
 

   

 

 

 

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI nr 14/2021 

Nr działania: 

01.04.00 POIŚ Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających 

na niskich i średnich poziomach napięcia 

01.04.01 POIiŚ Wspieranie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze 

pilotażowym i demonstracyjnym 

Nr i nazwa projektu: 

Projekt nr POIS.01.04.01-00-0002/18 pn.: „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy 

poprzez automatyzację linii SN w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów 

zwarciowych oraz transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczepów”. 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 

ul. Piękna 46, 

00-672 Warszawa 

Termin kontroli: 26.06 - 31.08.2021 r. 

Zakres kontroli: 

1) weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości wskaźników 

rezultatu zakładanych w umowie o dofinansowanie. 

 

Tryb kontroli: 

Kontrola doraźna na miejscu na zakończenie. 

Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Biuro Kontroli i Audytu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Skład zespołu kontrolującego: 

− Magdalena Bylińska – Kierownik Zespołu, 

− Ewa Bąbała – Członek Zespołu. 

Podstawy Prawne: 

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

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.); 
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2. 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.; 

3. § 15 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0002/18-00 z 30.07.2019 r. projektu 

pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii SN 

w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów 

z automatycznym przełącznikiem zaczepów” z późn. zm. 

Zastosowano techniki kontroli: 

− analiza dokumentów źródłowych związanych z projektem, 

− przeprowadzenie rozmów z pracownikiem, 

− zastosowanie list sprawdzających dotyczących badanego zakresu. 

 

1. Weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości wskaźników 

rezultatu zakładanych w umowie o dofinansowanie. 

 

Zespół kontrolujący na potwierdzenie realizacji wskaźników projektu zbadał zgodność stanu 

faktycznego z załącznikiem nr 6 do Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-00-

0002/18 z 30.07.2017 r. (Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu). 

Beneficjent w ramach Projektu był zobowiązany do osiągnięcia następujących wartości 

docelowych wskaźników rezultatu: 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego  

Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 

(J.m.) 

Wartość 

docelowa 

Wartość z 

wniosku o 

płatność 

końcową 

(09.08.2021 r.) 

Stopień 

realizacji 

wskaźnika 

(%) 

1.     Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji 

Liczba dodatkowych użytkowników energii 

podłączonych do inteligentnych sieci 

użytkownicy 45 000,00  45 000,00 100% 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok 129,88  0 0 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 36,08  0 0 

2.     Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne 

Liczba podmiotów podłączonych do sieci 

elektroenergetycznych 

szt. 1  1 100% 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)  

EPC 0  - - 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 

pozostałem formy 

EPC 0  - - 

 

W ramach projektu POIS.01.04.01-00-0002/18 potwierdzono realizację wskaźników rezultatu: 



3 

 

✓ Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci: 

Liczbę podmiotów podłączonych do sieci elektroenergetycznych na podstawie danych działu 

„dyspozycja” w zakresie przypisanie liczby liczników do stacji SN/nN. Zgodnie 

z oświadczeniem1 Beneficjenta okazanym w trakcie kontroli, dane te są cyklicznie 

aktualizowane, a liczbę odbiorców ustalono na podstawie danych statystycznych ze strony GUS 

(www.stat.gov.pl) w zakresie średniej liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. 

Wskaźnik liczby użytkowników jest wynikiem mnożenia liczby stacji w projekcie, średniej 

liczby liczników przypisanych do stacji SN/nN oraz średniej liczby mieszkańców 

zamieszkujących gospodarstwo domowe. Wielkość ta obejmuje łączną grupę odbiorców, 

z którymi zawarto umowy na dostawy energii elektrycznej, którzy korzystają z sieci w ramach 

projektu w tym użytkowników nowo podłączonych i jednocześnie korzystających z sieci, 

która w ramach realizacji projektu zyskała inteligentne funkcjonalności. 

Potwierdzono osiągnięcie wartości wskaźników wskazanych we wniosku o płatność końcową  

oraz określonych w umowie o dofinansowanie. 

✓ Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 

Zgodnie ze Studium2 ograniczenie strat energii elektrycznej wynikającą z wymiany 

10 transformatorów obliczono jako różnicę strat energii nowych i starych transformatorów, 

natomiast zmniejszenie zużycia energii pierwotnej jest to ilość zaoszczędzonej energii 

elektrycznej pomnożona przez współczynnik 3,6. Zgodnie z oświadczeniem3 Beneficjenta 

biorąc pod uwagę charakter i zakres projektu wskaźniki rezultatu bezpośredniego w ramach 

projektu osiągane są w cyklach rocznych, natomiast wartości związane ze zużyciem energii 

pierwotnej oraz zaoszczędzoną energią elektryczną zostaną obliczone na podstawie danych 

za 2021 w I kwartale 2022. 

Na dzień kontroli tj. 30.08.2021 r. stan powyższych wskaźników rezultatu został osiągnięty 

na poziomie 0%. Zgodnie z informacją przedstawioną we wniosku o płatność końcową 

POIS.01.04.01-00-0002/18-004-02 na dzień złożenia 09.08.2021 r. Wnioskodawca osiągnie 

i będzie utrzymywał wskaźniki rezultatu w okresie trwałości. 

✓ Liczba podmiotów podłączonych do sieci elektroenergetycznych. 

Zgodnie z Oświadczeniem 4 Beneficjent przyjął założenie, iż z uwagi na brak jasnej definicji 

terminu „podmiot podłączony do sieci elektroenergetycznej” podmiotem jest innogy Stoen 

Operator sp. z o.o. Uznając wyjaśnienia Beneficjenta potwierdzono osiągnięcie wartości 

 
1 Oświadczenie – Notatka sposób obliczania wskaźnika „liczba użytkowników sieci inteligentnej.” z dnia 

10.09.2018 r. 
2 Załącznik nr 4 do Wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1 Studium 

wykonalności projektu realizowanego przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z września 2018 r. 
3 Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu nr POIS.01.04.01-00-0002/18-00 

z dnia 30.08.2021 r.  
4 Oświadczenie – wyjaśnienie dot. wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego jako Liczba podmiotów 

podłączonych do sieci elektroenergetycznych z dnia 30.08.2021 r.  
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wskaźników wskazanych we wniosku o płatność końcową oraz określonych w umowie 

o dofinansowanie. 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 

- Magdalena Bylińska 

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

 

- Ewa Bąbała  

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

 

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej:  

 

Małgorzata Keller-Boroszko  

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

 

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia 1 września 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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