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BKA-PE.0831.40.2020.KT Warszawa, dnia 03-12-2020r.
1326919.4382380.3472178

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI nr 7/2020

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.01.04.01-00-0025/17 pn. „Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych 

SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci 

inteligentnej”.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Tauron Dystrybucja S.A.

ul. Dajwór 27

31-060 Kraków

Termin kontroli:

12 października 2020 r. - 12 listopada 2020 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,
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8) ocena procedur kontroli wewnętrznej wymaganych w umowie o dofinansowanie w tym 

w szczególności polityka bezpieczeństwa i polityka antykorupcyjna,

9) weryfikacja sposobu oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku 

z realizacją projektu oraz oszacowanie skutecznych i proporcjonalnych środków 

przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych,

10)  weryfikacja sposobu przetwarzania danych osobowych w związku z realizowanym projektem.

Tryb kontroli:

Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji projektu.

Nazwa i adres jednostki kontrolującej:

Biuro Kontroli i Audytu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska1

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Skład zespołu kontrolującego:

 Katarzyna Tatkiewicz – Kierownik Zespołu,

 Anna Skowronek – Członek Zespołu,

 Magdalena Majerowska-Wyrobek – Członek Zespołu.

Podstawy Prawne:

 art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, ze zm.),

 § 15 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0025/17 z 27.10.2017 r. ze  zm. zawartej 

przez Ministra Energii z Tauron Dystrybucja S.A.

Zastosowano techniki kontroli:

 analiza dokumentów źródłowych związanych z projektem,

 analiza procedur wewnętrznych Beneficjenta,

 przeprowadzenie rozmów z pracownikami,

 lista sprawdzająca dotycząca badanego zakresu, 

 oględziny infrastruktury, która powstała w wyniku realizacji projektu zgodnie z protokołami 

oględzin z Wałbrzycha i Wrocławia stanowiącymi załączniki do listy sprawdzającej.

1 Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 października 2020 r. utworzono Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska, które obsługuje m.in. działy energia i klimat (Dz. U z 7.10.2020 r. poz. 1734).
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1. Sprawdzenie czy informacje przekazywane przez beneficjenta przy wnioskach o płatność 
są potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

Weryfikację przeprowadzono w oparciu o dokumenty wskazane w liście sprawdzającej.

Dobór próby wydatków:

1) Na dzień wszczęcia kontroli tj. 12 października 2020 r. Beneficjent złożył 13 wniosków 

o płatność, z czego 3 wnioski (nr 1,4 i 12) pełniły wyłącznie funkcje sprawozdawcze.

2) Według danych z systemu SL2014 zarejestrowano wnioski od numeru WNP-01 do WNP-012. 

Wniosek o płatność POIS.01.04.01-00-0025/17-013 za okres od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. 

nie został jeszcze zweryfikowany i wpisany do systemu SL2014. Kontrolującym okazano 

wersję papierową tego wniosku z 11.09.2020 r. 

3)  W ramach wniosku o płatność POIS.01.04.01-00-0025/17-012 (zarejestrowany w SL2014), 

zakładka: postęp finansowy, wydatki ogółem projektu wyniosły 32 172 497,59 zł, w tym 

wydatki kwalifikowalne 22 958 427,96 zł.

4) Do refundacji przedstawiono 67 faktur potwierdzających poniesienie wydatków 

kwalifikowalnych projektu.2

5) Dobór próby był losowo-celowy. Kryterium była wysokość wydatków. Do próby wytypowano 

po 2 faktury o najwyższej wartości z 8 wniosków o płatność i 1 fakturę z wniosku zawierającego 

jedną fakturę (wnioski refundacyjne i rozliczające zaliczki). Dodatkowo wylosowano 2 faktury 

(generator liczb na stronie www.losowo.pl)3. Ogółem do kontroli szczegółowej wytypowano 

19 faktur (28% ilości faktur) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 18 577 294,32 zł, 

(81% dotychczasowych wydatków kwalifikowalnych projektu).

6) Jednocześnie mając na uwadze zapisy pkt 8 rozdziału 3 załącznika nr 1 do wytycznych 

w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

z 2015 r. przeanalizowano zestawienie pn.” Informacja o planowanych i zawartych umowach 

do dnia 31.08.2020 r. Ustalono, że w ramach projektu zawarto 6 umów z wykonawcami4 

o łącznej wartości 34 152 800,00 zł. Zawarto do nich 12 aneksów.5 

Ustalenia

1) Beneficjent jest w trakcie realizowania projektu pn. „Modernizacja rozdzielnic SN 

w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego 

w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej”. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie celem 

2 Zestawienie faktur przedstawionych do refundacji we wnioskach o płatność stanowi załącznik do listy 
sprawdzającej
3 Próba obejmująca 19 faktur – opis i wyniki szczegółowej kontroli w załączniku do  listy sprawdzającej 
4 Umowy: TD/OWR/OMI/MF/01R180/2017 z 25.07.2017 r., 2018/UM/TD/OWB ZAK04/10036/L z 16.05.2018 
r., 2018/UM/TD/OWB ZAK04/10035/L16.05.2018 r., 2018/UM/TD/WB ZAK04/10339/L z 18.05.2018r., 
2018/UM/TD/OWB ZAK04/10470/L z 21.05.2018 r. , TD/OWR/OMI/MF/03R180/2018 z 24.05.2018 r.
5 Wykaz aneksów zawartych w ramach projektu POIS.01.04.01.00-00-0025/17 znajduje się w liście sprawdzającej

http://www.losowo.pl/
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Projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej pozwalająca na jej dostosowanie 

do funkcjonalności sieci inteligentnych (SMART). 

2) Zakres geograficzny projektu- powiaty Świdnicki, Wałbrzyski, miasta Wrocław i Wałbrzych, 

lokalizacje w gminach Świdnica, Świebodzice, Mieroszów, Wrocław i Wałbrzych:

 SE PZ 10 kV R-180 Mennicza – S Wrocław ul. Wierzbowa, działki nr 77/3 i 77/2,84/3 

AM 37 obręb Stare Miasto,

 Stacja elektroenergetyczna 400/220/110/20 kV R-Świebodzice-działki nr 839/15, 

839/16, 839/17 obręb 0018 Mokrzeszów,

 Rozdzielnia sieciowa 20/20 kV R-Mieroszów-Mieroszów ul Kwiatowa 3A, działki 

nr 140,144, 147/2 obręb 0001 Mieroszów 1,

 Stacja R-Rusinowa- Wałbrzych ul. Stara działki nr 597/1 obręb 26 Nowe Miasto,

 Rozdzielnia sieciowa 20/20 kV R-ŚFUP-Świdnica ul. Rolnicza, działka nr 190 obręb 

0003-Fabryczna.

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

4) Na obecnym etapie realizacji projektu zakończono modernizację rozdzielni Świebodzice, 

Rusinowa i R-FUP Świdnica (Oddział Wałbrzych) (Oddział Wrocław). Zgodnie z protokołem 

z wizji lokalnej z 13.10.2020 r.6 na terenie rozdzielni Mieroszów trwają prace wykończeniowe 

m.in. niwelacja terenu, oświetlenie, pomiary napięć. Zgodnie z protokołem z wizji lokalnej 

z 19.10.2020 r.7 na terenie rozdzielni Mennicza we Wrocławiu trwają roboty budowlane 

wykończeniowe. Trwa procedura wyboru wykonawcy, który dokończy roboty modernizacyjne 

i instalacyjne.

5) W wyniku realizacji projektu w Oddziale Wałbrzych Tauron Dystrybucja S.A. przyjęto 

do użytkowania8 środki trwałe w rozdzielni sieciowej R-ŚFUP Świdnica ul. Rolnicza 

o wartości ogółem 4 946 112,96 zł. W trakcie opracowywania znajdują się dowody OT 

dotyczące środków trwałych w rozdzielni Świebodzice i Rusinowa. Zostaną one rozliczone, po 

uzyskaniu protokołów odbioru końcowego i rozliczeniu inwestycji na koniec 2020 r.

6) Ustalono, że wystąpiły trudności w realizacji części projektu tj. modernizacja stacji 

elektroenergetycznej Wrocław Mennicza R-180. W dniu 15.05.2017 r. ogłoszono przetarg 

nieograniczony na wykonanie modernizacji ww. obiektu. W wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania wybrano wykonawcę - Spółka Elektrobudowa S.A., z którą 25.07.2017 r. 

zawarto umowę nr TD/OWR/OMI/MF/01R180/2017. Wartość przedmiotu umowy 11 900 

000,00 zł, termin realizacji do 29.03.2019 r. Aneksem nr 1 z 21.12.2018 r. wydłużono termin 

6 Załącznik do Listy sprawdzającej
7 Załącznik do Listy sprawdzającej
8  Zestawienie dowodów OT w Liście sprawdzającej . daty przyjęcia do użytkowania: 19.06.2019 r. , 19.10.2019 
r., 31.12.2019 r. i 20.05.2020 r.
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realizacji umowy do 29.05.2020 r. W dniu 19.12.2019 r. Tauron Dystrybucja S.A. 

wypowiedział umowę wykonawcy Drugie postępowanie wszczęto 31.07.2020 r. Zostało ono 

unieważnione 18.09.2019 r. ponieważ jedyny uczestnik postępowania złożył swoją ofertę po 

terminie. Obecnie trwa kolejne postępowanie wszczęte 09.10.2020 r. Termin składania ofert 

do 26.10.2020 r.

7) Zweryfikowane dokumenty finansowe dotyczące realizacji umów potwierdzają zakres 

i wartość poniesionych przez Beneficjenta nakładów inwestycyjnych. Faktury dotyczą 

przygotowania projektu, dostaw, robót montażowych i budowlanych oraz prac projektowych. 

8) 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.

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

są potwierdzone odpowiednimi dokumentami i są zgodne ze stanem faktycznym.

10) Beneficjent w ramach projektu korzystał z zaliczki w kwocie 6 800 000,00zł (wypłata 

19.12.2017 r.), którą rozliczył we wnioskach o płatność nr 2,3 i 5 do kwoty 2 732 931,82 zł. 

Pozostałą nierozliczoną część zaliczki w wysokości 4 067 068,18 zł Beneficjent zwrócił  

10.09.2018 r. na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów. Beneficjent przedłożył 

kontrolującym wydruki z historii rachunku bankowego dedykowanego zaliczkom, 

które potwierdzają prawidłowość rozliczenia zaliczki, która została przekazana w ramach 

projektu przez IP.

11) IP przekazała w ramach refundacji wniosków o płatność Beneficjenta dofinansowanie 

w łącznej wysokości 11 726 238,72 zł, co stanowi 81,09% kwoty dofinansowania określonej 

w umowie POIS.01.04.01.00-00-0025/17.

12) Analiza transakcji na rachunku bankowym Tauron Dystrybucja S.A. dedykowanym obsłudze 

projektu potwierdza wysokość otrzymanego przez Beneficjent dofinansowania projektu 

(łącznie 11 726 238,72 zł). 

13) 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.
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14) W wyniku kontroli potwierdzono, że Beneficjent wyodrębnia operacje gospodarcze związane 

z realizowanym projektem zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 135 pkt 4 lit. b 

rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz § 14 ust. 1 umowy 

o dofinansowanie. Operacjom dotyczącym projektu przypisano wyodrębniony kod księgowy 

U040.

Opinia zespołu kontrolującego

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień

2. Weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości wskaźników 

produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie.

Ustalenia

1) Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.04-00-0025/17 zakres rzeczowy 

projektu obejmuje następujące zadania:

 kompleksowa przebudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej 10 kV R-180 

Mennicza, 

 kompleksowa przebudowa i modernizacja rozdzielni SN 20 kV Świebodzice,

 kompleksowa przebudowie i modernizacja rozdzielni SN 20 kV Mieroszów,

 modernizacja rozdzielni SN w R-Rusinowa,

 kompleksowa modernizacja rozdzielni SN 20 kV R-ŚFUP.

2) Realizacja projektu umożliwi wdrożenie dziesięciu funkcjonalności inteligentnej infrastruktury 

elektroenergetycznej.

3) Projekt polega na kompleksowej przebudowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej 10 kV 

R-180 Mennicza, kompleksowej przebudowie i modernizacji rozdzielni SN 20 kV Świebodzice, 

kompleksowej przebudowie i modernizacji rozdzielni SN 20 kV Mieroszów, rozdzielni SN 

w R-Rusinowa  i kompleksowej modernizacji rozdzielni SN 20 kV R-ŚFUP.

4) Spodziewane wyniki i korzyści projektu: osiągniecie funkcjonalności sieci inteligentnych 

(SMART), ograniczenie strat sieciowych wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii 

elektrycznej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawa pewności 

zasilania odbiorców, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń.

Tabela nr 1. Realizacja wskaźników produktów określone w umowie nr POIS.01.01.04-00-0025/17

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary

Wartość 
docelowa

Wartość 
osiągnięta Uwagi

1.
Liczba planowanych 
do wdrożenia 
funkcjonalności 

szt. 10 0
Zgodnie z załącznikiem 
nr  12 do umowy 
Beneficjent jest 
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inteligentnej 
infrastruktury

zobligowany 
do osiągnięcia ww. 
wskaźników produktu w  
2023 r.

2.
Liczba podmiotów 
otrzymujących 
wsparcie

przedsiębiorstwa 1 1

Źródło: Opracowanie Zespołu Kontrolującego.

Tabela nr 2. Realizacja wskaźników rezultatu określone w umowie nr POIS.01.01.04-00-0025/17

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary

Wartość 
docelowa

Wartość 
osiągnięta Uwagi

1. Ilość energii 
zaoszczędzonej MWH/rok 41,2 0

2.

Liczba dodatkowych 
użytkowników energii 
podłączonych do 
inteligentnej sieci 

użytkownicy 52 994,00 0

3 Zmniejszenie zużycia 
energii pierwotnej GJ/rok 449,46 0

Zgodnie z załącznikiem nr 
12 do umowy Beneficjent 
jest zobligowany do 
osiągnięcia ww. 
wskaźników rezultatu w 
2023 r.

Źródło: Opracowanie Zespołu Kontrolującego.

Ustalenia

1) Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora ds. Majątku Tauron Dystrybucja S.A. z 14.10.2020 r. 

Beneficjent jest w trakcie realizacji projektu nr POIS.01.04.01-00-0025/17 i wykonanie 

wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie zostanie podane po całkowitym 

zakończeniu projektu. 

Opinia zespołu kontrolującego

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do umowy Beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia wskaźników 

produktu i rezultatu w 2023 r. Z uwagi na brak informacji o stopniu realizacji na dzień kontroli 

wskaźników produktu i rezultatu w projekcie obszar dotyczący realizacji wskaźników produktu i  

rezultatu projektu POIS.01.04.01.00-00-0025/17 nie był kontrolowany9. 

3. Weryfikacja czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa

9 Ustalono, że został zrealizowany jeden wskaźnik produktu pn. „liczba podmiotów otrzymujących wsparcie”.

callto:01.04.01-00-0025
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Ustalenia

1) Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-00-0025/17 

z 27.10. 2017 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) W okresie realizacji projektu (od 27.10.2017 r.) w jednostce obowiązywały następujące 

regulacje: Zarządzenie nr 51/2017 Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z dnia 20 

kwietnia 2017 r. do stosowania w Grupie TAURON w sprawie przyjęcia „Polityki 

Rachunkowości Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.”, jako dokumentu 

powiązanego do Megaprocesu 3.4 Rachunkowość. W spółce od dnia 1 stycznia 2019 r. 

obowiązuje Polityka rachunkowości, stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia do stosowania 

w Grupie Tauron nr 46/2018 Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów z dnia 17.12.2018 r. Okresem 

sprawozdawczym w Spółce jest rok obrotowy odpowiadający kalendarzowemu.

3) Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej z wykorzystaniem systemu 

finansowo-księgowego SAP.

4) W załączniku nr 5 do Polityki rachunkowości pn. „Wyodrębnione zasady rachunkowości 

projektów dofinansowanych w tym z Funduszy Unii Europejskiej” określono, że ewidencja 

nakładów na kontach księgi głównej związanych z projektami współfinansowanymi 

lub finansowanymi ze środków funduszy pomocowych, a dotyczącymi nabycia 

lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, odbywa się 

na kontach księgi głównej z zastosowaniem wyodrębnionego kodu.

5) Dla potrzeb prowadzenia działalności inwestycyjnej wykorzystane są w SAP specjalne moduły 

połączone w jednorodne środowisko informatyczne dla planowania i gromadzenia nakładów, 

ich okresowego rozliczania na środki trwałe w budowie, oraz końcowego rozliczenia 

na składnik/i majątku trwałego. W chwili rozpoczęcia zadania inwestycyjnego dla zadań 

dotowanych w polu Nr dotacji wprowadzony zostaje kod dotacji, który następnie przenoszony 

jest do kartoteki środka trwałego. Dodatkowo uzupełniane są również pola służące identyfikacji 

źródła finansowania oraz typu kosztów: w tym wyróżnikiem D1 „dofinansowanie unijne”. 

6) Wyodrębnienie operacji gospodarczych związanych z projektami finansowymi odbywa się przy 

pomocy specjalnych kodów.

Stosuje się następujące typy kosztów w projektach UE:

KK - Koszty kwalifikowalne 
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KN - Koszty niekwalifikowalne 

KP - Koszty poza Projektem

7) Nakłady na projekt były ewidencjonowane z udziałem wyodrębnionego kodu o numerze U040 

zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Polityki Rachunkowości Grupy Kapitałowej TAURON Polska 

Energia S.A.

8) W prowadzonej ewidencji księgowej wyodrębnienie konta odbywa się poprzez zastosowanie 

na polu ”przypisanie” odpowiednio kodu księgowego U040.

9) Zgodnie z ustaleniami kontroli po utworzeniu składników aktywów trwałych rozliczenie 

dofinansowania następuje proporcjonalnie do dokonywanych odpisów.

10) W ramach projektu powstały środki trwałe, które oznaczane są w rejestrze poprzez:

 Pole Opis dotacji: numer umowy o dofinansowanie,

 Pole Nazwa funduszu: Fundusz Spójności,

 Pole nazwa programu: POIiŚ,

 Pole kod „U040”.

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

POIS.01.04.01-00-0025/17 zachowuje właściwą ścieżkę audytu dla operacji finansowych 

związanych z projektem. Zapisy na kontach z przypisanym kodem dotacji U040, 

który wyodrębniono dla projektu POIS.01.04.01-00-0025/17 potwierdzają posiadanie 

i prowadzenie wyodrębnionej ewidencji na potrzeby projektu. 

12) Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 32 172 497,59 zł w tym wydatki 

kwalifikowalne 22 958 427,96 zł, co potwierdza ewidencja księgowa. Ustalono, ze dane 

zawarte w systemie SL 2014 w ramach wniosków o płatność od nr 01.04.01.00-00-0025/17-001 

do nr POIS.01.04.01-00-0025/17-012 są zgodne z wartościami zaewidencjonowanymi 

w ewidencji księgowej beneficjenta.

Opinia zespołu kontrolującego:

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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 grupie Tauron obowiązują:
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 Regulamin udzielania zamówień w Grupie Tauron z 11.04.2017 r. stanowiący załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 46/2017 Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. z 11.04. 2017 r.,

 W zakresie projektów z dofinansowaniem UE obowiązują: Załącznik K do Regulaminu 

udzielania zamówień w Grupie Tauron – RUZ – środki pomocowe obowiązujący 

do 2.07.2018 r. oraz Załącznik K – RUZ – środki pomocowe – obowiązujący od 3.07.2018 r. - 

Regulamin udzielania zamówień w Grupie Tauron dofinansowanych ze środków pomocowych 

oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dla Postępowania o udzielenie Zamówienia 

Niepublicznego dofinansowanego ze Środków Pomocowych stanowiąca Załącznik 

do Załącznika K,

 Procedura przeciwdziałania zmowom przetargowym wprowadzona Zarządzeniem nr 36/2018 

Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A z 31.07.2018 r.

W obszarze związanym z realizacją postępowań udzielania zamówień, regulacje w tym zakresie 

wskazują na konieczność zawierania umów na warunkach rynkowych, co oznacza, że nie jest możliwe 

udzielanie zamówień podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. 

Ponadto osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania 

mają obowiązek składania pisemnych oświadczeń braku lub istnieniu okoliczności powodujących 

wystąpienie konfliktu interesów. 

Procedury Beneficjenta dotyczące zawierania umów w ramach realizowanych projektów POIiŚ zostały 

sprawdzone w ramach kontroli doraźnej POIS-01.04.01-A-23/2019 przeprowadzonej w dniach 

9.09.2019 – 12.11.2019 przez Instytucję Pośredniczącą gdzie skontrolowano m.in.: Aneks nr 1 

z 28.03.2019 r. do Umowy o roboty budowlane – elektryczne nr 2018/UM/TD/CZ ZAK08/03994/L/E 

z 26.02.2018 r.

W ramach kontroli umów związanych z realizacją projektu POIS.01.04.01.00-00-0025/17 

przeprowadzono 3 kontrole procedur udzielania zamówień.10 Nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.

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

Dofinasowanie projektu Tauron Dystrybucja S.A. udzielone w ramach działania 01.04.01 POIiŚ nie jest 

pomocą publiczną. 

3) Realizacja polityk wspólnoty dotyczących ochrony środowiska.

10 Informacja o kontrolach ( nr POIS.01.04.01-U/13/2019, POIS.01.04.01-A/2/2020, POIS.01.04.01-A/10/2020)
znajduje się w liście sprawdzającej.
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 poszczególne elementy przedsięwzięć techniczno-budowlanych realizowanych w ramach 

projektu POIS.01.04.01-00-0025/17 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.),

 dla części projektu obejmującą modernizację stacji elektroenergetycznej Mennicza 

we Wrocławiu Prezydent Wrocławia 109.09.2016 r. wydał decyzję nr .WSR-

OOŚ.6220.142.2016.EP o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. Beneficjent wykonał analizę przestrzenną modelowania oddziaływań 

środowiskowych dla stacji Mennicza, z której wynika, że obiekt ten nie ma negatywnego 

wpływu na środowisko.

 Beneficjent przedłożył przykładową umowę z kontrahentem na realizacje zadania 

inwestycyjnego z dofinansowaniem pomocowym w której w § 8 zawarto zobowiązania 

w zakresie ochrony środowiska (w tym m.in. sposób zagospodarowania odpadów, emisja 

hałasu, ochrona wód gruntowych i gleby).

 W części VI Kodeksu postępowania dla kontrahentów spółek grupy Tauron opisano 

wymagania względem kontrahentów w zakresie ochrony środowiska.

4) Realizacja polityk wspólnoty w zakresie polityki równych szans.

Regulacje wewnętrzne Beneficjenta:

 Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji 

w Grupie Tauron wprowadzona Zarządzeniem nr 9/2019 Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta 

i Wsparcia Korporacyjnego Tauron Polska Energia S.A. z 15.05.2019 r. (dokument powiązany 

z megaprocesem 3.6. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim),

 Kodeks odpowiedzialnego Biznesu wprowadzony Zarządzeniem 49/2019 Prezesa Zarządu 

Tauron Polska Energia S.A. z 31.12.2019 r.,

 Kodeks postępowania dla kontrahentów spółek Grupy Tauron wprowadzony zarządzeniem 

nr 127/2017 Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. z  20.12.2017 r.

Ww. regulacje wprowadziły mechanizmy pozwalające na równe traktowanie pracowników 

i kontrahentów oraz zapobiegające dyskryminacji i  mobbingowi. 

W części VI Kodeksu postępowania dla kontrahentów spółek grupy Tauron opisano wymagania 

względem Kontrahentów w zakresie kontaktów z otoczeniem, polityki równych szans, uczciwej 
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konkurencji, zwalczania i zapobiegania nadużyć, bezpieczeństwa i ochrony informacji, relacji 

inwestorskich. 

Przyjęte regulacje określają sposób postępowania mający na celu zapewnienie równego traktowania 

partnerów biznesowych i unikanie sytuacji, w których mógłby występować konflikt interesów.  

Zwrócono na to uwagę, przede wszystkim w odniesieniu do obszarów związanych z działalnością 

konkurencyjną, procesem rekrutacji, relacjami z klientami i kontrahentami, procesem sprzedażowym i  

zakupowym.

Opinia zespołu kontrolującego

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu

Ustalenia

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji regulacji wewnętrznej Beneficjenta pn. Wytyczne dotyczące 

archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskich realizowanych w Tauron Dystrybucja S.A. (wersja druga z maja 2018 r.) stanowiących 

załącznik do Zarządzenia nr 22/2018 Prezesa Zarządu z 22.05.2018 r. 

Ww. wytyczne określają m.in. kwestie przechowywania akt związanych z realizacją projektu 

POIS.01.04.01-00-0025/17.

 Zespół kontrolujący potwierdził, że zapisy pkt 5 wewnętrznych regulacji Beneficjenta 

w zakresie archiwizacji określają okres archiwizacji dokumentacji projektowej na okres do 3 lat 

od daty zamknięcia programu operacyjnego, a dokumentację projektów, dla których 

dofinansowanie stanowi pomoc publiczną przez okres 10 lat od dnia udzielenia tej pomocy 

(rozumianego jako dzień zawarcia umowy o dofinansowanie). Przez cały ten okres Spółka 

oraz CUW mają obowiązek udostępniać wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu 

na potrzeby kontroli prowadzonej przez właściwe organy.

 Na podstawie przeprowadzonych oględzin miejsca przechowywania dokumentacji 

projektowej, (tj. ul. Wrocławska 11, 58-300 Wałbrzych) 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.
 Dokumentacja projektowa w formie papierowej archiwizowana jest w postaci oryginałów 

albo ich uwierzytelnionych kopii. Dokumentacje w wersji elektronicznej są przechowywane 



13

na różnych nośnikach danych z wykorzystaniem aplikacji SL 2014. Dokumentacja papierowa 

oznakowana jest zgodnie z zasadami POIiŚ11. 

Opinia zespołu kontrolującego:

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6. Weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno–promocyjnych.

Ustalenia

Oceny dokonano na podstawie przeprowadzonej kontroli w siedzibie Beneficjenta, wizji lokalnej 

w 4 lokalizacjach: Stacja elektroenergetyczna 400/220/110/20 kV R-Świebodzice, Rozdzielnia 

sieciowa 20/20 kV R-Mieroszów-Mieroszów, Stacja R-Rusinowa-Wałbrzych, Rozdzielnia sieciowa 

20/20 kV R-ŚFUP-Świdnica, a także na podstawie dokumentów przedłożonych w trakcie czynności 

kontrolnych do badania potwierdzających działania związane z realizacją projektu.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta 

polegały na: 

 umieszczeniu tablicy informacyjnej w trakcie trwania projektu,

 umieszczeniu informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej Beneficjenta.

Ustalono, że Beneficjent wypełnił obowiązki informacyjne i promocyjne zawarte w dyspozycji § 18 

Umowy o dofinansowanie (UoD) Projektu, w szczególności w zakresie:

 oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich12:

- prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych Projektu,

- umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 oraz odpowiednio 

tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu;

 umieszczenia opisu projektu na stronie internetowej13;

 przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że projekt uzyskał 

dofinansowanie poprzez odpowiednie oznakowanie14;

 dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu15;

11 Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie – umowy podpisane do 31 grudnia 2017 r. (MFiPR, 
19.03.2015 r.); Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 
informacji i promocji z 21 lipca 2017 r. 
12 pkt.2 a) § 18 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0025/17 pn. „Modernizacja rozdzielnic SN w  
rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji 
koncepcji sieci inteligentnej”.
13 pkt 2 b) § 18 Umowy o dofinansowanie
14 pkt 2 c) § 18 Umowy o dofinansowanie
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 zastosowania dla Projektu logotypu zgodnego z pkt. 2 załącznika nr 13 do Umowy 

o dofinansowanie.

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.

Nie dotyczy. 

Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej NIP 611-02-02-860. 

Kontrolującym okazano kopię deklaracji VAT-7 za sierpień 2020 r., z której wynika, że Beneficjent 

nalicza i odprowadza podatek VAT należny w wysokości pomniejszonej o podatek VAT naliczony 

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

w szczególności polityka bezpieczeństwa i polityka antykorupcyjna.

Ustalenia

1) 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.

2) Obowiązek posiadania przez beneficjenta procedur wynika z zapisów umowy o dofinansowanie 

(§ 4 ust. 16 i 17-20 oraz § 14 ust. 1).

3) Procedury wewnętrzne Beneficjenta:

 Regulamin audytu wewnętrznego Grupy Tauron wprowadzony Zarządzeniem 

nr 28/2017 Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. z 03.04.2017 r.,

 Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Tauron Dystrybucja S.A. 

(wersja druga) wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia 

nr 53/2015 r. z 1.08.2025 r.,

  Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Tauron (dokument powiązany 

z megaprocesem Zarządzanie Korporacyjne) wprowadzony Zarządzeniem nr 11/2019 

Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. z 15.05.2019 r. 

 Polityka antykorupcyjna Grupy Tauron wprowadzona Zarządzeniem nr 41/2020 

Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. z 03.06.2020 r.

4) Ww. procedury odnoszą się do ogólnych zasad obowiązujących w Grupie Tauron w tym 

również mają zastosowanie przy realizacji projektu POIS.01.04.01.00-00-0025/17.

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

realizacji projektu POIS.01.04.01.00-00-0025/17. W zakresie kontroli wewnętrznej 
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dokumentów finansowo-księgowych projektu ustalono, że Beneficjent posiada odpowiednią 

ścieżkę audytu, która umożliwia potwierdzenie prawidłowości i legalności realizowanych 

działań oraz ich dokumentowanie.

9. Weryfikacja sposobu oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku 

z realizacją projektu oraz oszacowanie skutecznych i proporcjonalnych środków 

przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych.

Ustalenia

1) Proces przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia nadużyć 

finansowych i konfliktu interesów uregulowano następującymi dokumentami:

 Kodeks postępowania dla kontrahentów spółek grupy Tauron (w którym w części VI 

opisano Zasady współpracy z Kontrahentami) wprowadzony Zarządzeniem nr 127/2017 

Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. z 20.12 2017 r.,

 Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Tauron (dokument powiązany z megaprocesem 

Zarządzanie Korporacyjne) wprowadzony Zarządzeniem nr  11/2019 Prezesa Zarządu 

Tauron Polska Energia S.A. z 15.05.2019 r.,

  Procedura przeciwdziałania fałszowaniu dokumentów w Grupie Tauron wprowadzona 

Zarządzeniem nr 35/2028 Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. z 31.07.2018 r.,

 Polityka antykorupcyjna Grupy Tauron wprowadzona Zarządzeniem nr 41/2020 Prezesa 

Zarządu Tauron Polska Energia S.A. z 03.06.2020 r.,

 Polityka zarządzania ryzykiem w projektach w Grupie Tauron wprowadzona Zarządzeniem 

nr 7/2020 z 07.01.2020 r.

2) Zgodnie z § 4 ust. 17 umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany 

do poinformowania IP o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia konfliktu interesów 

w terminie 7 dni od dnia zidentyfikowania zdarzenia powodującego lub mogącego powodować 

taki konflikt wraz  ze wskazaniem podjętych środków zaradczych. Z uwagi, że wymóg ten 

wynika bezpośrednio z umowy o dofinansowanie , należy przyjąć, że nie istnieje potrzeba jego 

dodatkowego uwzględnienia w procedurach wewnętrznych Tauron Dystrybucja S.A. Ustalono, 

że w trakcie realizacji projektu POIS.01.04.01.00-0025/17 nie wystąpiły sytuacje wskazujące 

na podejrzenie występowania konfliktu interesów i nie było konieczności informowania o tym 

IP.

3) Dla projektu POIS.01.04.01.00-00-0025/17 opracowano analizę ryzyka uwzględniającą 

identyfikacje czynników ryzyka, ocenę ryzyka i planowaną reakcję na ryzyko (mechanizmy 

mitygujące). Analiza ryzyka dotycząca projektu POIS.01.04.01.00-00-0025/17 była 
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przedmiotem analizy w ramach kontroli procedur zawierania umów16. W ww. analizie ryzyka 

projektu POIS.01.04.01.00-0025/17 wskazano szczegółowo mechanizmy, które zapobiegają 

lub neutralizują skutki wystąpienia ryzyka.

4) Beneficjent wdrożył obowiązek wskazany w § 4 ust. 19 umowy o dofinansowanie tj. stworzenie 

mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach 

i nadużyciach finansowych. Ustalono, że wszyscy pracownicy Beneficjenta zostali 

poinformowani o możliwości zgłaszania symptomów nadużyć/nieprawidłowości za pomocą 

formularza na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-

nieprawidlowosci/ lub wysłania wiadomości na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.   

Opinia zespołu kontrolującego

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

10.Weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania 

danych osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020.

Ustalenia

Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych17 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 POIiŚ 2014-2020 (CST).

W zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych próbkowania nie stosowano. 

Weryfikacji poddano ogół działań Beneficjenta w tym obszarze.

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 rozwoju regionalnego,

16 Kontrola nr POIS.01.04.01-U/13/2019
17 Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 24.08.2017 r. zawartego w dniu 13.11.2018 
r.

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
mailto:naduzycia.POIS@mir.gov.pl
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 prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która 

zawiera daty nadania i ustania uprawnień,

 przeszkolił swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony danych 

osobowych,

 prowadzi rejestr wszystkich incydentów dotyczących przekroczenia zakresu 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych,

 do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy 

Beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania,

 Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, który jest 

zgodny z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2  rozporządzenia o ochronie danych 

(tzw. RODO18), 

 wszystkie wydane upoważnienia do przetwarzania danych zostały podpisane przez 

osobę upoważnioną, 

 wszystkie upoważnienia są zgodne ze wzorem upoważnienia, jaki był dołączony 

do Aneksu nr 1 do Porozumienia.

Reasumując należy stwierdzić, że Beneficjent, któremu powierzono przetwarzanie danych 

osobowych, przetwarza te dane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

oraz postanowieniami zawartego porozumienia.

Opinia

Nie stwierdzono uchybień w badanym obszarze.

10. Zalecenia

Nie wystosowano zaleceń

Podpisy zespołu kontrolującego:

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane „RODO”
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- Katarzyna Tatkiewicz
(kierownik zespołu kontrolującego) …….......................
Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19

- Magdalena Majerowska-Wyrobek 
(członek zespołu kontrolującego) ……………………
Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19

- Anna Skowronek 
(członek zespołu kontrolującego) ……………………
Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia …………….2020 r.

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

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 opinii 
pokontrolnej. W takim wypadku dokumentacja podlega ponownej weryfikacji.
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