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INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI TRWAŁOŚCI nr 3/2020 

Nr działania: 
9.4 PO IiŚ  

Nr i nazwa projektu: 
Projekt nr POIS.09.04.00-00-118/09 pn. „Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 
40 MW". 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 
Nowotna Farma Sp. z o.o. 
ul. Do Studzienki nr 63, lok. 115 
80-227 Gdańsk 
Termin kontroli: 
30.06 — 3.07.2020 r. na miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Beneficjenta. 

Zakres kontroli: 
Potwierdzenie czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r., w szczególności 
czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie 
z przeznaczeniem. 
Potwierdzenie wykonania celu projektu. 
Sprawdzenia sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją  projektu. 
Weryfikacja wypełnienia obowiązku prowadzenia działań  informacyjno 
promocyjnych. 
Weryfikacja, czy nie zaszła zmiana mogąca mieć  wpływ na powstanie prawa do 
odliczenia przez beneficjenta podatku VAT. 
Sprawdzenie, czy nie została złamana zasada podwójnego finansowania. 
Sprawdzenie, czy projekt nie wygenerował  dochodu, który nie został  uwzględniony 
zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1083/2006. 

Tryb kontroli: 
Kontrola planowa trwałości na miejscu realizacji projektu. 

Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 
Biuro Kontroli i Audytu 
Ministerstwo Klimatu 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

Skład zespołu kontrolującego: 
Anna Skowronek — Kierownik Zespołu, 
Magdalena Maj erowska Wyrobek — Członek Zespołu. 

Podstawy Prawne: 
art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. z 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.), 
§ 15 Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-118/09-00 z 11.04.2013 r. 
z późń. zm. zawartej między Ministrem Gospodarki a Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z 
o. o. 
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Zespołowi kontrolującemu wyjaśnień  udzielali pracownicy firmy Nowotna Farma Wiatrowa 
Sp. z o.o. 

W ramach niniejszej kontroli zastosowano następujące techniki kontroli: 
analiza dokumentów źródłowych związanych z projektem, 
wyjaśnienia składane w trakcie kontroli przez upoważnionych pracowników 
Beneficjenta, 
lista sprawdzająca dotycząca badanego zakresu, 
wizja lokalna. 

1. Potwierdzenie czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 
57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r., a więc 
w szczególności „czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest 
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. 

W ramach weryfikacji czy w projekcie nie nastąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu 
art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r., Zespół  kontrolujący 
sprawdził  czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na zmianę  charakteru 
lub warunków realizacji projektu, własności elementów infrastruktury, zaprzestania 
działalności produkcyjnej lub uzyskania nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo. 
Weryfikację  ww. warunków przeprowadzono w oparciu o dokumentację  księgową  Spółki 
oraz wizję  lokalną  na miejscu realizacji projektu. 
Dochody firmy za lata 2015-2019 zostały zweryfikowane w oparciu o sprawozdania 
finansowe z lat 2015-2019. 
Z ww. sprawozdań  wynika, że przychody Spółki w latach 2015-2019 pochodzą  
z produkcji sprzedaży energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia. Ponadto Spółka 
uzyskiwała przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne (dotacje). Sytuacja 
finansowa firmy jest stabilna, prowadzona działalność  jest rentowna. Zgodnie z informacjami 
w sprawozdaniach finansowych za lata 2015-2019 przychody ze sprzedaży energii 
elektrycznej wyprodukowanej z wiatru i świadectw pochodzenia związane z 
funkcjonowaniem projektu objętego umową  o dofinansowanie POIS.09.04.00-00-118/09 
stanowiły główne źródła przychodów firmy. 
Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu (na terenie województwa pomorskiego, 
w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna i częściowo na terenie gminy Nowy Dwór 
Gdański, w obrębie miejscowości Nowotna, Tujsk, Żelichowo, Nowy Dwór Gdański) 
potwierdziła istnienie i funkcjonowanie infrastruktury wybudowanej przy dofinansowaniu 
ze środków UE tj. 20 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  (drogi i place, 
rozdzielnia, sieć  kablowa). Zakres rzeczowy projektu został  osiągnięty. W trakcie oględzin 
potwierdzono funkcjonowanie inwestycji w kształcie przewidzianym w umowie 
o dofinansowanie. 

Tabela nr 1 Przychody ze sprzedaży energii i praw majątkowych 

Rok Przychody ze 
sprzedaży energii 
elektrycznej (zł) 

• 

Przychody ze 
sprzedaży 
świadectw 
pochodzenia (zł) 

2015 16 729 800,26 15 064 020,11 
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2016 17 603 570,62 7 203 562,90 
2017 23 162 872,44 5 617 992,61 
2018 24 392 789,88 15 885 201,69 
2019 30 312 026,46 21 993 618,62 

źródło: sprawozdania finansowe,201.5,2016, 2017, 2018, 2019.. 

Zespół  kontrolujący przeanalizował  ewidencję  środków trwałych oraz dowody przyjęcia 
do użytkowania środków trwałych OT oraz WT. Beneficjent przedstawił  wykaz środków 
trwałych o łącznej wartości początkowej wg dowodów WT z 30.06.2015 r. w wysokości 
238 765 422,06 zł. 
Zespół  kontrolujący 01.07.2020 r. w obecności upoważnionych przedstawicieli Beneficjenta 
przeprowadził  wizję  lokalną  na miejscu realizacji inwestycji. Potwierdzono, iż  projekt pn. 
„Budowa farmy wiatrowej Osłaszewo o łącznej mocy 40 MW" nie podlegał  zasadniczym 
modyfikacjom w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 
11.07.2006 r., w szczególności majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest 
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Ustalono", w trakcie kontroli, że majątek 
powstały w wyniku realizacji projektu pozostaje w trwałym zarządzie Beneficjenta, co 
stanowi przesłankę  spełnienia warunku dotyczącego zachowania charakteru własności 
wszystkich elementów infrastruktury. Nie stwierdzono, aby wykorzystywano je w sposób 
niezgodny z celami i charakterem projektu. 
Środki trwałe zostały oznakowane numerami inwentarzowymi i tabliczkami informacyjnymi. 

Ustalenia:  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

2. Potwierdzenie wykonania celu projektu. 

Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia polegał  na budowie farmy elektrowni wiatrowych 
złożonej z dwudziestu turbin wiatrowych wraz z towarzyszącą  infrastrukturą  
elektroenergetyczną  i drogową  tj. placami montażowymi, drogami dojazdowymi, siecią  
kablową  SN, sterowniczą, teletechniczną  i stacją  GPZ. Zaprojektowane elektrownie wiatrowe 
będą  pracować  bezobslugowo, z wyjątkiem prac serwisowych. 

Projektowane elektrownie wiatrowe wytwarzają  energię  elektryczną  odbieraną  
przez ENERGA - Operator S.A. Energia elektryczna w ten sposób pozyskana zasila krajową  
sieć  elektroenergetyczną. Wyprodukowana energia elektryczna przekazywana jest do sieci 
elektroenergetycznej poprzez stację  transformatorowo-rozdzielczą  (GPZ) którą  następnie jest 
wyprowadzona linią  WN do GPZ Nowy Dwór Gdański należący do ENERGA -Operator S.A. 
Oddział  Elbląg. 

Zespół  kontrolujący na potwierdzenie realizacji wskaźników projektu zbadał  zgodność  stanu 
faktycznego z załącznikiem nr 8 do Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.09.04.00-00-
118/09 z dnia z 11.04.2013 r. z późn. zm. (Zestawienie wskaźników 
do monitorowania Projektu). 

i  Na podstawie dokumentacji księgowej, dokumentów OT i wizji lokalnej 
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Beneficjent w ramach Projektu był  zobowiązany do osiągnięcia następujących wartości 
docelowych wskaźników: 

Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

wskaźnika 

Wartość  
bazowa 

Wartość  docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowaniu 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ogółem 

wskaźniki produktu 

Liczba 
jednostek 
wytwarzania 
energii 
elektrycznej z 
wiatru 

Sztuka O O O 20 20 20 20 20 20 20 

Moc 
zainstalowana 
energii 
elektrycznej z 
wiatru 

MW O O O 40 40 40 40 40 

. 

40 40 

Budowa 
infrastruktury 
energetycznej 
niezbędnej do 
przesyłu 
energii 

Sztuka O O O 1 1 1 1 1 1 1 

Budowa 
jednego GPZ 

Sztuka O O O 1 I I 1 1 1 1 

wskaźniki rezultatu 

Ilość energii 
elektrycznej z 
wiatru brutto 

MWh/rok O O O 85 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Liczba bezpośrednio utworzonych/zlikwidowanych 
miejsc pracy 

Ilość  
(w przeliczeniu na pelne etaty) 

Średni okres trwania tych miejsc pracy ( w 
miesiącach) 

I. W fazie realizacji projektu Nd Nd 

2. W fazie operacyjnej projektu Nd Nd 
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Wskaźniki produktu 

Dokumenty okazane przez Beneficjenta na 
potwierdzenie realizacji zakładanych 
wskaźników 

Nazwa wskaźnika 
Wartości osiągnięte 

Decyzja znak: PNB.7114.8.2.2015 z dnia 
18.03.2015 r. wydana przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie 
Nowodworskim, w zakresie udzielenia 
pozwolenia na użytkowanie zespołu 20 siłowni 
wiatrowych o mocy 2,0 MW oraz abonenckiej 
stacji energetycznej GPZ. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
znak: WEE/3400/21333/W/OGD/2015/MBrl z 
dnia 30.04.2015 r. udzielająca koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym 
źródle energii, elektrowni wiatrowej o nazwie 
„NOWOTNA FARMA WIATROWA" przy 
użyciu 20 jednostek wytwórczych łącznej mocy 
zainstalowanej o mocy 40 MW na okres od dnia 
30.04.2015 r. do dnia 31.12.2030 r.. • 

Umowa nr UP-ZE/11/09-WP-ZE/188/07 z dnia 
02.02.2009 r. o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej ENERGI OPERATOR S.A. 
zawarta pomiędzy firmą  ENERGA — 
OPERATOR SA a IBEROLICA Sp. z o.o. wraz z 
aneksami oraz Umową  Cesji do Umowy 
przyłączeniowej z dnia 25.03.2009 r. . zawarta 
pomiędzy firmą  EBEROLICA Sp. z o.o. a 
Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. W wyniku 
wizji lokalnej potwierdzono realizację  wartości 
docelowych wskaźników produktu.  
Częściowe protokoły odbioru, dzienniki budowy,  
protokoły odbioru końcowego oraz wizja lokalna 
Zespołu kontrolującego: 

-z dnia 1.04.2015 r. na Wykonanie okablowania 
budowę  podstacji - Umowa zawarta w dniu 
16.12.2013 r. pomiędzy Nowotna Farma Wiatrowa 
Sp. z o.o. a SAG Elbud Gdańsk S.A., 

-z dnia 1.04.2015 r. na Prace budowlane - Umowa 
zawarta w dniu 31.10.2013 r. pomiędzy Nowotna 
Farma Wiatrowa Sp. z o.o. a MEGA S.A., 
-Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Powiecie Nowodworslcim znak 
PNB.7114.8.2.2015 z dnia 18.03.2015 r. 

Liczba 
wybudowanych 
jednostek 
wytwarzania 
energii elektrycznej 
z wiatru 

20 

40 MW 

Moc zainstalowana 
energii elektrycznej 
z wiatru 

Budowa 
infrastruktury 
energetycznej 
niezbędnej do 
przesytu energii 

1 

Budowa jednego 
GPZ 

Zespól kontrolny w toku czynności kontrolnych potwierdził  realizację  przez Beneficjenta 
wskaźników produktu oraz rezultatu w zakresie, w którym opisano w poniżej tabeli: 
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udzielającą  zezwolenia na użytkowanie inwestycji. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Wartości osiągnięte Dokumenty okazane przez Beneficjenta na 
potwierdzenie realizacji zakładanych 

wskaźników 

Ilość energii 
elektrycznej z 
wiatru brutto 
(MiNh/rok) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

o 0 134 03 
4,81 2 

146 
658,863  

166 
093,574  

142 63 
7,803  

166 
641,366  

Produkcję energii elektrycznej 
z wiatru udokumentowano 
świadectwami pochodzenia oraz 
wnioskami o wydanie świadectw 
pochodzenia. 
Wartość wskaźnika osiągniętego w 
latach 2015-2019 została zrealizowana 
w wartościach wyższych niż  
zakładano. 

Liczba 
bezpośrednio 
utworzonych/zlikw 
idowanych miejsc 
pracy 
(w fazie 
operacyjnej7projekt 
u) 

Nd 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu inwestycja miała na celu uzyskanie energii 
ze źródeł  odnawialnych — energii z wiatru oraz wytworzenia 20 szt. jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej o łącznej mocy 40 MW. 
Zespól kontrolujący potwierdził, że Beneficjent zrealizował  inwestycję  poprzez 
wybudowanie elektrowni wiatrowych: dwudziestu turbin o mocy 40 MW. 
Beneficjent na bieżąco monitoruje wyniki produkcji energii elektrycznej w kolejnych latach 
sprawozdawczych. 

Ustalenia:  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

3. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją  projektu. 
Zespół  kontrolujący dokonał  weryfikacji zgodności procedury wewnętrznej Beneficjenta 
związanej z archiwizacją  z: 

— art. 90 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z 11.07.2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

2 co stanowi 157,69% zakładanej wartości wskaźnika 
3 co stanowi 122,21 % zakładanej wartości wskaźnika 
4 co stanowi 138,41% zakładanej wartości wskaźnika 
s co stanowi 118,86 % zakładanej wartości wskaźnika 
6 co stanowi 138,86% zakładanej wartości wskaźnika 
7 p0 oddaniu do eksploatacji 
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006 z późn. zm.); 
art. 19 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8.12.2006 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 r. 
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 (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 
z późn. zm.); 
art. 71 i 74 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U.1994, Nr 121, poz. 
591, z późn. zm) dotyczącymi przechowywania dokumentacji księgowej; 
zapisem 14 Umowy o dofinansowanie z 11.04.2013 r. 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że beneficjent posiada ,Procedurę: Archiwizacji 
wszelkich dokumentów związanych z realizacją  POILŚ  oraz 3 lat od zamknięcia PO1i5;  zgodnie 
z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828" wprowadzonej Zarządzeniem nr 1 z dnia 
24.02.2018 r. Zarządu Spółki Nowotna Farma Wiatrowa sp. z o.o. ul. Abrahama 1 a, lok 6.10, 
80-307 Gdańska w sprawie procedur obowiązujących w Spółce w ramach realizacji 
inwestycji „Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW". 
Stwierdzono, że zapisy przedmiotowej procedury są  zgodne z 14 pkt 2 i 3 Umowy 
o dofinansowanie. 
Potwierdzono, że dokumentacja związana z realizacją  projektu, z wyłączeniem dokumentów 
księgowych, które znajdują  się  w biurze księgowym — w firmie Account Sp. z o.o., 
jest archiwizowana w siedzibie firmy Beneficjenta. Dokumenty w formie papierowej 
znajdujące się  w siedzibie Beneficjenta są  posegregowane tematycznie i znajdują  się  w 
opisanych segregatorach. 
Beneficjent wywiązuje się  z obowiązku archiwizacji dokumentów projektu, wynikającego 
z zapisu 14 Umowy o dofinansowanie z dnia 11.04.2013 r. 

Ustalenia:  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

4. Weryfikacja wypełnienia obowiązku prowadzenia działań  informacyjno — 
promocyjnych. 

W trakcie czynności kontrolnych Zespół  kontrolujący dokonał  weryfikacji działań  podjętych 
przez Beneficjenta w ww. zakresie w oparciu o: 

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, 
Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIS 2007-2013 (MRR, 07.2009 r.), 
§18 Umowy o dofinansowanie POIS.09.04.00-00-118/09 z 11.04.2013 r. 

Zespół  sprawdził  wygląd i zawartość  tablic pamiątkowych, tabliczek/naklejek znajdujących 
się  na środkach trwałych. 
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W toku czynności kontrolnych ustalono, że na terenie farmy wiatrowej Nowotna Farma 
Wiatrowa Sp. z o.o. przy zjeździe z drogi powiatowej znajduje się  tablica pamiątkowa 
projektu zgodna z zapisami pkt 6.1.2 Zasad promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ  
2007-2013. W trakcie oględzin środków trwałych ustalono, że zostały one oznaczone 
tabliczkami informacyjnymi zgodnie z pkt 6.1.4 Zasad promocji projektów dla beneficjentów 
POIiŚ  2007-2013. 
Na segregatorach, w których przechowywane są  dokumenty dotyczące projektu znajdują  
się  oznaczenia i logotypy UE i programu operacyjnego zgodnie z Zasadami promocji 
projektów dla beneficjentów POIiŚ  2007-2013. 
Podobnie oznaczono umowy z wykonawcami projektu. 

Ustalenia:  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

Weryfikacji, czy nie zaszła zmiana mogąca mieć  wpływ na powstanie prawa 
do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT. 

Nie dotyczy. Podatek VAT w ramach działania 9.4 był  kosztem niekwalifikowalnym. 

Sprawdzenie, czy nie został  złamana zasada zakazu podwójnego finansowania. 

Sprawdzono 100% populacji faktur potwierdzających wydatki kwalifikowane przedstawione 
do refundacji we wnioskach o płatność  w łącznej wysokości 160 000 000,00 zł. 
Przedstawione przez firmę  oryginały faktur są  opatrzone adnotacjami o współfinansowaniu 
poszczególnych wydatków w ramach projektu nr POIS.09.04.00-00-118/09. Sprawozdania 
finansowe za lata 2015-2019 nie wskazują, aby Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. 
otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu objętego umową  o dofinansowanie 
POIS.09.04.00-00-118/09, mogące stanowić  naruszenie zakazu podwójnego finansowania. 

Ustalenia:  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

Sprawdzenie, czy projekt nie wygenerował  dochodu, który nie został  uwzględniony 
zgodnie z art. 55 ust. 2 13 rozporządzenia nr 1083/2006. 

Nie dotyczy. Projekt nie stanowi dużego projektu w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 
nr 1083/2006, w związku z powyższym na podstawie art. 55 ust 6 jest wyłączony 
ze stosowania art. 55 powyższego rozporządzenia. 
Projekt będący przedmiotem kontroli uzyskał  wsparcie w ramach działania 9.4 Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zatem uzyskana pomoc stanowi pomoc publiczną  
w rozumieniu art. 87 TWE. 
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1  INFRASTRUKTURA 
I SRODOWISKO UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOSCI 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

Anna Skowronek 
(kierownik zespołu kontrolującego) 

Magdalena Maj erowska-Wyrobek 
(członek zespołu kontrolującego) 

Podpis osoby uprawnionej 
do podejmowania decyzji 
w jednostce kontrolowanej: 

Podpis jednostki kontrolującej: 

Miejsce i data sporządzenia: 

Nowotna Farma Wiatrowa 
Sp. z o.o. 

ul. Do Studzienki 63, lok. 
115 

80-227 Gdańsk NIP 5833024665 
REGON 220572430 

Karni Koczara 

PELN.O.M.NW. SPÓŁKI 
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