
 

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI 5/2021 

Nr działania: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Lubicz 25A 

31-503 Kraków 

(dalej: INiG-PIB)  

 

Termin kontroli:  

Zgodnie z upoważnieniami nr 5/2021 i 5/A/2021 kontrola odbyła się w terminie: 29.04 - 30.05.2021 r., 

w tym w siedzibie Beneficjenta w dniach: 10 – 14.05.2021 r. 

Kontrola realizowana częściowo w trybie zdalnym z uwagi na Covid -19. 

 

Zakres kontroli:  

1. Przekazywanie wniosków o potwierdzenie dofinansowania dla dużych projektów do IZ, 

2. Weryfikacja wniosków o płatność otrzymanych od beneficjenta (w tym dobór próby 

dokumentów do weryfikacji oraz reweryfikacja wniosków o płatność na podstawie wybranej 

próby), 

3. Przeprowadzanie kontroli zawierania umów i kontroli ex-ante i ex-post procedur zawierania 

umów dla zadań objętych projektem, 

4. Postępowanie ze zidentyfikowaną nieprawidłowością lub nadużyciem finansowym,  

5. Wypełnianie i przekazywanie deklaracji zarządczej, 

6. Weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania 

danych osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020, 

7. Weryfikacja zaleceń pokontrolnych wydanych w Informacji Pokontrolnej z  kontroli 

systemowej nr 4/2020. 

Tryb kontroli: 

Kontrola systemowa planowa. 

Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Biuro Kontroli i Audytu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

00-922 Warszawa 

ul. Wawelska 52/54 

Skład zespołu kontrolującego: 

1. Agnieszka Kaczyńska - kierownik zespołu - Główny Specjalista Biura Kontroli i Audytu, 

2. Anna Skowronek - członek zespołu - Starszy Specjalista Biura Kontroli i Audytu, 

3. Bożena Zawłocka - członek zespołu - Naczelnik Wydziału Biura Kontroli i Audytu, 

4. Artur Konarski – członek zespołu - Radca Ministra Biura Kontroli i Audytu, 

5. Michał Gałkowski – członek zespołu – Starszy Specjalista Biura Kontroli i Audytu, 

6. Magdalena Bylińska – członek zespołu - Specjalista Biura Kontroli i Audytu, 

7. Ewa Bąbała – członek zespołu - Administrator Biura Kontroli i Audytu. 
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Podstawy Prawne: 

− art. 22 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 11.07.2014 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.) 

− rozdział 2.1 Podrozdział 1 Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizacje PO Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, 

− § 12 ust. 1 Umowy nr 3/MG - INiG-PIB/2014 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie systemu realizacji 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zawartej między 

Ministrem Gospodarki a Instytutem Nafty i Gazu-Państwowym Instytutem Badawczym  

z późn. zm., 

− Instrukcja Wykonawcza INiG-PIB wersje 2.4 – 6.3 obowiązujące w badanym okresie. 

 

1. Przekazywanie wniosków o potwierdzenie dofinansowania dla dużych projektów do IZ. 

Procedura dotycząca przekazywania wniosków o potwierdzenie dofinansowania dla dużych projektów 

do IZ znajduje się w Instrukcji Wykonawczej IW Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PRIORYTET VII –Poprawa bezpieczeństwa energetycznego: Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych 

systemów  magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (dalej: Instrukcja Wykonawcza) 

w Podrozdziale 7.3 pn. Procedura postępowania w przypadku dużego projektu (wersja 2.4 oraz 2.7). 

Powyższa procedura jest zgodna z zapisami dotyczącymi ścieżki procedowania projektów dużych 

znajdującymi się w Rozdziale II, Załącznika nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 

2014‐2020. 

Dobór próby: 

Doboru próby dokumentacji dokonano na podstawie przekazanej przez Beneficjenta listy projektów 

dużych, w populacji generalnej znajdowało się 6 projektów. Doboru próby dokumentów do kontroli 

dokonano w sposób losowy z wykorzystaniem generatora liczb losowych ze strony internetowej 

www.losowe.pl wylosowano 2 projekty pn.: "Gazociąg Lwówek - Odolanów" oraz "Gazociąg Tworóg 

- Tworzeń". 

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że w obydwu badanych przypadkach potwierdzono, że: 

✓ Beneficjent stosuje procedurę postępowania z Instrukcji Wykonawczej aktualnej na dzień 

złożenia wniosku o potwierdzenie wkładu przez Wnioskodawcę, 

✓ Beneficjent weryfikuje wniosek wraz z załącznikami składany w trzech egzemplarzach przez 

Wnioskodawcę, 

✓ Beneficjent przygotowuje pełną dokumentację podpisaną przez Kierownika Centrum FEDE 

oraz Dyrekcję INiG-PIB wraz z pismem przekazującym wysyła do IP w dwóch 

egzemplarzach, a trzeci komplet dokumentów dołącza do dokumentacji projektu. 

 

Ustalenia pokontrolne:  

W analizowanym zakresie kontroli systemowej nie odnotowano nieprawidłowości i uchybień.  

 

http://www.losowe.pl/
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2. Weryfikacja wniosków o płatność otrzymanych od beneficjenta (w tym dobór próby 

dokumentów do weryfikacji oraz reweryfikacja wniosków o płatność na podstawie 

wybranej próby). 

 

Procedurę weryfikacji wniosków o płatność określono w rozdziale 11 Instrukcji Wykonawczej  

Zarządzanie finansowe, podrozdział 11.2 Procedura weryfikacji wniosków o płatność beneficjentów  

- procedurze nr PR/11.2. Weryfikacja obszaru kontrolnego dokonywana była w oparciu o Instrukcje 

Wykonawcze INIiG-PIB: wersje od 4.0 do 6.3.  

Ustalono, że INiG-PIB, jako Instytucja Wdrażająca weryfikuje 100% wniosków o płatność, które 

beneficjenci działania 7.1 PO IiŚ Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu  

i dystrybucji energii rejestrują w systemie SL2014. 

Weryfikacja wniosków o płatność otrzymanych od beneficjentów przeprowadzana jest w trzech 

etapach: 

- weryfikacja formalna 

- weryfikacja rachunkowa 

- weryfikacja merytoryczna.  

 

Instrukcja Wykonawcza INiG-PIB dopuszcza możliwość prowadzenia kontroli dokumentacji 

załączonej do wniosku o płatność na podstawie odpowiednio dobranej próby (dobór próby 

przeprowadzany jest zgodnie z regułami określonymi w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie 

kontroli dla POIiŚ 2014-2020 i Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.  

Z informacji uzyskanych z INiG-PIB1 wynika, że od 2018 r. wystąpiły sytuacje, w których Instytucja 

Wdrażająca dokonywała weryfikacji dokumentów załączonych przez beneficjentów do wniosku 

o płatność  na próbie i dotyczyło to wydatków w ramach kategorii: zakup gruntu.  

Na podstawie raportu sporządzonego z systemu SL2014 na dzień 30.04.2021 r. dla działania 7.1 

Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii ustalono,  

że w systemie SL 2014 zarejestrowano łącznie 584 zatwierdzonych wniosków o płatność, w tym 268 

stanowiły wnioski sprawozdawcze2. 

 

Dobór próby: 

Wnioski o płatność do próby zostały dobrane zarówno w sposób celowy jak i losowy. W ramach 

doboru celowego do próby zostały wybrane 2 wnioski o płatność refundacyjne o najwyższej kwocie 

wydatków kwalifikowanych i 2 wnioski refundacyjne o najniższej wartości. Dodatkowo,  

z zatwierdzonych wniosków o płatność, w sposób losowy z wykorzystaniem generatora liczb 

losowych ze strony internetowej www.losowe.pl z wniosków sprawozdawczych wylosowano 3 

wnioski do kontroli.  

Na podstawie ww. doboru próby dokumentów badaniu podlegały następujące wnioski o płatność: 

Lp Nazwa beneficjenta Numer wniosku o płatność Rodzaj wniosku 

1. Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. 

POIS.07.01.00-00-0015/17-007 refundacyjny, 

sprawozdawczy 

 
1 Mail INiG z 19.05.2021 r. 
2 Zestawienie obejmuje wnioski o płatność zatwierdzone w okresie od 24.04.2018 r. do 30.04.2021 r.  

http://www.losowe.pl/
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2. Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. 

POIS.07.01.00-00-0001/18-007 refundacyjny, 

sprawozdawczy 

3. Polskie Sieci Energetyczne S.A POIS.07.01.00-00-0003/18-006 refundacyjny, 

sprawozdawczy 

4. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  POIS.07.01.00-00-0008/16-006 refundacyjny, 

sprawozdawczy 

5. Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. 

POIS.07.01.00-00-0001/15-019 sprawozdawczy 

6. Polskie Sieci Energetyczne S.A POIS.07.01.00-00-0009/17-006 sprawozdawczy 

7. Enea Operator sp. z o. o.  POIS.07.01.00-00-0027/16-003 sprawozdawczy 

źródło: raport SL2014 z 30.04.2021 r.  

Analiza dokumentów dotyczących weryfikacji wniosków o płatność otrzymanych od beneficjenta 

w ramach badanej próby wykazała, że:  

✓ IW przekazała beneficjentom uwagi dot. treści wniosków za pośrednictwem systemu SL2014 

w module korespondencja, 

✓ do każdego wniosku sporządzane są listy sprawdzające pod względem formalno-

rachunkowym i merytorycznym,  

✓ po skorygowaniu treści wniosków są one ponownie weryfikowane. Jeśli nie ma dalszych 

uwag, wnioski te są zatwierdzane, jeśli występują dalsze uwagi procedura zgłaszania uwag 

jest powtarzana, 

✓ listy sprawdzające pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym są sporządzane  

i rejestrowane w SL2014 przez każdego weryfikującego oddzielnie po każdym etapie 

weryfikacji, 

✓ stosowana ścieżka postępowania jest zgodna z określoną w Instrukcji Wykonawczej 

procedurą PR/11.2 i z treścią list sprawdzających3 oraz regułami prowadzenia kontroli 

wniosków o płatność beneficjenta określonymi w załączniku nr 3 do Zaleceń dla instytucji 

zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura Środowisko 2014–2020 w zakresie procedur 

kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń. 

 

Ponowna weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność 

Ponowną weryfikację wniosków o płatność przeprowadzono przy zastosowaniu Załącznika nr 3a  

do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur 

kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń – Minimalny zakres LISTY SPRAWDZAJĄCEJ  

do weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta (w tym kwalifikowalności wydatków).  

Do ponownej weryfikacji został wybrany w sposób losowy wniosek o płatność nr POIS.07.01.00-00-

0008/16-006. Weryfikacja ww. wniosku nie ujawniła uchybień i nieprawidłowości w badanym 

obszarze. 

Ustalenia pokontrolne: 

W analizowanym zakresie kontroli systemowej nie odnotowano nieprawidłowości i uchybień.  

 
3 Załącznik nr 1 do PR/11.2 – Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta (weryfikacja merytoryczna) i Załącznik  
nr 2 do PR/11.2 – Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta (weryfikacja formalna i rachunkowa) 
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3. Przeprowadzanie kontroli zawierania umów i kontroli ex-ante i ex-post procedur 

zawierania umów dla zadań objętych projektem 

Dobór próby: 

Na podstawie otrzymanych od Beneficjenta w dniu 07.05.2021 r. zestawień pn. „WYKAZ KONTROLI 

PROJEKTÓW Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów  magazynowania, przesyłu i dystrybucji 

energii” za: 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r. stwierdzono, że w okresie do 2016 r. 

do 2021 r. przeprowadzono łącznie 233 kontrole procedur zawierania umów. Populacja 

przeprowadzonych kontroli procedur zawierania umów oraz aneksów do umów dla roku:  

✓ 2016 r. składa się z 10 pozycji, 

✓ 2017 r. składa się z 39 pozycji,  

✓ 2018 r. składa się z 53 pozycji,  

✓ 2019 r. składa się z 55 pozycji, 

✓ 2020 r. składa się z 55 pozycji, 

✓ 2021 r. składa się z 21 pozycji,  

Doboru próby do kontroli procedur zawierania umów oraz aneksów do umów dokonano na podstawie 

osądu eksperckiego. Przy doborze próby wybrano w sposób celowy lata 2019-2020. W sposób celowy 

ustalono zakresy, z których dokonano losowania po 1 pozycji, w szczególności z4:  

- kontroli procedur zawierania umów zakończonych stwierdzoną nieprawidłowością dla których 

Beneficjent nie złożył zastrzeżeń,  

- kontroli procedur zawierania umów zakończonych stwierdzoną nieprawidłowością dla których 

Beneficjent złożył zastrzeżenia,  

- kontroli procedur zmian umów wprowadzających zmiany zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, 

- kontroli procedur zmian umów. 

Losowania dokonano z ww.  zestawień z lat 2019-2020. Wobec powyższego, weryfikacji podlegały 

kontrole: 

 

Nr 

pozycji, 

rok 

Nr dokumentu Nazwa Beneficjenta Nr umowy/aneksu Rodzaj 

kontroli 

poz. 237 

rok 2020 

Nr kontroli: 

POIS.07.01.00-

00-0004/17-003 

 

Kontrola 

planowa 

Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne 

S.A. 

Umowa nr OSP/DI/INW/6/2016 z dnia 

05.01.2016 r. na modernizację stacji 220/110 

kV Żukowice (BP/51/2015/KK) 

Kontrola 

umowy 

poz. 195 

rok 2019 

Nr kontroli: 

POIS.07.01.00-

00-0003/16-

017. 

 

Kontrola 

planowa  

OGP Gaz-System 

S.A. 

Umowa nr 1000030339 z dnia 12.03.2018 r. na 

organizację wydarzeń korporacyjnych 

związanych z realizowanym]i inwestycjami 

dofinansowanymi ze środków UE 

Kontrola 

umowy 

poz. 259 

rok 2020 

Nr kontroli: 

POIS.07.01.00-

Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z 

Aneksu nr 2 z dnia 9.12.2019 r. do umowy nr 

2019/PSGWA00/DR/PSBLMMK/692 z 

Kontrola 

aneksu 

 
4 z wykorzystaniem generatora liczb losowych ze strony internetowej www.generujemy.pl 

http://www.generujemy.pl/
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00-0012/16-002 

 

Kontrola 

doraźna 

o.o. 30.04.2019 r. na realizacje Zadania 4A - 

Budowa gazociągu s/c dn 400 od stacji 

redukcyjno - pomiarowej "Masłów" do stacji 

redukcyjno - pomiarowej Kielce, ul. Loefflera 

poz. 281 

rok 2020 

Nr kontroli: 

POIS.07.01.00-

00-0009/16-005 

 

Kontrola 

planowa 

Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z 

o.o. 

Aneks nr 1 z 29.05.2020 do umowy nr 

2019/PSGWA00/DR/PSBSO/729  z dnia 

30.05.2019 r. na realizację robót budowlanych 

polegających na realizacji zadania nr 1: 

wykonanie przebudowy SRP I Zygmuntówka 

Q=9000 nm3/h w ramach przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pn. Budowa gazociągu relacji 

Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski 

Kontrola 

aneksu 

 

Weryfikacja dokumentów dotyczących kontroli zawierania umów i kontroli ex-ante i ex-post 

procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem wykazała, że we wszystkich objętych 

badaniem kontrolach: 

✓ został przygotowany projekt informacji o kontroli przez pracownika Sekcji Operacyjnej/ 

pracownika Sekcji Kontroli Projektów, 

✓ zarówno informacje o wytypowanych kontrolach, jak i informacje o kontrolach zostały 

zaakceptowane przez Kierownika Centrum FEDE oraz Dyrektora INiG-PIB na aktualnym 

załączniku nr 1 do Instrukcji Wykonawczej INiG-PIB, 

✓ pracownik Sekcji Operacyjnej/ pracownik Sekcji Kontroli Projektów przesłał informacje  

o kontrolach w przypadku kontroli planowych: - niezwłocznie po przygotowaniu planów 

kontroli procedur zawierania umów, a w przypadku kontroli doraźnej – niezwłocznie 

po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej, 

✓ w przypadku kontroli przeprowadzanej w trybie doraźnym (Nr kontroli: POIS.07.01.00-00-

0012/16-002) potwierdzono przesłanie informacji o terminie przeprowadzenia kontroli 

wraz z podaniem przyczyny jej przeprowadzenia w terminie określonym w wewnętrznych 

uregulowaniach INiG-PIB do IP oraz IZ,5 

✓ pracownik Sekcji Kontroli Projektów sporządził wezwanie do uzupełnienia dokumentacji 

dla kontroli: POIS.07.01.00-00-0004/17-003, POIS.07.01.00-00-0003/16-007 w sytuacji 

gdzie zaistniała konieczność złożenia przez beneficjenta wyjaśnień oraz dokumentów,  

✓ dokumenty utworzone na potrzeby przeprowadzonych kontroli sporządzono 

na odpowiednich formularzach zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi INiG-PIB wersji:  

5.1 z 31.07.2019 r., 5.2 z 02.12.2019 r., 6 z 13.07.2020 r., 6.1. z 10.08.2020 r., 

✓ Kierownik Centrum FEDE w ramach dokonywanej kontroli zarządczej potwierdził swoim 

podpisem wykonanie czynności przez pracownika Sekcji Operacyjnej/ pracownika Sekcji 

Kontroli Projektów, w tym kompletność list sprawdzających, 

✓ osoby upoważnione zgodnie z Instrukcją Wykonawczą zaakceptowały sformułowaną 

na odpowiednim załączniku informację pokontrolną, 

✓ przy wydawaniu informacji pokontrolnej dochowano terminu 21 dni od daty wpływu 

kompletu dokumentów, 

✓ beneficjent wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej (Nr kontroli: POIS.07.01.00-00-

0004/17-003) w terminie określonym w Instrukcji Wykonawczej, 

 
5 Zgodnie z pkt. 1 Rozdziału 10.3.3 Procedura przeprowadzania kontroli procedur zawierania umów. 
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✓ pracownik Sekcji Operacyjnej/ pracownik Sekcji Kontroli Projektów po złożeniu 

zastrzeżeń przeprowadził ponowną weryfikację dokumentacji postępowania, zgodnie  

z aktualnym załącznikiem nr 2 - Lista sprawdzająca do kontroli procedur zawierania umów 

oraz przeprowadził kontrole w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń wydał ostateczną 

informację pokontrolną. Zachowane zostały terminy określone w Instrukcji Wykonawczej 

INiG-PIB,  

✓ potwierdzono w trakcie czynności kontrolnych, w siedzibie beneficjenta, zamieszczanie 

na dysku sieciowym kopii informacji pokontrolnej w terminie 5 dni roboczych od jej 

sporządzenia przez pracownika Sekcji Operacyjnej/ pracownika Sekcji Kontroli Projektów, 

✓ potwierdzono w trakcie czynności kontrolnych, przekazanie kopii ostatecznych informacji 

pokontrolnych do IP oraz wprowadzenie danych o wynikach kontroli systemu SL 2014, 

w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania statusu ostateczności,   

✓ potwierdzono zamieszczenie informacji o wyniku kontroli postępowania w Biuletynie 

Informacji Publicznej6. 

W wyniku weryfikacji ww. dokumentów potwierdzono, że kontrole zawierania umów i kontroli 

ex-ante i ex-post procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem w ramach poddanej próby 

przeprowadzone są zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej INiG-PIB aktualnej na dzień 

wszczęcia kontroli7. 

Ustalenia pokontrolne: 

W analizowanym zakresie kontroli systemowej nie odnotowano nieprawidłowości i uchybień.  

 

4. Postępowanie ze zidentyfikowaną nieprawidłowością lub nadużyciem finansowym.  

Procedura dotycząca postępowania z nieprawidłowościami i nadużyciami finansowymi została opisana 

w rozdziale 12.1 Instrukcji Wykonawczej INIG-PIB (wersje od 5.3 do 6.3).  

Dobór próby 

Z uwagi na fakt, że postępowanie ze zidentyfikowanym podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości 

lub nadużycia finansowego było przedmiotem kontroli systemowej rok wcześniej, w aktualnej kontroli 

zweryfikowano rok 2020. Na podstawie Rejestru Kontroli i Nieprawidłowości ustalono, że w okresie 

od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zarejestrowano 5 zdarzeń. Zespół kontrolujący dokonał próby  

w sposób celowy, w szczególności z 5 zdarzeń wybrano 2 o najwyższej wartości nieprawidłowości.  

W związku z powyższym, do kontroli poddano dokumentację dotyczącą następujących 

nieprawidłowości: 

1) nr 4/2020/INiG – PIB, nieprawidłowość podlegająca raportowaniu do KE,  

2) nr 5/2020/INiG – PIB, nieprawidłowość niepodlegająca raportowaniu do KE, 

Instytucją, która wykryła wymienione powyżej nieprawidłowości był INiG – PIB.   

Stwierdzono, że w Tabeli dotyczącej toczących się postępowań w sprawie  oszustw lub nadużyć 

finansowych do deklaracji w roku 2020 r. nie zarejestrowano żadnych zdarzeń. 

 
6 https://inig-pib.bip.gov.pl/wykaz-kontroli-przeprowadzonych-przez-inig-pib/kontrole-prowadzone-przez-inig-pib-od-08-2016-r.html 
7 POIS.07.01.00-00-0004/17-003- Instrukcja Wykonawcza INiG-PIB – wersja 6.3 z 19.01.2020 r. 
   POIS.07.01.00-00-0003/16-017- Instrukcja Wykonawcza INiG-PIB – wersja 5 z 14.06.2019 r. 

   POIS.07.01.00-00-0012/16-002- Instrukcja Wykonawcza INiG-PIB – wersja 5.2 z 02.12.2019 r. 

   POIS.07.01.00-00-0009/16-005- Instrukcja Wykonawcza INiG-PIB – wersja 6.1 z 10.08.2020 r. 

 



8 
 

W toku czynności kontrolnych wykazano, że w Rejestrze oświadczeń o braku konfliktu interesów 

przy wykonywaniu swoich obowiązków w związku z realizacją POIiŚ 2014-2020 od 1.01.2020 r.  

do 31.12.2020 r. zarejestrowano 33 oświadczenia. Wyboru pięciu złożonych przez pracowników 

INiG–PIB oświadczeń o braku konfliktu interesów dokonano w sposób losowy przy wykorzystaniu 

generatora liczb losowych ze strony internetowej www.losowe.pl. Kontrolą objęto oświadczenia 

zarejestrowane pod nr 20, 22, 16, 32, 26 z ww. Rejestru.  

 

W złożonym przez Beneficjenta zestawieniu szkoleń wskazano, że w roku 2020 r. pracownicy 

Beneficjenta uczestniczyli w trzech szkoleniach z zakresu nadużyć finansowych: 

1. Szkolenie online pn. „Kontrola finansowa projektów unijnych w perspektywie 2014-2020” 

organizowane przez Euro-Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze, które miało miejsce 

11 maja 2020 r. i uczestniczyło w nim 6 pracowników INiG-PIB realizujących zadania POIiŚ 

2014-2020 (kody stanowisk: 183, 472, 158, 58, 449, 164), 

2. Szkolenie online pn. „Biegły ds. Identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom 

gospodarczym i korupcji” organizowane przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej 

sp. z o.o., szkolenie odbywało się w terminie 5-27.11.2020 r., składało się z 4 modułów 

i kończyło się egzaminem, ww. szkoleniu brało udział dwóch pracowników INiG-PIB 

realizujących zadania POIiŚ 2014-2020 o kodach stanowisk: 164, 472, 

3. Szkolenie online pn. „X Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej – Perspektywy Kontroli 

Zarządczej po 10 latach funkcjonowania” organizowane przez Polski Instytut Kontroli 

Wewnętrznej sp. z o.o., szkolenie odbywało się w terminie 18-19.06.2020 r., w ww. szkoleniu 

brało udział 4 pracowników INiG-PIB realizujących zadania POIiŚ 2014-2020  

o kodach stanowisk: 109, 183, 394, 58. 

 

Na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji, w toku działań kontrolnych ustalono, 

że: 

1) Beneficjent rejestruje wszystkie przypadki spełniające definicję nieprawidłowości w Rejestrze 

Korekt i Nieprawidłowości,   

2) Rejestr Korekt i Nieprawidłowości sporządzany został według wzoru tabeli, stanowiącej 

załącznik nr 1 do Zaleceń w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom w tym 

nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (dalej: Zalecenia w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom), 

3) w RKiN są rejestrowane przez Beneficjenta zdarzenia związane z wystąpieniem 

nieprawidłowości, sposobem jej korygowania oraz odzyskiwaniem środków. W toku 

czynności kontrolnych ustalono, że w badanym okresie nieprawidłowość nr 5/2020 została 

zgłoszona do RKiN w kolejnym kwartale następującym po kwartale w którym wykryto 

nieprawidłowość, co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Rozdziału 2.3.3. Zaleceń  

w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom, gdzie jest mowa, że wszystkie przypadki, 

spełniające definicję nieprawidłowości, podlegają bieżącemu rejestrowaniu w tabeli  

pn. Rejestr Korekt i Nieprawidłowości i są przekazywane  do Instytucji Zarządzającej 

(dalej: IZ) w trybie kwartalnym - w terminie do 25 dni kalendarzowych po zakończeniu 

kwartału. W omawianym przypadku, IW samodzielnie zidentyfikowała brak wpisu 

i bezzwłocznie dokonała uzupełnienia w RKiN. IW przedstawiała kontrolującym pisemne 

wyjaśnienia odnośnie do opisanej wyżej sytuacji.8 Wpisy w SL oraz RKiN dotyczące obu 

kontroli (IW oraz Prezesa UZP) były weryfikowane przez IP i IZ w ramach sprawdzania 

 
8 Wyjaśnienia dotyczące sposobu ujęcia w RKiN nieprawidłowości 5/2020/INiG-PIB z 10.05.2021 r. 

http://www.losowe.pl/
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Deklaracji wydatków POIS.IW.05-D06/20-00 i nie zgłoszono uwag co do sposobu ujęcia 

wyników kontroli w SL oraz przedstawienia rozliczenia wydatków objętych 

nieprawidłowościami w RKiN. 

4) źródłami informacji o nieprawidłowościach indywidualnych są: 

- przeprowadzone przez IW kontrole realizacji projektów w trybie doraźnym i planowym, 

-przekazywane przez instytucje spoza systemu realizacji POIiŚ informacje 

o przeprowadzonych audytach, kontrolach przeprowadzonych np. przez Urząd Zamówień 

Publicznych, 

- zawiadomienia przekazywane przez organy ścigania, np. przez Prokuraturę Rejonową,  

5) IW terminowo9 przekazuje do Instytucji Pośredniczącej informacje o stwierdzonych 

nieprawidłowościach niepodlegających zgłoszeniu do KE za pomocą dedykowanego systemu 

informatycznego IMS oraz o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do KE, 

6) IW dysponuje dokumentami źródłowymi poświadczającymi prawidłowość wprowadzonych 

danych do RKiN (notatki służbowe, informacje pokontrolne, wkłady do RKiN, 

korespondencja służbowa), 

7) IW rejestruje wszystkie zdarzenia związane z wystąpieniem podejrzenia nadużycia 

finansowego w Bazie danych (w badanym okresie nie wystąpił taki przypadek), 

8) IW do Instytucji Pośredniczącej przekazuje w wersji elektronicznej Bazę danych dochowując 

terminów jej przekazania10, 

9) na podstawie zgromadzonych dokumentów sprawy, Beneficjent przeprowadza każdorazowo 

analizę pod kątem podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości,    

10) INiG-PIB współpracuje z instytucjami spoza systemu wdrażania POIiŚ biorącymi udział 

w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości o charakterze korupcyjnym i łamaniu 

przepisów w zakresie zamówień publicznych. 

 

Ponadto ustalono, że INiG-PIB: 

✓ posiada i stosuje procedury regulujące proces zapobiegania wystąpieniu nadużyć 

finansowych i konfliktu interesów, 

✓ od 2019 r. rejestruje na bieżąco dane w Rejestrze oświadczeń o braku konfliktu 

interesów i są one zgodne z dokumentacją papierową,    

✓ organizuje i/lub wysyła pracowników na szkolenia podnoszące świadomość 

zwalczania nadużyć finansowych oraz ułatwiania wykrywania i reakcji na przypadki 

podejrzenia nadużyć, gdy mają one miejsce, 

✓ pracownicy Beneficjenta zaangażowani w realizację projektu zostali poinformowani 

o możliwości i sposobie zgłaszania zauważonych potencjalnych nieprawidłowości 

i nadużyć występujących przy realizacji projektu, 

✓ na swojej stronie internetowej informuje o narzędziu umożliwiającym zgłaszanie 

wszelkich przypadków wystąpienia nieprawidłowości dotyczących projektów 

finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko. 

 

Ustalenia pokontrolne: 

W analizowanym zakresie kontroli systemowej nie odnotowano nieprawidłowości. W trakcie 

czynności kontrolnych stwierdzono jedynie, że w badanym okresie nieprawidłowość nr 5/2020 została 

 
9 zgodnie z Zaleceniami w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz Instrukcją Wykonawczą IW 
10 zgodnie z Zaleceniami w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz Instrukcją Wykonawczą IW 
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zgłoszona do RKiN w kolejnym kwartale następującym po kwartale w którym wykryto 

nieprawidłowość, co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Rozdziału 2.3.3. Zaleceń w zakresie 

przeciwdziałania nieprawidłowościom, gdzie jest mowa, że wszystkie przypadki, spełniające definicję 

nieprawidłowości, podlegają bieżącemu rejestrowaniu w tabeli pn. Rejestr Korekt i Nieprawidłowości 

i są przekazywane  do IZ w trybie kwartalnym - w terminie do 25 dni kalendarzowych po zakończeniu 

kwartału. Warto zaznaczyć, że w omawianym przypadku IW samodzielnie zidentyfikowała brak 

wpisu i bezzwłocznie dokonała stosownego uzupełnienia w RKiN.   

 

5. Wypełnianie i przekazywanie deklaracji zarządczej 

Procedura Sporządzania i przekazywania wkładu do deklaracji zarządczej została opisana w rozdziale 

11.5.2 Instrukcji Wykonawczej INIG-PIB (wersja 6.1).  

Dobór próby 

Zakres podlegający ocenie został zweryfikowany w oparciu o ostatnio sporządzoną przez 

IW deklarację zarządczą wraz z jej aktualizacją tj. za rok obrachunkowy 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r. 

Powyższa procedura jest zgodna z zapisami dotyczącymi sporządzania deklaracji zarządczej 

określonymi w  Rozdziale II Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020  

w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń oraz wzorem deklaracji zarządczej 

stanowiącej załącznik nr 9 do ww. Zaleceń. 

Weryfikacja dokumentów dotyczących wypełniania i przekazywania deklaracji zarządczej w ramach 

badanej deklaracji oraz jej aktualizacji wykazała, że: 

✓ sporządzono Listę Sprawdzająca do Deklaracji zarządczej za badany rok obrachunkowy,  

✓ IW sporządziła deklarację zarządczą na podstawie analizy: rocznego podsumowania 

sprawozdań z audytów i kontroli, deklaracji wydatków, wyników kontroli oraz realizowanych 

postępów we wdrażaniu programu, 

✓ uzyskano podpisy osób odpowiedzialnych merytorycznie za poszczególne kwestie wskazane  

w liście sprawdzającej do deklaracji zarządczej, 

✓ Dyrektor INiG-PIB podpisał deklarację zarządczą na podstawie zweryfikowanej  

i zatwierdzonej listy sprawdzającej, 

✓ deklaracja zarządcza przekazywana była z rocznym podsumowaniem sprawozdań z audytów  

i kontroli za rok obrachunkowy oraz sprawozdaniem IW z realizacji planu kontroli i kontroli 

doraźnych procedur zawierania umów, 

✓ deklaracja została sporządzona i przekazana w terminie wskazanym przez IP tj. 15.09.2020r.11  

✓ aktualizacja deklaracji została sporządzona i przekazana w terminie wskazanym przez 

IP tj. 4.01.2021 r.12,   

✓ deklaracja zarządcza, zgodnie z art. 63 ust.6 rozporządzenia finansowego, potwierdza,  

że w opinii osób odpowiedzialnych za zarządzanie środkami finansowymi: 

− informacje zawarte w zestawieniu wydatków są prawidłowo przedstawione, kompletne  

i rzetelne, 

− wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w przepisach 

sektorowych, 

− wprowadzone systemy kontroli zapewniają zgodność z prawem i prawidłowość operacji 

leżących u podstaw rozliczeń. 

 
11 Pismo INiG-PIB znak: CW-85-12/19 z 15.09.2020 r. 
12 Pismo INiG-PIB znak: CW-85-12/19 z 4.01.2021 r. 
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Ustalenia pokontrolne: 

W analizowanym zakresie kontroli systemowej nie odnotowano nieprawidłowości i uchybień.  

 

6. Weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania 

danych osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020 

Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych13 w ramach zbiorów: 

✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), 

✓ Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z PO IiŚ 2014-2020 (CST). 

Weryfikacji poddano dane zawarte w: 

✓ Informacji o zapewnieniu przez INiG–PIB odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, umożliwiających należyte zabezpieczenia danych osobowych, 

wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO,  

✓ Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach PO IiŚ 2014-

2020 (dalej: Ewidencja PO IiŚ 2014-2020), 

✓ Rejestrze kategorii czynności przetwarzania w INiG–PIB. 

 

Dobór próby 

Stwierdzono, że w Ewidencji PO IiŚ 2014-2020 prowadzonej przez INiG – PIB widnieje 

65 upoważnień z czego aktualnych 33, wobec tego próbkowania nie stosowano, weryfikacji podlegały 

wszystkie obowiązujące upoważnienia. 

W przypadku rejestru kategorii czynności przetwarzania, informacji o zapewnieniu przez Instytucje 

Wdrażającą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, próbkowania nie stosowano, 

weryfikacji podlegała cała zawartość dokumentów. 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że INiG - PIB: 

✓ posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,  

w tym w szczególności procedurę Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych 

(P-01/PR-04) wraz z instrukcjami, procedurę Zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym 

(P-17/PR-01) wraz z instrukcjami,  

✓ wyznaczył inspektora ochrony danych, któremu powierzono zadania związane z dbałością  

o przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych,  

✓ przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych 

w systemie,  

✓ powierzał innym podmiotom przetwarzanie danych osobowych w zbiorze POIiS 2014-2020  

w ramach realizacji projektów, 

✓ prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (Ewidencja 

PO IiŚ 2014-2020), która zawiera daty nadania i ustania uprawnień, 

✓ Ewidencja PO IiŚ 2014-2020 jest prowadzona w sposób ciągły, 

✓ do przetwarzania danych osobowych w zbiorze POIiŚ 2014-2020 dopuszczeni są wyłącznie 

pracownicy INiG – PIB, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania,  

 
13 Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 z dnia 16.02.2016 r., oraz aneks nr 1 z 31.08.2018 r. 
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✓ wydane przez INiG – PIB swoim pracownikom upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych w zbiorze PO IiŚ 2014-2020 są zgodne ze wzorem ww. upoważnienia określonym 

przez Instytucję Zarządzającą,  

✓ INiG – PIB prowadzi Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP), który jest zgodny 

z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO14),  

✓ INiG – PIB zamieścił klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 i 14 RODO na swojej 

stronie internetowej. 

Ponadto, ustalono że Instytucja Wdrażająca powierzyła przetwarzanie danych osobowych innym 

podmiotom, tj.: beneficjentom realizującym projekty. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

nastąpiło na podstawie pisemnej umowy, w brzmieniu zgodnym z postanowieniami zawartego 

Porozumienia. Weryfikacja dokumentacji potwierdziła, że zakres powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych jest zgodny z celem przetwarzania danych osobowych, tj.: aplikowania o środki 

unijne i realizację projektów, potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, 

monitorowania, kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Instytucja 

Wdrażająca prowadzi rejestr podmiotów, którym powierzyła przetwarzanie danych osobowych. 

Rejestr ten prowadzony jest w sposób ciągły, gdyż dane w nim zawarte są od początku wdrażania 

PO IiŚ 2014-2020. 

Reasumując należy stwierdzić, że INiG – PIB, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, 

przetwarza te dane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz postanowieniami zawartego 

Porozumienia. 

Ustalenia pokontrolne: 

W analizowanym zakresie kontroli systemowej nie odnotowano nieprawidłowości i uchybień.  

 

7. Weryfikacja zaleceń pokontrolnych wydanych w Informacji Pokontrolnej z kontroli 

systemowej nr 4/2020. 

W wyniku kontroli systemowej za 2020 r. wydano zalecenie aby Baza danych „Tabela dotycząca 

toczących się postępowań w sprawie oszustw lub nadużyć finansowych do deklaracji” była zgodna  

ze wzorem tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do Zaleceń w zakresie przeciwdziałania 

nieprawidłowościom, w szczególności zawierała kolumnę nr 33 – pn. „Informacja o ujęciu 

w ostatniej deklaracji lub RZW”. 

Ustalono, że INiG - PIB w ramach procedury 12.3 Instrukcji Wykonawczej (Identyfikacja  

i reagowanie w przypadku zidentyfikowania symptomu oszustwa) dokonał aktualizacji tabeli 

dotyczącej toczących się postępowań w sprawie oszustw lub nadużyć finansowych. W treści 

procedury zmieniono nazwę tabeli na Baza danych o postępowaniach organów ścigania i UOKiK 

oraz nadużyciach finansowych lub ich podejrzeniach. Dokonano także aktualizacji załącznika nr 1  

do procedury – uzupełniono wzór Bazy o kolumnę 33, zmieniono też jej tytuł. Wprowadzone zmiany 

zapewniają zgodność z treścią Zaleceń w zakresie przeciwdziałania i korygowania 

nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014 – 2020. 

 
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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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Ponadto, wydano zalecenie aby opracować przedmiotowe procedury w zakresie właściwego 

postępowania pracownika w sytuacji identyfikacji przypadków nierzetelnych lub sfałszowanych 

dokumentów. 

Ustalono, że uzupełniono zapisy procedury 12.3 Instrukcji Wykonawczej (Identyfikacja  

i reagowanie w przypadku zidentyfikowania symptomu oszustwa). W treści procedury przywołano 

definicję nadużycia finansowego oraz wskazano przykłady nadużyć finansowych, zgodnie  

z zapisami rozdziału 3 pkt. 1 lit. d) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania 

nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-2020. Podkreślono, że opisany w procedurze sposób postępowania 

dotyczy także sytuacji zidentyfikowania przez pracownika IW podejrzenia przedstawienia 

podrobionych, przerobionych lub poświadczających nieprawdę dokumentów finansowych 

przez beneficjenta lub wnioskodawcę. 

 

Ustalenia pokontrolne: 

Zalecenia wydane przez IP w wyniku kontroli systemowej nr 4/ 2020 r. zostały przez IW 

zrealizowane. 

 

PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLNYCH WRAZ Z ZALECENIAMI 

Lp. Pkt w części 

informacji 

pokontrolnej/ 

strona 

Podsumowanie ustalenia Zalecenia pokontrolne Termin 

wdrożenia 

Stopień 

ważności 

1. Pkt 4. Postępowanie 

ze zidentyfikowaną 

nieprawidłowością 

lub nadużyciem 

finansowym. 

 

Nieprawidłowość nr 5/2020 

została zgłoszona do RKiN 

w kolejnym kwartale 

następującym po kwartale w 

którym wykryto 

nieprawidłowość, co 

pozostaje w sprzeczności z 

postanowieniami Rozdziału 

2.3.3. Zaleceń w zakresie 

przeciwdziałania 

nieprawidłowościom. 

Wszystkie przypadki, 

spełniające definicję 

nieprawidłowości, należy 

bieżąco rejestrować w 

Rejestrze Korekt i 

Nieprawidłowości i należy 

je przekazywać  do IZ w 

trybie kwartalnym zgodnie 

z postanowieniami 

Rozdziału 2.3.3. Zaleceń w 

zakresie przeciwdziałania 

nieprawidłowościom. 

 

Na bieżąco - 

przy 

sporządzaniu 

RKiN 

średni 

 

 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 

- Agnieszka Kaczyńska 

(kierownik Zespołu kontrolującego) ……....................... 

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 

 

- Anna Skowronek   

(członek Zespołu kontrolującego) …………………… 

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 



14 
 

 

- Bożena Zawłocka  

(członek Zespołu kontrolującego) …………………… 

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 

 

- Artur Konarski  

(członek Zespołu kontrolującego) …………………… 

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 

 

 

- Michał Gałkowski pracownik nieobecny w pracy 

(członek Zespołu kontrolującego) …………………… 

 

 

- Magdalena Bylińska pracownik nieobecny w pracy 

(członek Zespołu kontrolującego) …………………… 

 

 

- Ewa Bąbała pracownik nieobecny w pracy 

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

 

 

 

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej: 

 

 

 

 

Małgorzata Keller-Boroszko  

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

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 

 

 

 

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia  ………………………… 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z Podrozdziałem 4.3 Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020  

w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, przysługuje Państwu prawo  

do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w informacji 

pokontrolnej. Zastrzeżenia należy przekazać Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania informacji pokontrolnej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że istnieje możliwość przedłużenia terminu na zgłoszenie 

zastrzeżeń na Państwa wniosek, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku 
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zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z przekroczeniem ww. terminu, przeprowadzający 

kontrolę ma prawo odmówić ich rozpatrzenia. 
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