
 
 

 

 
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.01.04.01-00-0027/17 pn. Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie 

oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A. 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

PCC Rokita S.A. 

ul. Sienkiewicza 4 

56-120 Brzeg Dolny 

Termin kontroli: 

13 – 23 lipca 2021 r., w tym w siedzibie Beneficjenta 13-16 lipca 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 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 

                                                
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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Skład zespołu kontrolującego: 

1. Paulina Nowicka  – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 

2. Magdalena Bylińska – Członek Zespołu Kontrolującego, 

Podstawy Prawne: 

 § 15 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0027/17-00 z 13.06.2018 r. projektu 

pn. „Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A.”,  

 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. 

Ustalenia kontroli w zakresie: 

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

są potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

 

Dobór próby wydatków: 

1) Na dzień wszczęcia kontroli tj. 13 lipca 2021 r. Beneficjent złożył 10 wniosków o płatność, 

z czego 3 wnioski (nr 1,2 i 3) pełniły wyłącznie funkcje sprawozdawcze. 

2) Według danych z systemu SL2014 zarejestrowano wnioski od numeru WNP-01 do WNP-010.  

3) W ramach wniosku o płatność POIS.01.04.01-00-0027/17-010 (zarejestrowany w SL2014), 

zakładka: postęp finansowy, wydatki ogółem projektu, narastająco wyniosły 18 591 321,95 zł, 

w tym wydatki kwalifikowalne 13 805 183,40 zł. 

4) Do refundacji przedstawiono 21 faktur potwierdzających poniesienie wydatków 

kwalifikowanych projektu. 

5) Dobór próby był celowo-losowy. Kryterium była wysokość wydatków. Do próby 

wytypowano po 1 fakturze o najwyższej wartości dotyczącej każdej zawartej przez 

Beneficjenta umowy oraz z puli pozostałych faktur 1 fakturę, którą wybrano w sposób losowy 

poprzez stronę internetową www.generujemy.pl. Próba wybierana była z 7 wniosków 

o płatność w których zostały przedłożone wydatki do refundacji. Ogółem do kontroli 

szczegółowej wytypowano 8 faktur (38 % ilości faktur) o łącznej wartości 10 655 301,28 zł 

netto. 

Tabela 1 Zestawienie Faktur wybranych do weryfikacji(na próbie) 

Lp Nr faktury Kwota netto Data 

wystawienia 

faktury 

Nazwa towaru lub usługi 

1. 000239267 436 707,98 2019-04-08 Prefabrykacja, dostawa i montaż budynku 

nowej stacji elektroenergetycznej W-4 

2. 000239488 1 086 005,23 2019-06-25 Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnicy 

6kV w stacji W-4; rozdzielnicy RPS 220v dc 

W-4;  rozdzielnicy RPW 400/230V AC W-4; 

rozdzielnicy 0,4V w stacji W-4 wraz z mostami 

szynowymi; Prefabrykacja, dostawa i montaż 

tablic licznikowych FQ i FQ2 W-4 

3. FSC/000018/10/2

019  

1 411 498,6 2019-10-16 Budowa stacji kontenerowej 

elektroenergetycznej W-24 Budowa linii 

kablowych 6kV zasilających stację W-24, 

Budowa linii światłowodowych do stacji W-24 

http://www.generujemy.pl/
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4. FSC/000012/11/2

019 

755 027,29 2019-11-15 Budowa stacji kontenerowej 

elektroenergetycznej W-24, Budowa linii 

kablowych 6kV zasilających stację W-24, 

Budowa linii światłowodowych do stacji W-24 

5. 23/4/SPP/2020 1 640 920,02 2020-04-22 Wykonanie przepustów z rur PEfi500 i fi500 

pod torami kolejowymi z wypełnieniem ich 

rurami osłonowymi SRS-G - wydatek związany 

z budową linii kablowych 

6. 5/7/SPP/2020 1 960 255,34 2020-07-03 Budowa linii kablowych 6kV zasilających 

stację W-38 oraz wykonanie pomiarów 

pomontażowych, Budowa stacji 6 kV W-38 

7. 6/10/SPP/2020 3 042 119,65 2020-10-08 Trasy kablowe zewnętrzne dla kabli nn, 

Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnic, 

transformatorów, szaf licznikowych, 

Wykonanie, uruchomienie inst. oświetlenia i 

gniazd wtykowych, siły z pomiarami, Budowa 

stacji 6 kV W-38 

8. 

 

FSC/000003/12/2

019 

(wybór losowy) 

322 767,17 2019-12-04 Wykonanie prac w ramach zadania pn.:”Projekt 

kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-24 

wraz z liniami zasilającymi 6kV, odpływowymi 

0,4kV oraz instalacjami elektrycznymi w 

budynkach PCC Rokita S.A. 

źródło: opracowanie własne ZK 

Ustalenia 

1) Beneficjent jest w trakcie realizowania projektu pn. „Budowa stacji elektroenergetycznych 

na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A”, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie 

nr POIS.01.04.01-00-0027/17-00. 

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

3) Na obecnym etapie realizacji projektu została zakończona jego część rzeczowa, co zostało 

potwierdzone protokołami odbioru końcowego oraz pozwoleniami na użytkowanie. 

4) Zweryfikowane dokumenty finansowe dotyczące realizacji umów potwierdzają zakres 

i wartość poniesionych przez Beneficjenta nakładów inwestycyjnych. Faktury dotyczą 

dostaw, robót montażowych i budowlanych. 

5) Opisy faktur potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne projektu zawierają 

wymagane w systemie POIiŚ elementy, dołączone do dowodów księgowych dokumenty SOD 

(system obiegu dokumentów) i wydruki SAP pozwalające na odtworzenie ścieżki audytu 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi beneficjenta (instrukcja kancelaryjna, 

obieg dokumentów finansowo-księgowych, polityka rachunkowości). Do dokumentów 

finansowych dołączono protokoły odbioru potwierdzające zakres i wartość wykonanych prac. 

Opisy zawierają również numery kontraktów z wykonawcami. 

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

są potwierdzone odpowiednimi dokumentami i są zgodne ze stanem faktycznym. 

7) 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 odwrocie weryfikowanych faktur wskazano numer 

umowy o dofinansowanie. Nie stwierdzono w tym zakresie występowania duplikatów 

dowodów księgowych. 

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.01.04.01-00-0027/17-00 zakres rzeczowy 

projektu obejmuje następujące zadania: 

 budowa stacji kontenerowej 6/0, 4kV W-24; 

 budowa stacji kontenerowej 6/0, 4kV W-4; 

 budowa stacji 6kV W-38; 

 promocja projektu. 

 

Tabela 3 Zakres rzeczowy realizacji projektu 

Zadanie Nazwa zadania Realizacja 

Zadanie 1 Budowa stacji kontenerowej 6/0, 4kV W-24 

Umowa nr 4300000373 z 07.09.2018 r. na budowę 

kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-4 na 

terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym. 

Protokół odbioru końcowego z dnia 22.11.2019 r. 

Tabela 2 Realizacja wskaźników produktów określonych w umowie nr POIS.01.04.01-00-0027/17-00 

L

p. 

Nazwa 

wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągnięta 
Uwagi 

1 Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących 

wsparcie (CI1) 

[przedsiębiorstwa] 

przedsiębiorstwa 1,0 1,0 Osiągniecie wskaźnika 

zostało potwierdzone na 

podstawie poniższych 

dokumentów: 

 protokół odbioru 

końcowego z dnia 

13.04.2021 r., nr 

technologiczny: W-38,  

 protokół odbioru 

końcowego z dnia 

22.11.2019 r., nr 

technologiczny: W-24,  

 protokół odbioru 

końcowego z dnia 

25.09.2019 r., nr 

technologiczny: W-4,  

 pozwolenie  na 

użytkowania stacji W-

38 z dnia 18.06.2021 r., 

 pozwolenie  na 

użytkowania stacji W-

24 z dnia 24.02.2020 r., 

 pozwolenie  na 

użytkowania stacji W-4 

z dnia 29.11.2019 r. 

źródło: opracowanie własne ZK. 
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Zadanie 2 Budowa stacji kontenerowej 6/0, 4kV W-4 

Umowa nr 4300000386 z 23.11.2018 na budowę 

kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-24 na 

terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym. 

Protokół odbioru końcowego z dnia 25.09.2019 r. 

Zadanie 3 Budowa stacji 6kV W-38 

Umowa nr 4300000542 z 13.09.2019 na budowę 

stacji elektroenergetycznej W-38 wraz z liniami 

kablowymi i rozdzielnicami oddziałowymi na 
terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym. 

Protokół odbioru końcowego z dnia 13.04.2021 r. 

Zadanie 4 Promocja projektu Wydatki niekwalifikowane. 

źródło: opracowanie własne ZK 

Ustalenia 

Beneficjent jest w trakcie realizacji projektu nr POIS.01.04.01-00-0027/17-00, podczas wizytacji 

na miejscu realizacji projektu oraz na podstawie ww. dokumentów potwierdzono osiągnięcie 

przedmiotowego wskaźnika produktu oraz, że zrealizował kontrolowany projekt w zakresie 

rzeczowym. Ustalono, że Beneficjent jest w trakcie wprowadzania wytworzonych w ramach 

projektu środków trwałych do ewidencji. 

Opinia zespołu kontrolującego 

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

3. Weryfikacja czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa 

Ustalenia 

1) Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-00-0027/17-00                                

z 13.06.2018 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. 

2) Ustalono, że Beneficjent wprowadził do Polityki rachunkowości PCC Rokita z dnia 20.12.2019 r. 

następujący zapis: „Dla spełnienia dodatkowych wymagań instytucji udzielających dotacji jest 

prowadzona ewidencja pozabilansowa wydatków kwalifikowanych”. 

3) Zgodnie z ww. Polityką rachunkowości prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki powierzono 

podmiotowi zewnętrznemu. 

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

POIS.01.04.01-00-0027/17 zachowuje właściwą ścieżkę audytu dla operacji finansowych 

związanych z projektem, jednakże tylko w zakresie wydatków kwalifikowanych.  

5) Zgodnie z przedstawioną ewidencją pozabilansową kwota wydatków netto w ramach projektu 

wynosi 19 354 940,94 zł. Zgodnie z Aneksem nr POIS.01.04.01-00-0027/17-02 z 12.04.2021 r. 

kwota wydatków kwalifikowanych powinna wynosić 14 700 00,00 zł, a całkowita wartość 

projektu 23 807 585,96 zł. Kwoty te nie są zgodne z kwotą wskazaną w przedłożonej 

przez Beneficjenta ewidencji pozabilansowej.  

Opinia zespołu kontrolującego 

1. Ustalono, że zapisy w Polityce rachunkowości Beneficjenta nie są zgodne z zapisami Umowy 

o dofinansowanie gdyż nie uwzględniają wydatków niekwalifikowanych ponoszonych w 

ramach projektu. 

2. Stwierdzono niezgodność pomiędzy wskazaną w ewidencji pozabilansowej kwotą wydatków 

netto, która powinna być, zgodnie z Polityką rachunkowości równa kwocie wydatków 

kwalifikowanych, a zapisami Aneksu nr POIS.01.04.01-00-0027/17-02 z 12.04.2021 r. w tym 
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zakresie. 

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 PCC Rokita obowiązują: 

 Instrukcja PW.C.PR.01.110 Zakupy z dofinansowaniem – Realizacja zakupów i usług, z dnia 

09.01.2018 r., 

 Instrukcja PZM.PR.03 Zakupy z dofinansowaniem – Realizacja zakupów i usług, z dnia 

20.05.2019 r., 

 Instrukcja PZM.PR.03.101 Szacowanie zakupów dofinansowanych – Zakupy z 

dofinansowaniem z dnia 20.05.2019 r., 

 Instrukcja PZM.PR.03.102 Zakupy dofinansowane do 50 000 PLN z dnia 20.05.2019 r., 

 Instrukcja PZM.PR.03.103 Zakupy dofinansowane powyżej 50 000 PLN z dnia 20.05.2019 r. 

Procedury Beneficjenta dotyczące zawierania umów w ramach realizowanych projektów POIiŚ 

zostały sprawdzone w ramach prowadzonych kontroli procedur zawierania umów nr POIS.01.04.01-

00-0027/17-001 i nr POIS.01.04.01-00-0027/17-002. Wynik obu kontroli – bez zastrzeżeń. 

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 

budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-20202. 

3. Realizacja polityk wspólnoty dotyczących ochrony środowiska. 

Poszczególne elementy przedsięwzięć techniczno-budowlanych realizowanych w ramach projektu 

POIS.01.04.01-00-0027/17 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.). Potwierdzono zgodnie z przedłożonym Oświadczeniem w zakresie 

dokumentacji środowiskowej dot. projektu POIS.O01.04.01-00-0027/17 z dnia 15.07.2021 r. 

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 dokumentacji.3 

                                                
2 Dz. U. 2015 poz. 1803, z późn. zm. 
3 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.01.04.01-00-0027/17-00 z 13.06.2018 r. 
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W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano funkcjonującą u Beneficjenta procedurę archiwizacji 

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

przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów objętych zasadami 

pomocy publicznej.” z dnia 11.12.2013 r. (aktualizacja 14.07.2021 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-

00-0027/17-00 z dnia 13 czerwca 2018 r., potwierdzono zgodność procedur wewnętrznych4 z zapisami 

Umowy. 

Potwierdzono, iż dokumentacja związana z realizacją projektu POIS.01.04.01-00-0027/17 

pn. „Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A.” 

przechowywana jest w siedzibie spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, 

przy ul. Sienkiewicza 4. 

Dokumentacja projektowa 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). 

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 do5: 

 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. 

Ponadto, ustalono że: 

 przy głównym wejściu do przedsiębiorstwa PCC Rokita została umieszczona tablica 

informacyjna, 

 przy głównym wejściu na miejscu inwestycji projektu znajduje się druga tablica informacyjna, 

                                                
4 „Procedura przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów objętych zasadami pomocy publicznej.” z dnia 11.12.2013 r. 

(aktualizacja 14.07.2021 r.). 
5 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.01.04.01-00-0027/17-00 z 13.06.2018 r. 
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 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 znajduje się w miejscu 

ogólnodostępnym, zapewniającym dostęp jak największej liczby osób, 

 Beneficjent w wydanym w czerwcu 2019 r. biuletynie  informacyjnym GK PCC Rokita 

i spółek powiązanych pt. PCC CHEM NEWS, zamieścił artykuł pn. „Co tam w sieci… 

elektroenergetycznej”, w którym opisał realizowany projekt wraz z informacjami 

dot. dofinansowania oraz poprawnym zestawem znaków UE oraz FE, 

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

internetowej pod adresem: https://pcc.rokita.pl/blog/budowa-stacji-elektroenergetycznych-na-

terenie-oczyszczalni-sciekow-pcc-rokita-s-a/, na której umieszczono znak Unii Europejskiej 

oraz znak Funduszy Europejskich, a także krótki opis projektu. 

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. 

Beneficjent jest podatnikiem VAT. VAT w poddziałaniu 1.4.1 POIiŚ 2014-2020 jest wydatkiem 

niekwalifikowanym. 

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

w szczególności polityka bezpieczeństwa i polityka antykorupcyjna. 

Ustalenia 

 W ramach kontroli zweryfikowano funkcjonujące u Beneficjenta procedury kontroli wewnętrznej 

w kontekście ich adekwatności do wielkości i rodzaju projektu zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w ramach POIiŚ. 

 Obowiązek posiadania przez beneficjenta procedur wynika z zapisów umowy o dofinansowanie 

(§ 4 ust. 16 i 17-20). 

 Procedury wewnętrzne Beneficjenta: 

1) Analiza ryzyka nadużyć finansowych sporządzonej dla projektu nr POIS.01.04.01-00-

0027/17; 

Procedury dotyczące: przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu interesów, zapobiegania 

wystąpienia korupcji i nadużyciom finansowym, dokumentację, potwierdzającą podjęte 

działania w obszarze nadużyć finansowych oraz stosowania procedur zapobiegania 

wystąpienia korupcji nadużyciom finansowym w odniesienie do procedury zawierania umów 

z wykonawcami/dostawcami oraz podjęte działania dotyczące wdrożenia proporcjonalnie 

do stwierdzonego ryzyka mechanizmów kontrolnych. 

2) Kodeks postępowania pracowników w Grupie PCC; 

3) Kodeks postępowania etycznego Dostawców; 

4) Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom; 

5) Polityka Zarządzania Ryzykiem; 

6) Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju; 

7) Certyfikat EcoVadis; 

8) Respect index - Ranking odpowiedzianych firm; 

9) Procedura weryfikacji dostawców Grupy PCC; 

10) Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu; 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
https://pcc.rokita.pl/blog/budowa-stacji-elektroenergetycznych-na-terenie-oczyszczalni-sciekow-pcc-rokita-s-a/
https://pcc.rokita.pl/blog/budowa-stacji-elektroenergetycznych-na-terenie-oczyszczalni-sciekow-pcc-rokita-s-a/
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11) Instrukcja zatwierdzenia rachunku bankowego odbiorcy/dostawcy spółki, którego nie ma 

w SAP w danych podstawowych kontrahenta, a na który ma być dokonana płatność. 

 Ww. procedury odnoszą się do ogólnych zasad obowiązujących w PCC Rokita S.A. w tym 

również mają zastosowanie przy realizacji projektu POIS.01.04.01-00-0027/17. 

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

realizacji projektu POIS.01.04.01-00-0027/17. 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 

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 bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, 

 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 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 

LP Punkt w części 

informacji 

pokontrolnej 

Podsumowanie 

ustalenia 

Zalecenia 

pokontrolne 

Termin 

realizacji 

zalecenia  

Stopień 

ważności 

1. 3. Weryfikacja 

czy zapewniona 

jest wyodrębniona 

Ustalono, że zapisy 

w Polityce 

rachunkowości 

Beneficjenta nie są 

Należy wprowadzić 

do Polityki 

rachunkowości 

zapisy zgodne z 

21 dni od 

dnia 

otrzymania 

niniejszej 

wysoki 
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ewidencja 

księgowa 

 

zgodne z zapisami 

Umowy o 
dofinansowanie gdyż 

nie uwzględniają 

wydatków 
niekwalifikowanych 

ponoszonych w 

ramach projektu. 

Umową o 

dofinansowanie w 
zakresie prowadzenia 

wyodrębnionej 

ewidencji księgowej. 
Należy poprawić w 

tym zakresie 

prowadzoną 

ewidencję 
pozabilansową. 

Informacji 

 Stwierdzono 

niezgodność 
pomiędzy wskazaną 

w ewidencji 

pozabilansowej 

kwotą wydatków 
netto, która powinna 

być, zgodnie z 

Polityką 
rachunkowości 

równa kwocie 

wydatków 
kwalifikowanych, a 

zapisami Aneksu nr 

POIS.01.04.01-00-

0027/17-02 z 
12.04.2021 r. w tym 

zakresie. 

Należy w 

prowadzonej 
ewidencji 

pozabilansowej 

projektu uzgodnić 

kwoty wydatków 
kwalifikowanych, 

niekwalifikowanych 

oraz całkowity koszt 
projektu. Jeżeli 

kwoty te będą 

niezgodne z kwotami 
wskazanymi w 

Umowie o 

dofinansowanie 

należy wystąpić do 
IP z wnioskiem o 

podpisanie aneksu w 

tym zakresie. 

21 dni od 

dnia 
otrzymania 

niniejszej 

Informacji 

wysoki 

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach 

niepodjęcia odpowiednich działań: 21 dni od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

Paulina Nowicka    

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

 
 

Magdalena Bylińska    

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej:  

 
 

 

Dyrektor Biura Kontroli i Audytu   
wz. Bożena Zawłocka, Naczelnik Wydziału Kontroli POIiŚ        , …………………………………. 

 

Warszawa, 11.08.2021 r. 

 
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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