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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS-01.04.01-A/2/20
A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej

1. Numer kontroli POIS-01.04.01-A/2/20
2. Numer projektu POIS.01.04.01-00-0025/17
4. Tytuł projektu Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach 

sieciowych SN zasilających obszary miejskie 
województwa dolnośląskiego w celu realizacji 
koncepcji sieci inteligentnej.

5. Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr 
POIS.01.04.01-00-0025/17-00

6. Nazwa jednostki kontrolowanej TAURON Dystrybucja S.A.
7. Adres jednostki kontrolowanej ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
8. Osoba dokonująca czynności 

kontrolnych
Paulina Nowicka
Główny Specjalista
Biuro Kontroli i Audytu 
Ministerstwo Klimatu

9. Termin i rodzaj kontroli Kontrola planowa, przeprowadzona zdalnie w 
dniach: 7 kwietnia – 3 lipca 2020 r.

10. Zakres kontroli Kontrola zmian w umowie nr 
2018/UM/TD/OWB ZAK04/10035/L z dnia 
16.05.2018 r. na roboty budowlane: 
Modernizacja rozdzielni SN w rozdzielniach 
sieciowych SN zasilających obszary miejskie 
województwa dolnośląskiego w celu realizacji 
koncepcji sieci inteligentnej -  Modernizacja 
rozdzielni SN w R-Rusinów (zadanie nr 
1702122) wprowadzonych Aneksem nr 2 z dnia 
25.10. 2019 r.
Zakres wprowadzonych zmian: zmiana terminu 
realizacji umowy.

11. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę/zmiany umowy
12 Numer umowy oraz data 

zawarcia z wykonawcą
Aneks nr 2 z dnia 25.10.2019 r.

13 Podstawa prawna zawarcia 
umowy

Załącznik K do Regulaminu Udzielania 
Zamówień w Grupie TAURON, stanowiący 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2017 Prezesa 
Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z dnia 11 
kwietnia 2017 r. do stosowania w Grupie 
TAURON.
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Rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 
19.07.2017 r.

14 Nazwa Wykonawcy umowy Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe 
„OLMEX” S.A. 

15 Wartość netto umowy 3 260 000,00 zł
16 Wartość brutto umowy 3 260 000,00 zł + VAT

B. Ustalenia kontroli
Na mocy zapisów Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-00-0025/17, 
Beneficjent przyjmuje na siebie obowiązek realizacji projektu z należytą starannością oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. W szczególności, 
w Umowie o dofinansowanie znajduje się klauzula warunkująca uznanie wydatków za 
kwalifikowane, poniesieniem ich zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne). 
Do oceny prawidłowości postępowania w zakresie dokonania przez Beneficjenta zmian 
w Umowie nr 2018/UM/TD/OWB ZAK04/10035/L z dnia 16.05.2018 r. stosuje się 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
Zgodnie z treścią Rozdziału 6.5.2 ww. Wytycznych nie jest możliwe dokonywanie 
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, 
o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
Jednocześnie w § 14 ust. 7 pkt 2) Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie TAURON 
(procedura beneficjenta wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Wiceprezesa Zarządu 
ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego nr 26/2019 z dnia 2 września 2019 r.) określono, 
że dokonywanie zmian umów wymaga sporządzenia uzasadnienia przez komórkę 
odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy i uzyskania uprzednio opinii kierownika 
komórki zakupowej pod względem zgodności wniosku z zasadami udzielania zamówień. 
Ponadto w ust. 8 § 14 ww. Regulaminu zapisano, że jeśli zmiana dotyczy istotnych 
elementów umowy w szczególności wynagrodzenia wykonawcy, terminu realizacji 
umowy, zakresu przedmiotu umowy zmianę umowy wraz z uzasadnieniem zatwierdza się 
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zgodnie z kompetencjami określonymi w załączniku H. Jednocześnie nie dopuszcza się 
zmian umowy, która mogłaby mieć wpływ na wybór wykonawcy.
§ 9 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie TAURON dofinansowanych ze 
środków pomocowych (Załącznik K do Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie 
TAURON) określa zasady dotyczące dokonywania zmian w umowach.
Zapisy dotyczące możliwości zmian postanowień umowy nr 2018/UM/TD/OWB 
ZAK04/10035/L z dnia 16.05.2018 r. znajdują się w § 22 przedmiotowej umowy.
W aneksie nr 2 z dnia z dnia 25.10.2019 r. dokonano zmiany polegającej na wydłużeniu 
terminu wykonania przedmiotu umowy na termin nie dłuższy niż 31.10.2019 r., (zapis w 
umowie pierwotnej w § 1 ust. 6 wskazywał termin nie dłuższy niż do 15.05.2019 r.)
Jako powód zawarcia aneksu, zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta przekazanymi za 
pośrednictwem poczty elektronicznej dnia 30 kwietnia 2020 r., podano następującą 
informację: „30.05.2018 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. W czerwcu podczas 
wykonywania prac geodezyjnych związanych z tyczeniem nowego ogrodzenia stacji 
stwierdzono, że część istniejących zabudowań przeznaczonych do przebudowy 
zlokalizowana jest poza granicami nieruchomości należącej do TAURON Dystrybucja 
S.A. Informacja ta została przekazana telefonicznie oraz w wiadomości e-mail. W związku 
z awarią archiwum skrzynki pocztowej inspektora prowadzącego zadanie brak jest 
możliwości przedstawienia korespondencji w tym zakresie.” 
Na podstawie powyższego zgłoszenia przygotowany został Wniosek o sporządzenie 
aneksu nr 2 do umowy nr 2018/UM/TD/OWB ZAK04/10035/L z dnia 16.05.2018 r. 
(znak:ZAK4/044/18) pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Wydziału Zakupów w 
Departamencie Zakupów i Logistyki oraz zaakceptowany przez kierownika komórki 
realizującej (Dyrektora Oddziału Tauron Dystrybucja S.A. w Wałbrzychu i Kierownika 
Wydziału Inwestycji Oddziału Tauron Dystrybucja S.A. w Wałbrzychu) co jest zgodne z 
regulacjami znajdującymi się w § 14 ust. 7 pkt 2) Regulaminu Udzielania Zamówień w 
Grupie TAURON. 
W ww. Wniosku jako uzasadnienie faktyczne podano, że w trakcie realizacji prac 
Wykonawca zlecił dla celów projektowych pomiary geodezyjne terenu objętego 
inwestycją, które wykazały nieprawidłowe usytuowanie budynku potrzeb własnych – 
akumulatorowni, części ogrodzenia i ciągu komunikacyjnego. Zostały one posadowione  
poza działką będącą własnością Tauron Dystrybucja (1,5 m na sąsiadującej działce 
będącej własnością prywatną). W celu zalegalizowania stanu istniejącego oraz uzyskania 
pozwolenia na dalsze prace podjęto decyzję o zakupie wskazanej części działki od 
właściciela. Jednocześnie uregulowania terenowo-prawne nie były zawarte w umowie z 
Wykonawcą. Po uzyskaniu zgody Właściciela działki, w celu jak najszybszego jej 
podziału, po rozeznaniu rynku wybrano ofertę zapewniającą podział w terminie do 45 dni 
od daty otrzymania zlecenia przez geodetę. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją 
wskazano terminy niezbędne do:
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 wydzielenie działki – koniec czerwca;
 wykup wydzielonej działki – koniec lipca;
 odrolnienie gruntu pod stacją R-Rusinów – koniec sierpnia;
 uzyskanie decyzji administracyjnych na realizację inwestycji na nowej działce – koniec – 

września;
 zakończenie inwestycji – koniec października.
Z wyjaśnień Beneficjenta przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej dnia 
15.06.2020 r. wynika, że przygotowana wcześniej do realizacji inwestycji dokumentacja 
projektowa (w tym mapy) nie obejmowała swoim zakresem prac dotyczących m.in. 
budowy nowego ogrodzenia, nowych ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, przebudowę 
budynku potrzeb własnych – akumulatorowni. Beneficjent po przeanalizowaniu ww. 
projektu podjął decyzję o rozszerzeniu inwestycji o wymienione powyżej prace. Do 
przygotowania projektu w tym zakresie został zobowiązany Wykonawca zamówienia na 
roboty budowlane: Modernizacja rozdzielni SN w rozdzielniach sieciowych SN 
zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji 
sieci inteligentnej - Modernizacja rozdzielni SN w R-Rusinów (zadanie nr 1702122). 
Informacja ta została potwierdzona na podstawie dokumentacji przetargowej powyższego 
zamówienia oraz zapisów umowy nr 2018/UM/TD/OWB ZAK04/10035/L z dnia 
16.05.2018 r. Zgodnie z umową Wykonawca przystąpił do sporządzenia projektu do 
realizacji przedmiotowych prac. Beneficjent deklaruje, że do tego momentu nie posiadał 
wiedzy, że część obiektów przeznaczonych do przebudowy zlokalizowana jest poza 
granicami nieruchomości należącej do TAURON Dystrybucja S.A. Aby potwierdzić ten 
fakt dokonano powtórnych pomiarów geodezyjnych przez innego geodetę aby wykluczyć 
możliwość pomyłki. Wszystkie te obiekty znajdowały się na ogrodzonym terenie stacji R-
Rusinów należącej do Tauron Dystrybucja S.A. Beneficjent jako dowód przesłał zdjęcie 
znajdującego się na ogrodzonym terenie budynku potrzeb własnych – akumulatorowni               
z przed przebudowy. 
W opinii kontrolującego przedstawione wyjaśnienia uprawdopodobniają oświadczenie 
Beneficjenta, że nie posiadał wiedzy, że część obiektów stacji R-Rusinów zlokalizowana 
jest poza działkami, których właścicielem jest Tauron Dystrybucja S.A.
Jako uzasadnienie prawne zawarcia aneksu nr 2 z dnia 25.10.2019 r. podano § 22 pkt 2 pkt 
6) Umowy nr 2018/UM/TD/OWB ZAK04/10035/L z dnia 16.05.2018 r. tj. konieczność 
dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych prac/działań 
Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz, nie będących w zakresie Przedmiotu 
Umowy, konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych. Z uwagi na to, że 
kwestia uregulowań terenowo-prawnych nie należała do zakresu umowy z Wykonawcą, 
kontrolujący potwierdza prawidłowość uzasadnienia prawnego zawarcia aneksu.
Po przeanalizowaniu procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 25.10.2019 r., przedłożonych 
dokumentów i wyjaśnień potwierdzono, że przedmiotowy aneks został zawarty zgodnie z 
regulacjami znajdującymi się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
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Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminu Udzielania 
Zamówień w Grupie TAURON oraz w umowie nr 2018/UM/TD/OWB ZAK04/10035/L 
z dnia 16.05.2018 r. Potwierdzono również, że zapisy dotyczące możliwości 
wprowadzania zmian do umowy znajdowały się we wzorze umowy będącej załącznikiem 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Powyższa zmiana nie doprowadziła również 
do zmiany charakteru umowy. 
Analiza ryzyka w projekcie
Beneficjent sporządził Analizę ryzyka nadużyć finansowych projektu „Modernizacja 
rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie 
województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej.”. 
Ponadto beneficjent posiada procedury dotyczące przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu 
interesów, zapobiegania korupcji i nadużyciom finansowych w zakresie korupcji, procedury 
dotyczące przeciwdziałania zmowom przetargowym oraz fałszowaniu dokumentów. 
W ww. dokumenty zostały zweryfikowane w trakcie kontroli nr POIS.01.04.01-U/13/19.
Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego
Nie stwierdzono symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego.
Zastosowane techniki kontrolne:
Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli wykorzystano:

a) analizę dokumentów źródłowych,
b) wyjaśnienia beneficjenta,

Wypełniono następujące listy sprawdzające:
 Lista sprawdzająca dokumenty/informacje w postępowaniach nieobjętych zakresem 

stosowania ustawy PZP, 
 Lista sprawdzająca dotycząca symptomów mogących wskazywać na wystąpienie 

nadużycia finansowego do wykorzystania podczas kontroli zawierania umów.
Przeprowadzono analizę zawartej przez Beneficjenta umowy na roboty budowlane, 
dokumentacji która dotyczyła zawarcia kontrolowanego aneksu do umowy oraz wyjaśnień 
Beneficjenta.
C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości
Nie dotyczy
D. Informacja o korektach finansowych 
Nie dotyczy
E. Zalecenia

Nie wydano zaleceń
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F. Informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
o przeprowadzenie kontroli (nie dotyczy)

/-/ Paulina Nowicka
Główny specjalista

Dokument zaakceptowany zdalnie
 z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19 

(Pieczęć i podpis osoby przeprowadzające czynności kontrolne)

Małgorzata Keller-Boroszko  
Dyrektor 
Biuro Kontroli i Audytu
/ – podpisany cyfrowo/

...................................................................................

(Pieczęć i podpis Dyrektora Biura Kontroli i Audytu)

  

Pouczenie:
Zgodnie z Podrozdziałem 4.1 Załącznika nr 1 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych 
w realizację POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych 
rozliczeń do wydanej informacji pokontrolnej beneficjent może zgłosić pisemne zastrzeżenia 
wraz z uzasadnieniem. Zastrzeżenia należy przekazać instytucji kontrolującej w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania  informacji pokontrolnej. W takim wypadku dokumentacja podlega 
ponownej weryfikacji. 
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