
   

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI nr 9/2021 

 

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.01.04.01-00-0002/18 pn.: Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy 

poprzez automatyzację linii SN w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów 

zwarciowych oraz transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczepów. 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.  

ul. Piękna 46 

00-672 Warszawa 

Termin kontroli: 14.06 - 02.07.2021 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 odliczenia przez beneficjenta podatku VAT, 

8) weryfikacji przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania danych 

osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020. 

Tryb kontroli: 

Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu. 

Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Biuro Kontroli i Audytu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 
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Skład zespołu kontrolującego: 

 Paulina Nowicka – Kierownik Zespołu, 

 Michał Gałkowski – Członek Zespołu. 

Podstawy Prawne: 

1. art. 22 ust.2 pkt 2) podpunkt b) oraz art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 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.); 

2. podrozdziału 2.4.1 Rozdziału II oraz Rozdziału IV Zaleceń dla instytucji zaangażowanych 

w  realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych 

oraz systemu rocznych rozliczeń, zatwierdzonych 29.11.2017 r.; 

3. § 15 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0002/18-00 z 30.07.2019 r. dot. 

projektu pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii 

SN w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz 

transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczepów.” z późn. zm. 

Zastosowano techniki kontroli: 

 analiza dokumentów źródłowych związanych z projektem, 

 przeprowadzenie rozmów z pracownikami, 

 zastosowanie list sprawdzających dotyczących badanego zakresu,  

 wizja lokalna inwestycji przeprowadzona dn. 24.04.2021 r. 

1. Sprawdzenie czy informacje przekazywane przez beneficjenta przy wnioskach 

o płatność są potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

Dobór próby 

Weryfikacja oryginalnej dokumentacji finansowej, którą beneficjent przedstawił 

IP we wnioskach o płatność została dokonana na reprezentatywnej próbie. Próba została 

wytypowana w sposób celowy w oparciu o następujące równorzędne kryteria: 

 faktury o najwyższej wartości wydatków kwalifikowanych, 

 uwzględnienie w próbie wszystkich kategorii oraz zadań, z których wynikają wydatki 

oraz losowy w przypadku faktur o tej samej wartości i dotyczących wydatków tego 

samego rodzaju (www.Losowe.pl). 

Tabela 1. Zestawienie Faktur wybranych do weryfikacji 

Lp Kategoria 

wydatków 

Nr faktury Kwota 

netto - zł 

Data 

wystawieni

a faktury 

Nazwa towaru lub usługi 

1. Zakup środków 

trwałych i wartości 

niematerialnych i 

prawnych 

zainstalowanych na 

stałe w projekcie - 

281086519 893 000,00 2019-06-28 DOTUL 250 H/20,DOTULr 400 

H/20 - Dostawa 10 

transformatorów SN/nN. 

Protokół przyjęcia na magazyn 

WZ. z 01.07.2019. 

http://www.losowe.pl/
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Dostawa 

transformatorów 

2. Roboty budowlane - 

Montaż wskaźników 

zwarcia 

2019/07/135 10 900,00 2019-07-30 V145: Montaż wskaźnika 

zwarcia z komunikacją do 

SCADA w ST: 10221 - 

inwestycja przy ul. Mehoffera 

103c, zgodnie z nr zamówienia 

(umowy) 4300043225. Protokół 

nr WP\4\2019 (nr zleceń PM52: 

4230210724) z 22.07.2019. 

3. Zakup środków 

trwałych i wartości 

niematerialnych i 

prawnych 

zainstalowanych na 

stałe w projekcie - 

Dostawa 

wskaźników zwarcia 

1560/2019 207 220,00 2019-09-11 Wskaźniki zwarcia z łącznością 

do SCADA: Dostawa wskaźnika 

zwarcia. WZ nr 6/ 2019 z dn. 

11.09.2019,  WZ nr 7/ 2019 z dn. 

11.09.2019, odebrano 

11.09.2019Wskaźniki zwarcia z 

łącznością do SCADA: Dostawa 

wskaźnika zwarcia. WZ nr 6/ 

2019 z dn. 11.09.2019,  WZ nr 7/ 

2019 z dn. 11.09.2019, odebrano 

11.09.2019 

4. Zakup środków 

trwałych i wartości 

niematerialnych i 

prawnych 

zainstalowanych na 

stałe w projekcie - 

Dostawa 

transformatorów 

281089720 124 200,00 2019-11-12 Uruchomienie, parametryzacja, 

konfiguracja  10 szt. 

transformatorów SN/nN. 

Protokół uruchomienia nr 

9703/26.09.2019 

5. Roboty budowlane - 

Montaż 

transformatorów 

MPP 051/12/2019 37 800,00 2019-12-11 Wymiana transformatora 

250kVA w ST 9512 ul. 

Witolińska 6, zgodnie z nr 

zamówienia 4300043247. 

Protokół nr WP/6/2019/4 (nr 

zleceń PM52:4230211052, 

4230211053 ) z 30.10.2019. 

Źródło: opracowanie ZK 

Zweryfikowano dokumentację finansową potwierdzającą poniesienie wydatków 

kwalifikowanych na kwotę 1 273 120,00 zł z 5 169 200,00 zł co stanowi 24,63% wydatków 

kwalifikowalnych projektu przedstawionych przez beneficjenta do refundacji we wnioskach 

o płatność: POIS.01.01.02-00-0009/17-001, POIS.01.01.02-00-0009/17-002 i POIS.01.01.02-

00-0009/17-004. Wniosek o płatność nr POIS.01.01.02-00-0009/17-003 był wnioskiem 

sprawozdawczym. 

Opinia zespołu kontrolującego: 

1) Dokumenty finansowe, w tym faktury VAT dotyczące realizacji projektu potwierdzają 

wartość poniesionych przez Beneficjenta nakładów inwestycyjnych. Faktury dotyczą 
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zakupu środków trwałych i robót budowlanych. Do faktur dołączono protokoły odbioru 

potwierdzające realizację poszczególnych etapów robót. 

2) Do kopii faktur dołączono opisy tych faktur zawierające: kwoty wydatków 

kwalifikowalnych, numer umowy o dofinasowanie, numer umowy z wykonawcą oraz 

dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty oraz kopie protokołów. 

3) Na kopiach faktur umieszczono numer umowy o dofinansowanie. 

4) Kopie dowodów zapłaty w postaci wydruków z bankowości elektronicznej 

potwierdzają dokonanie zapłat za faktury. 

5) Opisy faktur potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne dołączone 

do wniosków o płatność zawierają wszystkie wymagane w systemie POIiŚ elementy. 

Na dokumentach tych umieszczono logo: „Fundusze Europejskie Infrastruktura 

i Środowisko” i logo Unii Europejskiej ze wskazaniem Funduszu Spójności. 

6) Potwierdzono, że wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.  

Ustalenia:  

 Z uwagi na stwierdzone uchybienia dotyczące braku numeru umowy o dofinansowanie 

na oryginałach faktur oraz niezałączenia do oryginałów faktur opisów potwierdzających 

poniesione wydatki kwalifikowalne wskazane we wnioskach o płatność w przedmiotowym 

zakresie zweryfikowano 100% wydatków. W trakcie weryfikacji potwierdzono, 

że uchybienia dotyczą wszystkich przedłożonych w ramach wniosków o płatność 

wydatków. W trakcie kontroli Beneficjent usunął opisane uchybienia, co zostało 

potwierdzone w trakcie reweryfikacji przedmiotowej dokumentacji.  

 W trakcie kontroli ustalono, że Beneficjent przekazywał do Instytucji Pośredniczącej jako 

załączniki do wniosków o płatność skany z kopii, a nie oryginałów faktur potwierdzających 

poniesione wydatki. 

2. Weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości 

wskaźników produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie  

Zespół kontrolujący w dniu 24.06.2021 r. dokonał oględzin inwestycji na miejscu realizacji 

projektu. Oględziny zostały przeprowadzone na próbie, tzn. z 200 lokalizacji stacji energetycznych 

w których zastosowano wskaźniki przepływu prądów zwarciowych, w tym 10 gdzie zainstalowano 

transformatory z automatycznym przełącznikiem zaczepów, wybrano 12 lokalizacji (w tym w 2 

były zainstalowane transformatory). Dobór próby przeprowadzono wg. następujących kryteriów: 

1. wszystkie lokalizacje w których zainstalowano tablice pamiątkowe (4 lokalizacje), 

2. 20% z lokalizacji w których zainstalowano oprócz wskaźników zwarcia również 

transformatory (2 lokalizacje), 

3. zróżnicowanie lokalizacji w Warszawie (6 lokalizacji – Wawer, Białołęka, Targówek, 

Ochota, Wola, Bemowo). 

Opinia Zespołu Kontrolującego: 

W trakcie oględzin potwierdzono, że w lokalizacji: 

nr 9465 ul. Katowicka 4 – został zainstalowany wskaźnik przepływu prądów zwarciowych; 

nr 9644 ul. Lawinowa róg Kąkolowej – został zainstalowany wskaźnik przepływu prądów 

zwarciowych; 
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nr 9584 na ul. Wydawniczej 72 – został zainstalowany wskaźnik przepływu prądów zwarciowych; 

nr 9055 ul. Korkowa 132 – został zainstalowany wskaźnik przepływu prądów zwarciowych oraz 

transformator; 

nr 9429 ul. Ostrobramska 78 – został zainstalowany wskaźnik przepływu prądów zwarciowych oraz 

transformator; 

nr 9391 ul. Barkocińska 7 – został zainstalowany wskaźnik przepływu prądów  

nr 9453 ul. Remiszewska 40 –  został zainstalowany wskaźnik przepływu prądów zwarciowych; 

nr 10016 ul. Św. Wincentego 19 – został zainstalowany wskaźnik przepływu prądów zwarciowych. 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący zweryfikował realizację zadań 

przewidzianych w projekcie. Poniżej Tabela opisująca realizację poszczególnych zadań. 

Tabela 2. Realizacja zadań przewidzianych w projekcie 

Zadanie Nazwa zadania 

Opis działań planowanych do 

realizacji w ramach 

wskazanych zadań/ czas 

realizacji/ podmiot działania 

Dokumenty 

potwierdzające realizację 

zadania 

Zadanie 1  

Prace przygotowawcze 
Opracowanie studium 

wykonalności i 

wniosku o 

dofinansowanie 

Opracowanie studium 

wykonalności i wniosku o 

dofinansowanie, analiza kosztów 

i korzyści, opracowanie 

dokumentacji przetargowej. 

Podmiot działania: innogy Stoen 

Operator Sp. z o.o 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

Zadanie 2  

Dostawa 

transformatorów i 

wskaźników zwarcia 

Zakup 200 szt. wskaźników 

zwarcia oraz 10 szt. 

transformatorów. Zespół tych 

urządzeń przeznaczony jest do 

wybranych funkcji 

telesterowania i telesygnalizacji 

(telemechaniki) w sieciach SN. 

Zespół urządzeń umożliwia w ten 

sposób realizację zadań zdalnego 

nadzoru sieci 

elektroenergetycznej SN w 

zakresie lokalizacji zwarć 

doziemnych i międzyfazowych 

oraz regulacji napięcia w stacjach 

SN/nN Podmiot działania: 

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 

Umowa nr PZ-4197  

5.03.2019 r. na dostawę 

transformatorów.  Protokół 

przyjęcia na magazyn WZ. 

z 01.07.2019.   
Umowa nr PZ-4196 z 

17.04.2019 r. na dostawę 

wskaźników zwarcia z 

łącznością do SCADA.  
WZ nr 6/ 2019 z dn. 

11.09.2019,  WZ nr 7/ 

2019 z dn. 11.09.2019, 

odebrano 11.09.2019 

  

Zadanie 3  

Montaż 

transformatorów i 

wskaźników zwarcia 

Montaż 200 szt. wskaźników 

zwarcia: Montaż urządzeń 

odbywać się będzie w wybranych 

stacjach SN/nN zlokalizowanych 

na terenie działania Beneficjenta. 

Podmiot działania: innogy Stoen 

Operator Sp. z o.o. 

Umowa nr PZ-4249  

12.03.2019 r. na montaż 

transformatorów.  

Uruchomienie, 

parametryzacja, 

konfiguracja  10 szt. 

transformatorów SN/nN. 

Protokół uruchomienia nr 

9703/26.09.2019. Umowa 

nr 4300043225 na montaż 

wskaźników zwarcia. 

Protokół nr WP\3\2019 (nr 

zleceń PM52: 
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Źródło: opracowanie ZK 

W trakcie weryfikacji przedłożonej do kontroli przez Beneficjenta dokumentacji potwierdzono 

realizację wskaźników produktu. Poniżej osiągnięte w związku z realizacją projektu wskaźniki. 

Tabela 3. Realizacja wskaźników produktu 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągnięta 

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)  

przedsiebior

stwa 

1 1 

2. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych 

stacji elektroenergetycznych  

Szt. 200 200 

Źródło: opracowanie ZK 

Osiągnięcie powyższych wskaźników zostało potwierdzone na podstawie oględzin inwestycji 

przeprowadzonych przez Zespół Kontrolujący dnia 24.06.2021 r., dokumentacji finansowej, 

dokumentów OT, wydruku z ewidencji środków trwałych. 

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

3. Weryfikacja, czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa. 

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano ujęcie wszystkich wydatków wykazanych 

przez Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. we wnioskach o płatność 

nr POIS.01.01.02-00-0001/17-001, nr POIS.01.01.02-00-0009/17-002 i nr POIS.01.01.02-00-

0009/17-004 z zapisami w ewidencji księgowej. 

Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0002/18-00 projektu 

pn.: „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii SN 

w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów 

z automatycznym przełącznikiem zaczepów” zawartej 30.07.2019 r. Beneficjent realizujący 

przedmiotowy projekt 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 dokonywaniem księgowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Jednostka kontrolowana przedłożyła: 

 Zasady rachunkowości – innogy STOEN Operator sp. z o.o. obowiązujące za rok 2019 

i 2020 wraz z załącznikami, 

 wydruk z ewidencji księgowej. 

4230210719) z 

19.08.2019. 

Zadanie 4  Działania promocyjne 

Zakup tablic informacyjnych 

oraz ogłoszenia w mediach. 

Podmiot działania: innogy Stoen 

Operator Sp. z o.o. 

Wydatki 

niekwalifikowalne 
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Opinia Zespołu Kontrolującego: 

W obowiązujących u Beneficjenta Zasadach rachunkowości zarówno za 2019 r. jak i 2020 r. 

nie wprowadzono obowiązku stosowania wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wszystkich 

operacji związanych z realizacją projektu pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy 

poprzez automatyzację linii SN w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów 

zwarciowych oraz transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczepów.” 

Jedyne zapisy, które znajdują się w przedmiotowym dokumencie dotyczące środków 

europejskich znajdują się w podrozdziale 2.1.15 dotyczącym rozliczeń międzyokresowych 

przychodów: „- dotacje przyznane ze środków publicznych przyznanych z budżetu środków 

europejskich przyznanych na realizację inwestycyjnych projektów sieciowych, które rozlicza 

się liniowo przez okres użytkowania środka trwałego współfinansowanego z funduszy 

europejskich i ujmuje w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych”.  

Brak regulacji w Zasadach rachunkowości dotyczących sposobu ewidencjonowania kosztów 

poniesionych w ramach realizacji kontrolowanego projektu uniemożliwia weryfikację sposobu 

prowadzenia tej ewidencji. 

Ustalenia: Beneficjent nie wprowadził do Zasad rachunkowości obowiązku stosowania 

wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wszystkich operacji związanych z realizacją projektu 

pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii SN w wyniku 

zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów 

z automatycznym przełącznikiem zaczepów.” 

4. Sprawdzenie realizacji polityk wspólnoty wiążących dla projektu w zakresie 

konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska 

oraz polityki równych szans. 

4.1. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie konkurencji i udzielania zamówień 

publicznych. 

W trakcie realizacji projektu przez Beneficjenta Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 

następujące kontrole procedur zamówień publicznych: 

 kontrola procedury zawarcia umowy nr PZ/4196 z 17.04.2019 r. na dostawę 

wskaźników zwarcia z łącznością do SCADA – kontrola nr POIS.01.04.01-U-A/8/20 

z  2.06.2021 r. z nieistotnymi zastrzeżeniami; 

 kontrola procedury zawarcia umowy nr 4300043225 z 8.03.2019 r. na montaż 

wskaźników przepływu prądu zwarcia wraz z komunikacją w stacjach SN/nN - kontrola 

nr  POIS.01.04.01-U/7/20 z 21.12.2020 r. z istotnymi zastrzeżeniami (skutkującymi 

korektą finansową); 

 Kontrola procedury zawarcia umowy nr PZ-4249  z 12.03.2019 r. na  montaż 10 sztuk 

transformatorów SN/nn wyposażonych w podobciążeniowy przełącznik zaczepów – 

kontrola nr  POIS.01.04.01-U/38/19 z  15.09.2020 r. z  istotnymi zastrzeżeniami 

(skutkującymi korektą finansową). 

4.2. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie dotyczącym pomocy publicznej. 

Dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną w formie dotacji na infrastrukturę 

energetyczną w ramach programu pomocowego nr SA.43905(2015/X) zgodnie 
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z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury 

energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20201. 

4.3. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie ochrony środowiska. 

Projekt pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii SN 

w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów 

z automatycznym przełącznikiem zaczepów” obejmuje zakup i montaż urządzeń, które zostały 

zainstalowane w istniejących obiektach należących do Operatora (tj. Innogy Stoen Operator 

Sp. z o.o.). Instalacja wskaźników zwarcia została przeprowadzona wewnątrz istniejących 

obiektów, przez co nie miała wpływu na środowisko naturalne. Wymiana transformatora 

stanowi typowy w spółce dystrybucyjnej zabieg eksploatacyjny – po wyłączeniu urządzenia 

spod napięcia zostaje zdemontowany stary transformator, a na jego miejsce jest montowana 

nowa jednostka.  

W związku z powyższym realizacja prac nie wymagała przeprowadzenia oceny odziaływania 

na środowisko, w tym wykonania raportu odziaływania na środowisko, ani uzyskania decyzji 

o uwarunkowaniach środowiskowych. W odniesieniu do tego typu przedsięwzięć nie był 

również wymagany projekt techniczny, ani pozwolenie na budowę. Wymiana transformatorów 

WN/SN – jako zabieg eksploatacyjny – nie znajduje się w kategorii przedsięwzięć, 

wymienionych w przepisach dot. ochrony środowiska2 jako „mogące znacząco oddziaływać 

na środowisko”. 

Projekt nie wymagał również uzyskiwania żadnej z decyzji, o których mowa w art. 96 ust. 2 

ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).  

Tożsame stanowisko – w odniesieniu do potencjalnego wpływu na obszary Natura 2000, a także 

spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej – wyraził przy piśmie z 17 września 2018 r. 

(znak: WPN-II.6335.167.2018.AK) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.  

4.4. Realizacja polityk wspólnoty w zakresie polityki równych szans. 

Realizacja projektu wywiera neutralny pływ na realizację polityk równości szans mężczyzn, 

kobiet i niedyskryminacji.  

Ustalenia: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu. 

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano obowiązującą w jednostce kontrolowanej 

procedurę wewnętrzną pn. „Procedura archiwizacji i przekazywania dokumentów 

przy realizacji projektów finansowanych z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020” (dokument z czerwca 2019 r., brak daty dziennej) 

regulującą przepisy przechowywania dokumentacji związanej z projektem zgodnie 

                                                           
1 Dz. U. 2015 poz. 1803, z późn. zm. 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2010 r., nr 213, poz. 1397 ze zm.) 
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z wymogami określonymi w § 14 pkt 2 umowy o dofinansowanie POIS.01.04.01-00-0002/18-

00 z dnia 30 lipca 2019 r.  

Opinia Zespołu Kontrolującego: 

Procedura Beneficjenta dotycząca przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

kontrolowanego projektu uwzględnia zasady określone w § 14 Umowy o dofinansowanie.  

W toku działań kontrolnych dokonano oględzin, które potwierdziły, że dokumentacja związana 

z realizacją projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność 

i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, zgodnie z obowiązującą w jednostce 

kontrolowanej Procedurą oraz wymogami określonymi w § 14 Umowy o dofinansowanie. 

Dokumenty w formie papierowej znajdujące się w siedzibie Beneficjenta są posegregowane 

tematycznie, znajdują się w opisanych segregatorach i zostały przygotowane do archiwizacji. 

Ustalenia: nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

6. Weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych. 

Oceny dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu inwestycji, a także 

na podstawie dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych do badania 

potwierdzających działania związane z realizacją projektu. 

Opinia zespołu kontrolującego: 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że działania informacyjno-promocyjne 

Beneficjenta polegały na: 

 umieszczeniu 4 tablic pamiątkowych w miejscu realizacji każdej inwestycji, 

 oznaczeniu dokumentów dotyczących realizacji projektu, 

 umieszczeniu informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej 

Beneficjenta, 

 opublikowaniu trzech artykułów dotyczących projektu. 

Ponadto, ustalono że: 

 lokalizacja tablic pamiątkowych jest w ogólnie dostępnym i widocznym miejscu,  

 informacje umieszczone na tablicy pamiątkowej zawierają wszystkie wymagane 

oznaczenia zgodnie z zaleceniami dotyczącymi działań informacyjno-promocyjnych 

POIiŚ 2014-2020, 

 zamieszczone znaki i informacje na 3 z 4 tablic pamiątkowych są czytelne, w łatwy 

sposób można zapoznać się z ich treścią, 

 ponadto na stacjach zamieszczono małe tabliczki informujące o rodzaju zainstalowanej 

infrastruktury (wskaźniki zwarcia lub transformatory), 

 Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, 

w tym z Funduszu Spójności i Programu umieszczając na dokumentach znak Funduszy 

Europejskich z nazwą Programu oraz znak Unii Europejskiej z nazwą Fundusz 

Spójności. 
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Ustalenia: Na stacji nr 10016 ul. Św. Wincentego 19 – została umieszczona tablica pamiątkowa 

na temat realizacji projektu jednakże tablica była nieczytelna (zamalowana graffiti). Na ww. stacji 

również tabliczka z informacją dot. zainstalowanej infrastruktury była nieczytelna (została 

zamalowana). 

Weryfikacja, czy nie zachodzą okoliczności mające wpływ na powstanie prawa do odliczenia 

przez beneficjenta podatku VAT. 

Nie dotyczy. W działaniu 1.4.1 VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym. 

7. Weryfikacja przestrzegania przepisów porozumienia w sprawie przetwarzania 

danych osobowych z realizacji POIiŚ 2014-2020. 

Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych3 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). 

Opinia zespołu kontrolującego: 

W trakcie kontroli dokonano weryfikacji danych zawartych w:  

 Informacji o zapewnieniu przez Beneficjenta odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, umożliwiających należyte zabezpieczenia danych osobowych 

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

 Ewidencji upoważnień do przetwarzania danych dotyczących zbiorów w ramach 

projektów,  

 Rejestrze kategorii czynności przetwarzania w Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 

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 Danych Osobowych Innogy Stoen 

Operator, 

 wyznaczył inspektora ochrony danych - nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony 

przetwarzanych danych osobowych,  

 przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych  

w systemie,  

 nie powierzał innym podmiotom przetwarzania danych osobowych w zbiorze POIiS 

2014-2020 w ramach realizacji projektu,  

 prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

(Ewidencja upoważnień), która zawiera daty nadania i ustania uprawnień,  

 Ewidencja upoważnień jest prowadzona w sposób ciągły,  

                                                           
3  Porozumienie z 30.07.2019 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
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 do przetwarzania danych osobowych w zbiorze POIiŚ 2014-2020 dopuszczeni 

są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, którzy posiadają wydane upoważnienia do ich 

przetwarzania – zgodnie z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych (obowiązującej 

w Spółce) każdy pracownik Innogy Stoen Operator, po odbyciu obowiązkowego 

szkolenia wstępnego z zakresu danych osobowych , podpisuje upoważnienie 

do przetwarzania danych osobowych. Wydane przez Beneficjenta pracownikom 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze PO IiŚ 2014-2020 

są zgodne ze wzorem takiego upoważnienia określonego przez Instytucję Zarządzającą,  

 prowadzi Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP), który w swoim zakresie, 

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

(RODO). 

Ustalenia: nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

8. Zalecenia 

Lp Punkt w części 

informacji 

pokontrolnej 

Podsumowanie 

ustalenia 

Zalecenia 

pokontrolne 

Termin 

realizacji 

zalecenia  

Stopień 

ważności 

1. 
1. Sprawdzenie czy 

informacje 

przekazywane 

przez beneficjenta 

przy wnioskach 

o płatność 

są potwierdzone 

odpowiednimi 

dokumentami.  

 

Stwierdzono brak 

numeru umowy 

o  dofinansowanie na 

oryginałach faktur 

oraz niezałączenia do 

oryginałów faktur 

opisów 

potwierdzających 

poniesione wydatki 

kwalifikowalne 

wskazane 

we wnioskach o 

płatność. 

Z uwagi na usunięcie 

uchybienia w trakcie 

kontroli co 

potwierdzono 

reweryfikacją 

przedmiotowych 

dokumentów 

odstępuje się od 

wydania zalecenia 

pokontrolnego. 

n/d wysoki 

2. Stwierdzono, że 

Beneficjent 

przekazywał do 

Instytucji 

Pośredniczącej jako 

załączniki do 

wniosków o płatność 

skany z kopii, a nie 

oryginałów faktur 

potwierdzających 

poniesione wydatki. 

 

Należy przekazać do 

Instytucji 

Pośredniczącej 

(Departament 

Funduszy 

Europejskich) skany 

z oryginałów faktur. 

21 dni od 

dnia 

otrzymania 

niniejszej 

Informacji 

wysoki 

3. 3. Weryfikacja, czy 

zapewniona jest 

wyodrębniona 

ewidencja 

księgowa. 

Stwierdzono, że 

Beneficjent nie 

wprowadził do Zasad 

rachunkowości 

obowiązku 

stosowania 

wyodrębnionej 

Należy wprowadzić 

odpowiednie zapisy 

do Zasad 

rachunkowości 

dotyczące sposobu 

prowadzenia 

wyodrębnionej 

21 dni od 

dnia 

otrzymania 

niniejszej 

Informacji 

wysoki 
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ewidencji księgowej 

dla wszystkich 

operacji związanych 

z realizacją projektu. 

ewidencji księgowej 

w zakresie 

kontrolowanego 

projektu. Należy do 

Instytucji 

Pośredniczącej 

przesłać powyższy 

dokument oraz 

wydruk z ewidencji 

księgowej 

potwierdzający 

zapisy dotyczące 

ewidencji. 

4. 5. Weryfikacja 

sposobu 

prowadzenia 

działań 

informacyjno – 

promocyjnych. 

 

Stwierdzono, że na     

stacji nr 10016 ul. Św. 

Wincentego 19 –    

została umieszczona 

tablica pamiątkowa na 

temat realizacji      

projektu oraz             

tabliczka z informacją 

dot. zainstalowanej 

infrastruktury które    

były nieczytelne.            

 

Należy oczyścić lub 

wymienić tablicę 

pamiątkową oraz 

tabliczkę z 

informacją dot. 

zainstalowanej 

infrastruktury. 

21 dni od 

dnia 

otrzymania 

niniejszej 

Informacji 

średni 

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach 

niepodjęcia odpowiednich działań: 21 dni od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. 

 

 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 

- Paulina Nowicka 

(kierownik zespołu kontrolującego) ……....................... 

 

- Michał Gałkowski  pracownik nieobecny w pracy 

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

 

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej:  

 

Małgorzata Keller-Boroszko 

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

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia 23 lipca 2021 r. 

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 
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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. 
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