
 

   

 

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI nr 13/2021 

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.01.01.02-00-0011/17 pn. „Budowa stacji 110/15kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju 

energetyki odnawialnej”. 

 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

ENEA Operator Sp. z o. o. 

ul. Strzeszyńska 58 

60-479 Poznań 

Termin kontroli:  

26.07 – 30.09.2021 r., w tym od 18.08 do 20.08.2021 r. w siedzibie Beneficjenta oraz na miejscu 

realizacji projektu. 

Zakres kontroli: 

1) sprawdzenie czy informacje przekazywane przez beneficjenta przy wnioskach o płatność 

są potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 

2) weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości wskaźników 

produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie, 

3) weryfikacja czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa,   

4)  sprawdzenie realizacji polityk wspólnoty wiążących dla projektu w zakresie konkurencji, 

pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska oraz polityki 

równych szans, 

5) sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu,  

6) weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych,  

7) weryfikacja czy nie zachodzą okoliczności mające wpływ na powstanie prawa 

do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT, 

8) weryfikacji przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania danych 

osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020. 

 

Tryb kontroli: 

Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu. 

 

Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Biuro Kontroli i Audytu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 
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Skład zespołu kontrolującego: 

− Agnieszka Kaczyńska – Kierownik Zespołu, 

− Michał Gałkowski – Członek Zespołu, 

− Małgorzata Zielonka – Członek Zespołu. 

 

Podstawy Prawne: 

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

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

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

• podrozdziału 2.4.1 Rozdziału II oraz Rozdziału IV Zaleceń dla instytucji zaangażowanych 

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

oraz systemu rocznych rozliczeń, zatwierdzonych 29.11.2017 r.; 

• § 15 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0011/17 z 27.10.2017 r. projektu 

pn. „Budowa stacji 110/15kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki 

odnawialnej” 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 19.08.2021 r. 

 

Ustalenia kontroli w zakresie: 

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 9 faktur, które zostały rozliczone 

we wnioskach o płatność. 

 

Tabela 1. Zestawienie wydatków poniesionych w ramach projektu  

Lp. Kategoria 

wydatków 

Nr faktury Data 

wystawienia 

Wydatki 

kwalifikowalne 

Nazwa towaru lub 

usługi 

1 Zakup 

nieruchomości – 

nabycie 

nieruchomości 

000138/02/19/

SF 

01.02.2019 482 500,00 Nabycie gruntu pod 

budowę stacji 

(nieruchomość 

gruntowa dz. Nr 1/10 

obr. 0003, Miasto 

Kostrzyn nad Odrą) 

2 Przygotowanie 

projektu  

SP0016/12/19 18.12.2019 386 900,00 Opracowanie 

dokumentacji 
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„Projekt i budowa 

stacji 110/15kV GTZ 

Kostrzyn II oraz 

wcięcie w linię 

110kV relacji 

Kostrzyn I – Dębno. 

projektu 

3 Działania 

informacyjne i 

promocyjne  

 

98/2020 05.02.2020 0,00 Wykonanie oraz 

montaż tablic 

informacyjnych FUE 

4 Roboty 

budowlane  

SP0007/03/20 18.03.2020 2 090 850,00 Budowa stacji 

elektroenergetycznej 

GPZ Kostrzyn II 

110/15 kV wraz z 

budową linii 

zasilającej 110 kV 

oraz powiązań z 

siecią SN 

5 Roboty 

budowlane  

SP0010/04/20 30.04.2020 2 199 150,00 Budowa stacji 

elektroenergetycznej 

GPZ Kostrzyn II 

110/15 kV wraz z 

budową linii 

zasilającej 110 kV 

oraz powiązań z 

siecią SN 

6 Roboty 

budowlane  

SP0009/06/20 24.06.2020 1 262 934,00 Budowa stacji 

elektroenergetycznej 

GPZ Kostrzyn II 

110/15 kV wraz z 

budową linii 

zasilającej 110 kV 

oraz powiązań z 

siecią SN 

7 Roboty 

budowlane   

SP0007/09/20 28.09.2020 3 462 083,00 Budowa stacji 

elektroenergetycznej 

GPZ Kostrzyn II 

110/15 kV wraz z 

budową linii 

zasilającej 110 kV 

oraz powiązań z 

siecią SN 
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8 Roboty 

budowlane  

SP0004/10/20 28.10.2020 2 055 514,00 Budowa stacji 

elektroenergetycznej 

GPZ Kostrzyn II 

110/15 kV wraz z 

budową linii 

zasilającej 110 kV 

oraz powiązań z 

siecią SN 

9 Roboty 

budowlane   

SP0011/12/20 23.12.2020 1 148 569,00 Budowa stacji 

elektroenergetycznej 

GPZ Kostrzyn II 

110/15 kV wraz z 

budową linii 

zasilającej 110 kV 

oraz powiązań z 

siecią SN 

Zakup 

nieruchomości - 

nabycie 

nieruchomości 

lub nabycie prawa 

wieczystego 

użytkowania 

nieruchomości 

(limit)  

101 000,00 Ustanowienie 

służebności przesyłu 

(dz. nr 444/1 i 444/2 

obr. 0001 Osiedle 

Drzewica oraz dz. nr 

1/11 obr. 0003  

Forty) 

  

Suma 

 

13 189 500,00  

 

Źródło: opracowanie własne ZK. 

Zweryfikowano dokumentację finansową potwierdzającą poniesienie wydatków kwalifikowanych 

na kwotę 13 189 500,00 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu przedstawionych 

przez Beneficjenta do refundacji we wnioskach o płatność nr POIS.01.01.02-00-0011/17- 006, 

POIS.01.01.02-00-0011/17-008, POIS.01.01.02-00-0011/17-010, POIS.01.01.02-00-0011/17-011, 

POIS.01.01.02-00-0011/17-012, POIS.01.01.02-00-0011/17-013, POIS.01.01.02-00-0011/17-014. 

 

Opinia zespołu kontrolującego: 

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

poniesionych przez Beneficjenta nakładów inwestycyjnych. Faktury dotyczą przygotowania 

projektu (opracowania dokumentacji technicznej), robót budowlanych i zakupu 

nieruchomości1. Do faktur dołączono opisy zawierające: kwoty wydatków kwalifikowalnych, 

numer umowy o dofinasowanie, numer umowy z wykonawcą, dokumenty potwierdzające 

dokonanie zapłat oraz protokoły odbioru technicznego. 

 
1 Zakup nieruchomości w ramach projektu obejmował nabycie gruntu pod budowę stacji oraz ustanowienie służebności przesyłu. 
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2) Do faktur dołączono także raporty z elektronicznego systemu obiegu dokumentów 

potwierdzające ścieżkę audytu - poszczególne etapy sprawdzania i zatwierdzania dokumentu 

oraz dekrety księgowe. Powyższa dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi regulacjami 

wewnętrznymi Beneficjenta (instrukcją obiegu dokumentów finansowych, polityką 

rachunkowości). 

3) Dokumentacja finansowa zawiera również protokoły odbioru technicznego potwierdzające 

realizację poszczególnych etapów robót. 

4) Kopie wydruku z bankowości elektronicznej potwierdzają dokonanie zapłat za faktury. 

5) Opisy faktur potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne dołączone do wniosków  

o płatność zawierają wszystkie wymagane w systemie POIiŚ elementy. Na dokumentach tych 

umieszczono logo: „Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko” oraz logo Unii 

Europejskiej ze wskazaniem Funduszu Spójności. 

6) Potwierdzono, że wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, co dokumentuje 

ewidencja księgowa.  

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze.  

2. Weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości wskaźników 

produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie.  

Zespół kontrolujący 19.08.2021 r. dokonał oględzin inwestycji na miejscu realizacji projektu, która 

obejmuje budowę nowej stacji elektroenergetycznej GPZ Kostrzyn II 110/15 kV składającej się 

z rozdzielni 110 kV i rozdzielnicy 15 kV. 

Ustalono, że w wyniku realizacji projektu wybudowano nową stację elektroenergetyczną 110/15 kV 

Kostrzyn II, która obejmuje m.in.: 

− budynek rozdzielni 15 kV, 

− rozdzielnię 15 kV, 

− rozdzielnię 110 kV, 

− dwa stanowiska transformatorów 110/15 kV wraz z transformatorami o mocy 25MVA każdy, 

− linia 110 kV, 

− pole liniowe rozdzielnicy 15 kV. 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący zweryfikował realizację zadań 

przewidzianych w projekcie. Poniżej Tabela opisująca realizację poszczególnych zadań. 

Tabela 2. Realizacja zadań przewidzianych w projekcie. 

 

Zadanie Nazwa zadania 

Opis działań 

planowanych do 

realizacji w ramach 

wskazanych zadań/ czas 

realizacji/ podmiot 

działania 

 

 

Dokumenty potwierdzające 

realizację zadania 

Zadanie 1  

Budowa stacji 

elektroenergetycznej 

GPZ Kostrzyn II 

110/15 kV wraz z 

budową linii 

zasilającej 110 kV oraz 

powiązań z siecią SN 

Wykonanie prac w trybie 

„pod klucz” związanych z 

budową nowej stacji 

110/15 kV Kostrzyn II oraz 

infrastrukturą 

towarzyszącą. 

• CRU/U/1200/9000020254/2017  

z 20.10.2017 r. z aneksem nr 1  

z 8.10.2020 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowo-

wykonawczej wraz z niezbędnymi 

decyzjami, pozwoleniami   oraz 

realizacja prac budowlanych zgodnie  
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2 Projekt i budowa stacji 110/15 kV GPZ Kostrzyn II oraz wcięcie w linie 110 kV relacji Kostrzyn I - Dębno 

z zatwierdzoną dokumentacją 

budowlano-wykonawczą projektu2.  

• Protokół odbioru technicznego nr 

12/2020-7 z dnia 23.12.2020 r. 

(końcowy),  faktura VAT 

SP0011/12/20 z 23.12.2020 r.;  

• Protokół odbioru technicznego  

nr 03/2020-2 z dnia 17.03.2020 r., 

faktura VAT  SP0007/03/20  

z 18.03.2020 r.; 
• Protokół odbioru technicznego  

nr 04/2020-3 z dnia 30.04.2020 r., 

faktura VAT  SP0010/04/20   

z 30.04.2020 r.;   

• Protokół odbioru technicznego  

nr 06/2020-4 z dnia 23.06.2020 r., 

faktura VAT  SP0009/06/20  

z 24.06.2020 r. ; 

• Protokół odbioru technicznego  

nr 09/2020-5 z dnia 24.09.2020 r., 

faktura VAT SP0007/09/20  

z 28.09.2020 r.; 

•   Protokół odbioru technicznego  

nr 10/2020-6 z dnia 28.10.2020, 

faktura VAT  SP0004/10/20  

z 28.10.2020 r. 
 

Zadanie 2  Zakup nieruchomości 

Nabycie gruntu pod 

budowę stacji oraz 

pozyskanie prawa do 

dysponowania 

nieruchomościami na 

potrzeby budowy linii 

zasilającej 110 kV i 

powiązań SN. 

• CRU/U/1200/9000020254/2017  

z 20.10.2017 r. z  aneksem nr 1  

z 8.10.2020 r.;   

• Protokół odbioru technicznego  

nr 12/2020 – 7 z dnia 23.12.2020 r. 

(końcowy)  - faktura VAT 

SP0011/12/20 z 23.12.2020 r. – 

ustanowienie służebności przesyłu 

dz. nr 444/1 i 444/2 obr. 0001 

Osiedle Drzewica oraz dz. nr 1/11 

obr. 0003  Forty  na podstawie aktu 

notarialnego z 17.12.2020 r.; 

• faktura 000138/02/19/SF z 1.02.2019 

r. – zakup nieruchomości gruntowej 

dz. Nr 1/10 obr. 0003, Miasto 

Kostrzyn nad Odrą na podstawie 

aktu notarialnego  

z 5.02.2019 r. 

Zadanie 3  

Działania 

informacyjne i 

promocyjne 

Działania informacyjno-

promocyjne dotyczące 

projektu. 

Wydatki niekwalifikowalne projektu. 

Ustalono, że w ramach tych działań 

wykonano i zamontowano jedną 

tablicę informacyjną w  Kostrzynie 

nad Odrą – faktura VAT 98/2020  

z 28.01.2020 r., protokół odbioru 
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Źródło: opracowanie własne ZK. 

 

Poniżej osiągnięte w związku z realizacją projektu wskaźniki. 

Tabela 3. Realizacja wskaźników produktu. 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągnięt

a 

Stopień 

realizacji 

wskaźnika 

1. Dodatkowa zdolność przyłączania źródeł 

odnawialnych do sieci elektroenergetycznej 

MWe 29,87 29,87 100% 

2. Liczba wybudowanych lub 

zmodernizowanych stacji 

elektroenergetycznych 

szt. 1 1 100% 

3.  Szacowany roczny potencjał redukcji emisji 

gazów cieplarnianych 

tony 

równoważnika 

CO2 

70 114,74 70 114,74 100% 

Źródło: opracowanie własne ZK. 

✓ Dodatkowa zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej. 

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z 29.04.2021 r., w wyniku realizacji projektu, wartość 

wskaźnika po zakończeniu jego realizacji wyniosła 29,87 MW. Jeden z zainstalowanych na stacji 

Kostrzyn II transformatorów o mocy 25 MVA tworzący nowy potencjał przyłączenia OZE, daje 

potencjał 23,25 MW3. Dodatkowo zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiorców przyłączonych 

do sieci oraz tych, z którymi podpisano umowy o przyłączenie wynosi 11,99 MW. Biorąc pod uwagę 

powyższe wyliczenia ustalono, że wartość docelowa analizowanego wskaźnika została osiągnięta. 

✓ Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych. 

Osiągnięcie wskaźnika zostało potwierdzone na podstawie oględzin inwestycji przeprowadzonych przez 

Zespół Kontrolujący 19.08.2021 r., dokumentacji finansowej, dokumentów OT, wydruku z ewidencji 

środków trwałych. 

✓ Szacowany roczny potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z 29.04.2021 r., w wyniku realizacji projektu, wartość 

wskaźnika po zakończeniu jego realizacji wyniosła  70 114,74 ton równoważnika CO2. Biorąc pod 

 
3 Przyjmując cos ϕ = 0,93 

wykonanych robót  

z 17.01.2020 r. 

Zadanie 4 
Przygotowanie 

projektu 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej (budowlanej, 

wykonawczej i 

powykonawczej), a także 

pozyskania niezbędnych 

zgód i decyzji formalno-

prawnych. 

• CRU/U/1200/9000020254/2017  

z 20.10.2017 r.  z aneksem nr 1  

z 8.10.2020 r.; 

• Protokół odbioru nr 12/2019 -1  

z dnia 18.12.2019 r.; faktura VAT 

SP0016/12/19 z 18.12.2019 r.;  

•  protokół odbioru technicznego  

nr 12/2020 – 7 z dnia 23.12.2020 r. 

(końcowy),  faktura VAT 

SP0011/12/20 z 23.12.2020 r. 
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uwagę przyjętą w projekcie metodykę obliczania ww. wskaźnika4, osiągnięcie przez Beneficjenta 

dodatkowej zdolności przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej w wysokości 

29,87 MW, pozwala potwierdzić, że analizowany wskaźnik został osiągnięty. 

Opinia zespołu kontrolującego: 

Zespół Kontrolujący potwierdził realizację rzeczową projektu oraz osiągnięcie wskaźników produktu. 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

3. Weryfikacja, czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa. 

 

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano ujęcie wszystkich wydatków do refundacji 

wykazanych przez Enea Operator Sp. z o. o. we wnioskach o płatność: nr POIS.01.01.02-00-

0011/17- 006, POIS.01.01.02-00-0011/17-008, POIS.01.01.02-00-0011/17-010, POIS.01.01.02-00-

0011/17-011, POIS.01.01.02-00-0011/17-012, POIS.01.01.02-00-0011/17-013, POIS.01.01.02-00-

0011/17-014 w wyodrębnionej ewidencji księgowej w systemie finansowo-księgowym SAP ERP 

obowiązującym w Enea.  

Opinia zespołu kontrolującego: 

Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0011/17 projektu pn. „Budowa 

stacji 110/15kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” zawartej 

27.10.2017 r. przez ENEA Operator Sp. z o.o., jako Beneficjent realizujący przedmiotowy projekt, 

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

wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji 

księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji 

i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz dokonywaniem księgowań zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

Jednostka kontrolowana przedłożyła: 

• Politykę rachunkowości Spółek Grupy ENEA5 (dalej: Polityka rachunkowości)6, 

• 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-księgowy7 (dalej: Zasady ewidencji) 

• Plan kont. 

Z powyższych dokumentów wynika, iż wprowadzono obowiązek stosowania wyodrębnionego kodu 

księgowego dla wszystkich operacji związanych z realizacją Projektu pn. „Budowa stacji 110/15kV 

Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej.” 

Potwierdzono, że ENEA Operator Sp. z o.o. prowadzi wymaganą zgodnie z § 14 Umowy 

o dofinansowanie wyodrębnioną ewidencję księgową.  

 

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 

 
4 Studium wykonalności projektu. Wartość wskaźnika jest bezpośrednio uzależniona od wskaźnika dodatkowej zdolności przyłączania źródeł 
odnawialnych do sieci elektroenergetycznej. 
5 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. 
6 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. 
7 Edycja 2 obowiązująca od 29.11.2018 r. przyjęta uchwałą nr 62/2018 Komitetu Finansów i IT Grupy Enea z 29.11.2018 r.; edycja 1 

obowiązująca od 1.03.2018 r. do 28.11.2018 r. przyjęta uchwałą nr 11/2018 Komitetu Finansów i IT Grupy Enea z 1.03.2018 r. 



9 

 

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 17. 

Zespół kontrolujący potwierdził, że wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektu POIS.01.01.02-00-

0011/17 zachowuje właściwą ścieżkę audytu dla operacji finansowych związanych z projektem. Zapisy 

na kontach z przypisanym kodem księgowym 17, który wyodrębniono dla projektu POIS.01.01.02-00-

0011/17  potwierdzają posiadanie i prowadzenie wyodrębnionej ewidencji na potrzeby projektu. 

Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 16 543 500,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 

13 189 500,00 zł, co potwierdza ewidencja księgowa. Ustalono, że dane zawarte w systemie SL 2014 

w ramach wniosków o płatność nr POIS.01.01.02-00-0011/17- 006, POIS.01.01.02-00-0011/17-008, 

POIS.01.01.02-00-0011/17-010, POIS.01.01.02-00-0011/17-011, POIS.01.01.02-00-0011/17-012, 

POIS.01.01.02-00-0011/17-013, POIS.01.01.02-00-0011/17-014 są zgodne z wartościami 

zaewidencjonowanymi w ewidencji księgowej beneficjenta. 

Księgi rachunkowe i ewidencja środków trwałych są prowadzone w formie komputerowej  

z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego SAP ERP. 

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  13 692 506,83 zł8, w tym wydatki kwalifikowane 13 189 500,00 zł. 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

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

pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska oraz polityki 

równych szans. 

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

W 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 r., obowiązujący od dnia 04.07.2007 r. 

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.01.01.02-00-0011/17 pn. „Budowa stacji 110/15kV Kostrzyn II  

w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 

planową kontrolę procedury zawarcia umowy nr CRU/U/1200/9000020254/2017 z  20.10.2017 r. 

 
8 W ramach tej kwoty wystąpiły wydatki niekwalifikowane, które obejmują: koszty pośrednie - 245 006,83 zł oraz  nakłady – 258 000,00 zł. 
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Zgodnie z Opinią pokontrolną  nr POIS-1.2-U-22/18 (przekazaną Beneficjentowi 25.02.2019 r.)  

w dokumentacji postępowania, będącego przedmiotem kontroli nie stwierdzono naruszeń 

oraz nieprawidłowości. Stwierdzono jedynie uchybienia w odniesieniu do treści protokołu 

postępowania, które nie miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty oraz udzielenie zamówienia. 

Wyżej przywołana opinia pokontrolna potwierdziła również zgodność zapisów procedur dotyczących 

udzielania zamówień obowiązujących u Beneficjenta z regulacjami zawartymi w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.  

Wyniki ww. kontroli oraz zapisy wewnętrznych regulacji Beneficjenta potwierdziły przestrzeganie  

zasad w zakresie konkurencyjności i udzielania zamówień. 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

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 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

23w 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 2014-20209. 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

4.3. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie ochrony środowiska. 

 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa stacji 110/15kV GPZ Kostrzyn II oraz wcięcie w linii 110kV relacji 

Kostrzyn I – Dębno” realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa stacji 110/15kV Kostrzyn II  

w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zostało zaklasyfikowane jako przedsięwzięcie mogące 

potencjalnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 pkt 2 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko (dalej ooś) (Dz. U.  

z 2017 r., z późn. zm.) dla takiego typu przedsięwzięć wymagane jest uzyskanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ooś. 

Właściwy w sprawie organ, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

po analizie wniosku Beneficjenta z 11 czerwca 2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia stwierdził, że nie jest ono zlokalizowane 

na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk 

łęgowych oraz ujścia rzek, obszarach górskich, obszarach objętych ochroną, obszarach, na których 

standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, 

obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  

Po uwzględnieniu powyższych czynników, Decyzją z 9.10.2018 r. (znak: WZŚ.420.99.2018.KS) 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził brak konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rzeczonego przedsięwzięcia. Jednocześnie – 

Postanowieniem z 9.10.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadał rygor natychmiastowej 

 
9 Dz. U. 2015 poz. 1803, z późn. zm. 
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wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 9.10.2018 r. (znak: WZŚ.420.99. 

2018.KS).  

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

4.4 Realizacja polityk wspólnoty w zakresie polityki równych szans. 

Realizacja projektu wywiera neutralny wpływ 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. 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu. 

 

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

analizy przekazanej dokumentacji.10 

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. w § 14 umowy o dofinansowanie POIS.01.01.02-

00-0011/17-00 z dnia 27 października 2017 r. Potwierdzono zgodność procedur wewnętrznych11 

z zapisami Umowy. 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin miejsc przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

kontrolowanego projektu, tj.: 

✓ ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, Poznań,  

✓ ENEA Centrum Sp. z o.o. ul. Górecka 1, Poznań,  

✓ ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 37, 

Gorzów Wielkopolski, 

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. Dokumenty w formie papierowej znajdują się w siedzibie Beneficjenta i są 

 
10 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.01.01.02-00-0011/17-00 z 27.10.2017 r. 
11 „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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posegregowane tematycznie i znajdują się w opisanych segregatorach w zamykanych na klucz szafach 

i pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie uprawnieni pracownicy. W trakcie trwających 

czynności kontrolnych na miejscu, Beneficjent przedłożył oryginały dokumentacji projektowej, w tym 

związane z poniesionymi nakładami i kosztami w ramach projektu. 

W trakcie kontroli potwierdzono, że Beneficjent wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentów 

projektu, wynikającego z zapisu § 14 Umowy o dofinansowanie z dnia 27 października 2017 r. 

Ustalenia: nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w badanym obszarze. 

6. Weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych. 

Oceny dokonano na podstawie przeprowadzonej 19.08.2021 r. wizji lokalnej w miejscu inwestycji 

(położonej przy ul. Północnej – obręb ewidencyjny 0003 Forty w Kostrzynie nad Odrą, powiat 

gorzowski, województwo lubuskie), a także na podstawie dokumentów przedłożonych w trakcie 

czynności kontrolnych. 

Opinia zespołu kontrolującego: 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta 

polegały na: 

• umieszczeniu tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji inwestycji, 

• oznaczeniu dokumentów dotyczących realizacji projektu, 

• umieszczeniu informacji o realizowanym projekcie na podstronie internetowej Beneficjenta 

tj. https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/inwestycjeunijne/2014-2020/1.1.-wspieranie-

wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych.  

W efekcie działań kontrolnych ustalono, że: 

• tablica pamiątkowa znajduje się w ogólnie dostępnym i widocznym miejscu oraz nie zakłóca 

ładu przestrzennego, 

• informacje umieszczone na tablicy pamiątkowej zawierają: nazwę Beneficjenta, tytuł i cel 

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

• informacje i znaki zamieszczone na tablicy pamiątkowej są czytelne, w łatwy sposób można 

zapoznać się z jej treścią, 

• tablica informacyjna została wykonana z trwałych materiałów, 

• tablica informacyjna nie zawiera informacji i elementów graficznych niezgodnych 

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

• Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, 

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

Europejskich z nazwą Programu oraz znak Unii Europejskiej z nazwą Fundusz Spójności, 

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

planowanych efektów, wartości projektu oraz wysokości wkładu funduszy Europejskich, 

• podstrona internetowa została oznaczona zestawieniem znaków złożonych ze znaku Funduszy 

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

 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

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

przez beneficjenta podatku VAT. 

Nie dotyczy.  

https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/inwestycjeunijne/2014-2020/1.1.-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych
https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/inwestycjeunijne/2014-2020/1.1.-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych
http://www.mapadotacji.gov.pl/
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Zgodnie z informacją udostępnioną 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. 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 – na mocy Porozumienia z 12.07.2021 r. w sprawie podpowierzenia przetwarzania 

danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020  - podpowierzył przetwarzanie danych osobowych Spółce Energa Centrum Sp. z o.o. 

✓ 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. 

 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

 

 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 

- Agnieszka Kaczyńska 
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(kierownik zespołu kontrolującego) ……....................................... 

 

 

- Michał Gałkowski   

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

 

 

- Małgorzata Zielonka 

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

 

 

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej: 

 

Małgorzata Keller-Boroszko 

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

 

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia  

 

 

 

 

 

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 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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