
   

 

 

  
 

 
INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI 8/2021 

 

 

Nr działania: 

01.01.02 PO IiŚ  

Nr i nazwa projektu: 

Projekt nr POIS.01.01.02-00-0001/16 pn. „Budowa linii 110kV do stacji Korczowa oraz stacji 

110/15kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy 

przygranicznej przejścia granicznego Korczowa”. 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

PGE Dystrybucja S.A. 

ul. Garbarska 21A  

20-340 Lublin 

Termin kontroli: 

11.06.2021 r. – 12.07.2021 r. na miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Beneficjenta.  

Zakres kontroli: 

1) potwierdzenie czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., a więc w szczególności czy majątek 

wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, 

2) potwierdzenie wykonania celu projektu, 

3) sprawdzenia sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, 

4) weryfikacja wypełnienia obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych, 

5) weryfikacji, czy nie zaszła zmiana mogąca mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez 

beneficjenta podatku VAT, 

6) sprawdzenie, czy nie została złamana zasada podwójnego finansowania, 

7) sprawdzenie, czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie 

z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1083/2006, 

8) weryfikacja przestrzegania przez Beneficjenta uregulowań dotyczących przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizacją POIŚ 2014-2020. 

Tryb kontroli: 

Kontrola planowa trwałości na miejscu realizacji projektu.  

 

Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Departament Kontroli i Audytu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Adres: 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Skład zespołu kontrolującego: 

1. Anna Skowronek – Kierownik Zespołu, 
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2. Ewa Bąbała – 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.01.01.02-00-0001/16-00 z 28.12.2016 r.  

z późń. zm. zawartej między Ministrem Energii a PGE Dystrybucja S.A.   

 

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. 

 

Zespół kontrolujący przeanalizował ewidencję środków trwałych oraz dowody przyjęcia 

do użytkowania środków trwałych OT. Zgodnie z przedłożonym przez Beneficjenta Rejestrem 

bilansowym składników majątkowych nakłady projektu bilansowe łącznie1 wyniosły 

21 345 811,23 zł. netto. Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w ramach wydatków 

kwalifikowanych wyniosły 19 981 591,83 zł netto2. 

 

✓ Potwierdzono realizację inwestycji zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie. Projekt 

pn. „Budowa linii 110kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15kV Korczowa w celu 

przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej 

przejścia granicznego Korczowa” obejmował realizację następujących zadań: 

1. Prace przygotowawcze3:  

• opracowanie dok. technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, 

• opracowanie studium wykonalności, 

• nabycie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowalne. 

2. Budowa linii 110kV do stacji Korczowa:  

• budowa linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 104 linii Munina – 

Lubaczów do stacji 110/15 kV Korczowa, 

• zakup urządzeń do pomiarów parametrów podstawowych wraz z odpowiednim 

dedykowanym oprogramowaniem przeliczającym dane pomiarowe na parametry 

użyteczne dla operatora linii wspomagane dodatkowymi urządzeniami pomiarowymi 

i telekomunikacyjnymi oraz układami zasilania podstawowego i awaryjnego.  

3. Budowa stacji 110/15kV:  

• budowa stacji. 

• zakup baterii kondensatorów BKR o mocy 2x600kVar.  

 
1 Kwalifikowane i niekwalifikowane. 
2 Zgodnie z wnioskiem końcowym POIS.01.01.02-00-0001/16-005-03. 
3 Wydatki niekwalifikowane. 



Informacja Pokontrolna z kontroli nr str. 3/9 

4. Dostawa i montaż 2 szt. transformatorów 110/15 kV i 16 MVA dla potrzeb budowanej stacji 

110/15 kV Korczowa: 

• montaż transformatorów,  

• zakup dwóch transformatorów 110/15 kV i 16 MVA dla potrzeb budowanej stacji 

110/15 kV Korczowa. 

5. Zarządzanie projektem: 

• zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego, 

• wydatki osobowe związane z oddelegowaniem pracowników do pracy przy projekcie4. 

6. Promocja projektu5: 

• informacja w prasie o rozpoczęciu i zakończeniu projektu, 

• wykonanie 2 tablic informacyjnych, które po zakończeniu projektu zostaną zastąpione 

tablicami pamiątkowymi, 

• komplet nalepek na zakupione urządzenia. 

 

✓ Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu (w województwie podkarpackim, na terenie gmin: 

Radymno, Laszki powiatu Jarosław, gminy Wielkie Oczy powiatu Lubaczów) potwierdziła 

istnienie i funkcjonowanie inwestycji zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE. 

W trakcie oględzin potwierdzono funkcjonowanie inwestycji w kształcie przewidzianym 

w umowie o dofinansowanie.  

✓ Potwierdzono, że projekt 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. 

✓ Ustalono6, 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 projektu oznakowano numerami inwentarzowymi, tabliczkami informacyjnymi. 

Zawierają m.in.: logo Unii Europejskiej, nazwę programu, numer umowy o dofinansowanie 

oraz numer inwentarzowy wskazany na dokumencie OT. 

✓  Potwierdzono zgodność zakresu rzeczowego projektu z założeniami określonymi we wniosku 

o płatność, ewidencją finansowo-księgową i zestawieniem środków trwałych projektu. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

 

2. Potwierdzenie wykonania celu projektu. 

Zrealizowany zakres finansowy projektu obejmuje nakłady poniesione na składniki majątkowe 

(wg rejestru składników majątkowych, wyniosła 21 345 811,23 zł). 

 

Zespół kontrolujący na potwierdzenie realizacji wskaźników projektu zbadał zgodność stanu 

faktycznego z załącznikiem nr 12 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0001/16-01 

z 28.12.2016 r. (Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu). 

 

Beneficjent w ramach Projektu był zobowiązany do osiągnięcia następujących wartości docelowych 

wskaźników: 

 

 

 

 

 
4 W oparciu o okazane w trakcie kontroli: Karty Charakterystyki Stanowisk Pracy, Listy płac, ewidencji księgowej.    
5 Koszty niekwalifikowane. 
6 Na podstawie dokumentacji księgowej, dokumentu OT i wizji lokalnej.  
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Realizacja wskaźników projektu 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Wartość osiągnięta na rok 2018 r.  

Wskaźniki produktu 

1 Długość nowo 

wybudowanych sieci 

elektroenergetycznych 

dla odnawialnych 

źródeł energii 

km 12,3 km (linia 

2-torowa)     

24,6 km (linia 

1-torowa) 

12,3 km (linia 2-torowa)     

24,6 km (linia 1-torowa) 

2 Dodatkowa zdolność 

przyłączania źródeł 

odnawialnych do sieci 

elektroenergetycznych 

MWE 36 36 

3 Liczba 

wybudowanych lub 

zmodernizowanych 

stacji 

elektroenergetycznych 

szt. 1 1 

4 Długość nowo 

wybudowanych sieci 

elektroenergetycznych 

dla odnawialnych 

źródeł energii w 

województwie 

podkarpackim 

km 12,3 km (linia 

2-torowa)     

24,6 km (linia 

1-torowa) 

12,3 km (linia 2-torowa)     

24,6 km (linia 1-torowa) 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

1. Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 

cieplarnianych  

Tony 

równoważnika 

CO2 

84 504 0 

Źródło: opracowanie ZK 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

Realizacja wskaźnika:  

✓ Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii;  

W oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty7, potwierdzono długość nowo wybudowanych 

sieci elektroenergetycznych tj.: 12,3 km linii 110kV dwutorowej co w przeliczeniu na 1 tor daje 

wartość 24,6 km. 

 

✓ Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii 

w województwie podkarpackim; 

W oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty, oraz wizję lokalną8 potwierdzono długość 

nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych w województwie podkarpackim na terenie gmin: 

Radymno, Laszki powiatu Jarosław, gminy Wielkie Oczy powiatu Lubaczów).  

 

✓ Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych; 

W trakcie oględzin oraz na podstawie okazanych w trakcie kontroli dokumentów potwierdzono 

wybudowanie stacji transformatorowej 110/15kV Korczowa w m. Młyny, gmina Radymno 

obejmującą: 

 
7 Protokół nr ZRB/313-P/2016 z 29.09.2017 r. odbioru zgłoszonych do odbioru technicznego. 
8 Protokół oględzin z 29.06.2021 r. 
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- budowę napowietrznej rozdzielni 110kV w układzie H5 z oszynowaniem rurowym 

z  zastosowaniem modułów typu „pass”, 

- budowę budynku rozdzielni 15 kV wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, 

- budowę dwóch napowietrznych stanowisk transformatorów (mocy 110/15 kV, po 25 MVA 

każde), 

- budowę dróg wewnętrznych wraz z wjazdem na teren stacji oraz miejscami postojowymi (sztuk 

2), 

- budowę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, 

- budowę masztu ochrony odgromowej, 

- budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przyłączem kanalizacyjnym, 

- budowę oświetlenia, 

- przyłączenie kanalizacji deszczowej, 

- niwelację terenu. 

 

✓ Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; 

Na podstawie załącznika nr 12 do umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność końcową 

potwierdzono, że wskaźnik rezultatu bezpośredniego, określony na poziomie 84 504,00 ton 

równoważnika CO2 został wykazany jako nierealizowany. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika 

Działu Rozwoju Sieci PGE Dystrybucja S.A., wskazaną we wniosku o dofinansowanie wartość 

określono bazując na podpisanej umowie o przyłączenie farmy wiatrowej9. Na podstawie okazanej 

podczas kontroli dokumentacji10 potwierdzono, iż nie wykazano wartości tego wskaźnika z uwagi 

na fakt, iż niezależny podmiot gospodarczy, który podpisał z PGE Dystrybucja S.A. nie wywiązał się 

z umowy o przyłączenie.  

W świetle powyższego potwierdzono, że Beneficjent wywiązując się z zawartej umowy 

przyłączeniowej zrealizował projekt budowy stacji oraz linii, dostosowując parametry aparatów 

i urządzeń stacji 110/15 kV Korczowa (w tym transformatorów mocy 110/15 kV)11 w sposób 

umożliwiający przyłączenie źródeł o mocy przekraczającej 36MW. Spółka PGE Dystrybucja S.A. 

nie miała wpływu na decyzje biznesowe Inwestora, z którym zawarła umowę.  

Fizyczne zamierzenia spółki w zakresie wskaźnika „szacowanego rocznego spadku emisji gazów 

cieplarnianych” nie zostały zatem faktycznie zrealizowane. Jednakże z uwagi na fakt, iż Spółka 

poprzez zrealizowanie zadania wybudowania stacji elektroenergetycznej 11/15 kV oraz linii 110 kV 

zapewniła potencjał oraz możliwości przyłączenia odbiorów i źródeł, a co za tym idzie możliwości 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, uznać należy, iż wskaźnik ten został zrealizowany. 

Tak więc wskazana we wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta wartość określona na poziomie 

84 504,00 ton równoważnika CO2 jest jedynie wartością potencjalną, a jak wskazano wyżej taki 

potencjał został przez Spółkę zapewniony poprzez zrealizowanie zadań inwestycyjnych. 

 

✓ Dodatkowa zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznych 

Potwierdzono wybudowanie stacji transformatorowej 110/15kV Korczowa w m. Młyny, gmina 

Radymno, pozwalającej na przyłączenie źródeł odnawialnych o mocy 36 MW zlokalizowanych 

na terenie przyległym do GPZ Korczowa, tym samym potwierdzono osiągnięcie zdolności 

przyłączania źródeł odnawialnych o wskazanej mocy do sieci elektroenergetycznych. 

 

W przypadku zrealizowanych w ramach ww. wskaźników zadań, potwierdzono istnienie dokumentacji 

niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Inwestycje zostały rozpoczęte w terminie 

obowiązywania decyzji wydanej przez uprawniony organ. 

 
9 Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji Farmy Wiatrowej „WEL LS-36 w m. Młyny-Korczowa-

Budzyń nr 07633/00/RE08/09 z dnia 09.03.2010 r. 
10 Oświadczenie Kierownika Działu Rozwoju Sieci PGE Dystrybucja S.A., Pismo z 31.01.2019 r. do DFE w sprawie 

realizacji wskaźników. 
11 Protokoły odbioru: nr ZRB/313-P/2016 z 29.09.2017 r. odbioru zgłoszonych do odbioru technicznego (Budowa linii 110kV 

do stacji Korczowa), Protokół nr 88/2017 z 30.10.2017 r. odbioru zgłoszonych do odbioru technicznego (Budowa stacji 

110/15kV). 
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Analiza dokumentów dotyczących zakończenia realizacji poszczególnych zadań wskazuje, 

że inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 

celami projektu oraz obowiązującym prawem. 

Potwierdzono zgodność szczegółowych wyliczeń wskaźników uzyskanych po realizacji projektu 

w stosunku do poziomu wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie.   

Na czas kontroli ww. zakres rzeczowy został zrealizowany w 100 %. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

 

3. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.   

Oceny dokonano na podstawie czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta oraz na podstawie 

analizy przekazanej dokumentacji.12 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent posiada procedurę archiwizacji 

dokumentacji związanej z realizacją Projektu, która została określona w Instrukcja: Jednostka 

Realizująca Projekt (JRP) pn.: „Budowa linii 110 kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15 kV 

Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy 

przygranicznej przejścia granicznego Korczowa”, PGE DYSTRYUCJA S.A. Oddział Zamość, 

Instrukcji: Archiwizacja dokumentacji związanej z projektem.  

Po zakończeniu projektu Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji 

przez okres wskazany w § 14 pkt 2 umowy o dofinansowanie POIS.01.01.02-00-0001/16-00 z dnia 

28 grudnia 2016 r. tj. przez okres wskazany w rozporządzeniu nr 1303/2013 tj. okres dwóch lat od dnia 

31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto 

ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu (…).  

Potwierdzono, że dokumentacja związana z realizacją projektu jest archiwizowana w siedzibie firmy 

Beneficjenta i przechowywana jest w sposób gwarantujący bezpieczeństwo informacji. Dokumenty 

w formie papierowej znajdują 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 28 grudnia 2016 r. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

4. Weryfikacja wypełnienia obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych. 

Oceny dokonano na podstawie czynności kontrolnych prowadzonych na miejscu, w siedzibie 

Beneficjenta potwierdzających działania związane z realizacją projektu.  

Zgodnie z obowiązującymi dokumentami w ramach działań informacyjno-promocyjnych Beneficjent 

zobowiązał się do13: 

 
12 Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji zgodności procedury wewnętrznej Beneficjenta związanej z archiwizacją z: 

− Instrukcja: Jednostka Realizująca Projekt (JRP) pn.: „Budowa linii 110 kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15 

kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej 

przejścia granicznego Korczowa”, PGE DYSTRYUCJA S.A. Oddział Zamość, Instrukcji: Archiwizacja 

dokumentacji związanej z projektem.  

− z art. 140 rozporządzenia 1303/2013, art. 25 rozporządzenia 480/2014  oraz art. 15 rozporządzenia 659/1999, 

− Umowy o dofinansowanie POIS.01.01.02-00-0001/16-00 z dnia 28 grudnia 2016 r. 
13 W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji działań podjętych przez Beneficjenta w ww. 

zakresie w oparciu: 

− 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, 
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✓ oznaczania znakiem Unii Europejskiej (dalej: UE) i znakiem Funduszy Europejskich 

(dalej: FE): wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, 

wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości 

publicznej, dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,  

✓ na segregatorach, w których przechowywane są dokumenty dotyczące projektu znajdują się 

oznaczenia FE i UE, 

✓ zrealizowano zadanie nr 6 dotyczące wykonania 2 tablic informacyjnych, które 

po zakończeniu zastąpiono tablicami pamiątkowymi14, 

✓ umieszczenia tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu15: 

– Tablica nr 1 – Siedziba Oddziału ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość, 

– Tablica nr 2 – RE Jarosław, ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarosław. 

✓ umieszczenia tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji projektu16: 

– Tablica nr 1 – Siedziba Oddziału ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość, 

– Tablica nr 2 – RE Jarosław, ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarosław, 

– Tablica nr 3 – PGE Dystrybucja, l. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, 

– Tablica nr 4 – Stacja 110/15 kV Korczowa, ul. Korczowa, 37-550 Radymno. 

✓ zamieszczenia opisu projektu na stronie internetowej, 

✓ przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt 

uzyskał dofinansowanie, 

✓ dokumentowania prowadzonych w ramach projektu działań informacyjno-promocyjnych. 

Ponadto, ustalono że: 

✓ tablice pamiątkowe zostały umieszczone dla każdego ze zrealizowanych zadań w zakresie 

projektu, 

✓ każda tablica zawiera: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestaw logo – znaki FE 

i UE oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl, zamieszczone znaki i informacje są czytelne  

i wyraźnie widoczne, 

✓ każda tablica zrobiona jest z trwałych materiałów oraz znajduję się w miejscu 

ogólnodostępnym, zapewniającym dostęp jak największej liczby osób, 

✓ treść tablic pamiątkowych, która znajduje się na terenie projektu  pn. „Budowa linii 110 kV 

do stacji Korczowa oraz stacji 110/15 kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz 

źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego Korczowa” 

jest zgodna z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 

2014-2020 w zakresie informacji i promocji, 

✓ Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej na stronie 

internetowej pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/dzialalnosc/projekty-

wspolfinansowane2/Projekty-wspolfinansowane-z-funduszy-unijnych, na której umieszczono 

znak Unii Europejskiej oraz znak Funduszy Europejskich, a także krótki opis projektu. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

 

5. Weryfikacji, czy nie zaszła zmiana mogąca mieć wpływ na powstanie prawa  

do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT. 

Nie dotyczy.  

Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej NIP 946-25-93-855. 

Ponadto, podatek VAT w ramach poddziałania 1.2.2 był kosztem niekwalifikowalnym.  

 

 

 
− Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.,  

− §18 Umowy o dofinansowanie POIS.01.01.02-00-0001/16-00 z dnia 28 grudnia 2016 r. 
14 W ramach kosztów niekwalifikowanych.  
15 Zespół kontrolujący dokonał zgodności i umieszczenia tablic informacyjnych poprzez otrzymaną dokumentację wraz ze 

zdjęciami od Beneficjenta dnia 14.06.2021 r. oraz protokołu oględzin z dnia 29.06.2021 r. 
16 Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji zgodności i umieszczenia tablic pamiątkowych poprzez otrzymaną dokumentację 

wraz ze zdjęciami od Beneficjenta dnia 14.06.2021 r. oraz protokołu oględzin z dnia 29.06.2021 r. 

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/dzialalnosc/projekty-wspolfinansowane2/Projekty-wspolfinansowane-z-funduszy-unijnych
https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/dzialalnosc/projekty-wspolfinansowane2/Projekty-wspolfinansowane-z-funduszy-unijnych
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6. Sprawdzenie, czy nie został złamana zasada zakazu podwójnego finansowania. 

✓ Przedstawione przez spółkę oryginały faktury opatrzone są wyłącznie adnotacjami 

o współfinansowaniu poszczególnych wydatków w ramach projektu pn. „Budowa linii 110 kV 

do stacji Korczowa oraz stacji 110/15 kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców 

oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego 

Korczowa”, nr POIS.01.01.02-00-0001/16-00, zaś pozostałe obligatoryjne elementy opisu 

faktury wynikające z Zaleceń17 zostały umieszczone na odrębnej kartce, stanowiącej załącznik 

do każdej faktury i zawierają elementy zgodne z Załącznikiem 4 do Zaleceń. 

✓ Przedłożone w takcie kontroli sprawozdania finansowe nie wskazują aby spółka otrzymała 

jakiekolwiek dofinasowanie do realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie 

nr POIS.01.01.02-00-0001/16-00 z dnia 28 grudnia 2016 r., mogące stanowić naruszenie 

zakazu podwójnego finansowania. 

✓ Otrzymanie dofinasowania z POIiŚ 2014-2020 zostało zarachowane w księgach spółki 

po stronie przychodów. W rachunku zysku i strat prezentowane są jako przychody przyszłych 

okresów długoterminowych – otrzymane dotacje. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

  

7. Sprawdzenie, czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie 

z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1083/2006. 

Projekt będący przedmiotem kontroli uzyskał wsparcie w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie 

inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, zatem 

uzyskana pomoc stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 TWE, jednocześnie 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.  

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

 

8. Weryfikacja przestrzegania przez Beneficjenta uregulowań dotyczących przetwarzania 

danych osobowych w związku z realizacją POIŚ 2014-2020. 

Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 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 PO IiŚ 2014-2020 (CST). 

 

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 Procedurę Ochrony danych osobowych w PGE DYSTRYBUCJA S.A., 

✓ przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych 

w systemie, tj. ministra właściwego do spraw funduszy i polityki regionalnej, 

✓ do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, 

którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania, 

✓ Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, 

 
17 Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, z dnia 19 stycznia 2017 r. 
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✓ Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, który jest zgodny 

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

✓ zgodnie z oświadczeniem Kierownika Działu Rozwoju Sieci PGE S.A. Oddział Zamość18 

po zakończeniu projektu Beneficjent nie zawarł żadnych umów, co wiąże się z brakiem 

realizacji obowiązku informacji art. 13 i 14 RODO poprzez zawarty Aneks nr 1 

do Porozumienia w sprawie powierzania, przetwarzania danych osobowych w związku 

z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 z dnia 06.09.2017 r. zwanego dalej „Porozumieniem”, zawarty w Warszawie w dniu 

26.02.2019 r., 

✓ zgodnie z oświadczeniem19 Beneficjent na czas realizacji projektu nie prowadził ewidencji 

osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, Beneficjent stosuje Procedury 

Ochrony Danych Osobowych w PGE Dystrybucja S.A., że zgodnie z ww. Procedurą wszyscy 

pracownicy Spółki są zobowiązaniu do wypełnienia takiego oświadczenia20.  

 

Reasumując należy stwierdzić, że Beneficjent, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, 

przetwarza te dane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz postanowieniami zawartego 

porozumienia. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 

 
Anna Skowronek 

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

 

 

Ewa Bąbała    

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

 

 

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej: 

 

 
Małgorzata Keller-Boroszko 

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

                                                                                        w zastępstwie 

 

 

 

Pouczenie: 
Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo 

do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych 

pisemnych zastrzeżeń do tej informacji, w tym do treści zaleceń pokontrolnych. W przypadku 

przekroczenia określonego terminu, kierownik instytucji kontrolującej może odmówić rozpatrzenia 

zgłoszonych zastrzeżeń. Istnieje możliwość przedłużenia terminu na zgłoszenie zastrzeżeń na wniosek 

podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.  
   

 
18 Oświadczenie z dnia 01.07.2021 r. 
19 Oświadczenie z dnia 08.07.2021 r. vice Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A.  
20 Na dzień zakończenia projektu nr POIS.01.01.02-00-0001/16-00 z dnia 06.07.2017 r.  nie obowiązywały przepisy 

dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją POIŚ 2014-2020, w Aneksie nr 1 do Porozumienia zawartym 

w dniu 26.02.2019 r. uregulowano przepisy dot. RODO.  
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