Zarządu ENEA Operator sp. z o.o. z dnia 22.06.2021 r. 

Zmiany obowiązują od dnia 22.06.2021 r., 

• Regulamin udzielania zamówień przez ENEA Operator sp. z o.o. współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, Przyjęty Uchwałą nr 232/2019 Zarządu ENEA Operator sp. z o.o. 

z dnia 17.09.2019 r. 

 

W ramach realizacji projektu POIS.01.04.01.00-00-0017/17 przeprowadzono planową kontrole 

procedury zawarcia umowy nr CRU/S/1200/9000032437/2018 z dnia 16.10.2018 r., zgodnie z Opinią 

pokontrolną z dnia 29.12.2020 r. nr POIS.01.04.01-U/25/20 w badanej dokumentacji nie stwierdzono 

naruszeń oraz nieprawidłowości, stwierdzono, uchybienia w treści Protokołu postępowania 

nie mających wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty oraz udzielenie zamówienia.  

 

Dodatkowo zgodność zapisów ww. procedur obowiązujących u Beneficjenta z regulacjami zawartymi 

w Wytycznych była już przedmiotem kontroli Instytucji Pośredniczącej. W Opinii pokontrolnej 

nr kontroli nr POIS-1.2-U-22/18 z 25.02.2019 r. potwierdzono zgodność tych zapisów z Wytycznymi. 

 

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

w zakresie konkurencyjności i udzielania zamówień są przestrzegane. 

2. Realizacja polityk wspólnoty dotyczących pomocy publicznej 

Dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną w formie dotacji na infrastrukturę energetyczną 

w ramach programu pomocowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 

października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie 



8 

 

budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-20209. 

 

3. Realizacja polityk wspólnoty dotyczących ochrony środowiska. 

Poszczególne elementy przedsięwzięć techniczno-budowlanych realizowanych w ramach projektu 

POIS.01.04.01-00-0017/17 nie 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.).  

Zgodnie z przedłożonymi informacjami10 dla tej inwestycji nie została wydana decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji i ewentualne 

przeprowadzenie OOŚ, zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z dnia 03.10.2008). Kwalifikacja przedsięwzięcia (jako nie mającego 

oddziaływania na środowisko) została potwierdzona przez stosowne organy administracji publicznej 

poprzez wydanie decyzji lokalizacyjnych oraz pozwoleń na budowę. 

Informacje w tym zakresie zostały także podane na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie, 

gdzie wskazano, iż charakter działań ujętych w projekcie nie widnieje w załącznikach I oraz II 

do dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa OOŚ”), a dla jego realizacji 

nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie polityki równych szans. 

Nie dotyczy. 

 

Opinia zespołu kontrolującego 

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

 

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.   

Oceny dokonano na podstawie czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta oraz na podstawie 

analizy przekazanej dokumentacji11. 

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano funkcjonującą u Beneficjenta procedurę archiwizacji 

dokumentacji związanej z realizacją Projektu, która została określona w dokumencie pn. „Regulamin 

przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach realizacji projektów współfinansowanych 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Regionalnych Programów 

Operacyjnych” zatwierdzony Uchwałą nr 217/2018 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 

28.08.2018 r. 

Po zakończeniu projektu Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji 

przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie tj. § 14 umowy o dofinansowanie POIS.01.04.01-

00-0017/17-00 z dnia 27 października 2017 r. Potwierdzono zgodność procedur wewnętrznych12 

z zapisami Umowy. 

 
9 Dz. U. 2015 poz. 1803, z późn. zm. 
10 Przekazano w wiadomości e-mail z dnia 23 lipca 2021 r. 
11 Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji zgodności procedury wewnętrznej Beneficjenta związanej z archiwizacją z: 

− z art. 140 rozporządzenia 1303/2013, art. 25 rozporządzenia 480/2014  oraz art. 15 rozporządzenia 659/1999, 

− Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0017/17-00 z 27.10.2017 r. 
12 „Regulamin przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach realizacji projektów współfinansowanych 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Regionalnych Programów Operacyjnych” zatwierdzony 

Uchwałą nr 217/2018 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 28.08.2018 r. 
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Potwierdzono, iż dokumentacja związana z realizacją projektu POIS.01.04.01-00-0017/17 

pn. „Budowa sieci inteligentnych na terenie północno-zachodniej Polski (OD SZCZECINA) poprzez 

modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzacja linii i stacji w wyniku zastosowania 

zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników 

przepływu prądów zwarciowych” przechowywana jest w siedzibie spółki ENEA Operator w Poznaniu, 

przy ul. Strzeszyńskiego 58, przy ul. Góreckiej 1 oraz przy ul. J. Malczewskiego 5/7 w Szczecinie. 

Podczas czynności kontrolnych potwierdzono przechowywanie dokumentów w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo informacji. Dokumentacja projektowa w formie papierowej posegregowana 

jest tematycznie, przechowywana jest w oznakowanych segregatorach, w zamykanych na klucz 

szafach i pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie uprawnieni pracownicy 

(dostęp do pomieszczeń jest możliwy wyłącznie poprzez elektroniczne karty dostępu z przypisanymi 

indywidualnie uprawnieniami dla poszczególnych pracowników). 

Potwierdzono, że Beneficjent wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentów projektu, 

wynikającego z zapisu § 14 Umowy o dofinansowanie z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

Opinia zespołu kontrolującego 

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

 

6. Weryfikacja wypełnienia obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych. 

Oceny dokonano na podstawie czynności kontrolnych prowadzonych na miejscu, w siedzibie 

Beneficjenta potwierdzających działania związane z realizacją projektu.  

Zgodnie z obowiązującymi dokumentami w ramach działań informacyjno-promocyjnych Beneficjent 

zobowiązał się do13: 

✓ oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: wszystkich działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, wszystkich dokumentów związanych  

z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej, dokumentów i materiałów 

dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,  

✓ umieszczenia plakatu lub tablicy (informacyjnej i/lub pamiątkowej) w miejscu realizacji 

projektu,  

✓ zamieszczenia opisu projektu na stronie internetowej, 

✓ przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt 

uzyskał dofinansowanie, 

✓ dokumentowania prowadzonych w ramach projektu działań informacyjno-promocyjnych. 

Podczas czynności kontrolnych ustalono że: 

✓ wykonano 6 tablic informacyjnych, 

✓ każda tablica zawiera: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestaw logo – znaki FE 

i UE oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl, zamieszczone znaki i informacje są czytelne 

i wyraźnie widoczne, 

✓ każda tablica zrobiona jest z trwałych materiałów oraz znajduję się w miejscu 

ogólnodostępnym, zapewniającym dostęp jak największej liczby osób, 

✓ Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej na stronie 

internetowej pod adresem: https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/inwestycjeunijne/2014-

2020, na której umieszczono znak Unii Europejskiej oraz znak Funduszy Europejskich, 

a także krótki opis projektu. 

 
13 W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji działań podjętych przez Beneficjenta 

w ww. zakresie w oparciu: 

− art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8.12.2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 

nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

− Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 

i promocji - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.,  

− §18 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0017/17-00 z 27.10.2017 r. 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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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 

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

 

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

przez beneficjenta podatku VAT. 

Nie dotyczy. 

Beneficjent 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 ENEA14, 

− Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA15,  

− Polityka Compliance Grupy ENEA16, 

−  Kodeks etyki Grupy Enea, Edycja 117  

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

mają zastosowanie przy realizacji projektu POIS.01.04.01-00-0017/17. 

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

realizacji projektu POIS.01.04.01-00-0017/17. 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. 

 
14 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.; 
15 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 
16 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. 
17 Przyjęty Uchwałą Zarządu ENEA S.A. nr 209/2018 29.05.2018 r. (obowiązujące od 29.05.2018 r.) 

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
mailto:naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
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9. 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, 

✓ Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych 

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

 

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 w Grupie ENEA, Regulamin ochrony 

danych osobowych w Enea Operator Sp. z o.o. 

✓ przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych 

w systemie, tj. ministra właściwego do spraw funduszy i polityki regionalnej, 

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

daty nadania i ustania uprawnień, 

✓ do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, 

którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania, 

✓ Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, 

✓ Beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania, który jest zgodny z wymogami 

zawartymi w art. 30 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), 

✓ Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, który jest zgodny 

z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), 

✓ nie wystąpiła okoliczność, dla której Beneficjent musiał realizować obowiązek informacyjny 

wobec osób, których dane są przetwarzane. 

Reasumując należy stwierdzić, że Beneficjent, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, 

przetwarza te dane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz postanowieniami zawartego 

porozumienia. 

 

Opinia zespołu kontrolującego 

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

 

10. Zalecenia 

Nie wystosowano zaleceń. 

 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 

Anna Skowronek    

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

 

Ewa Bąbała    

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

 

Magdalena Bylińska    

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