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INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI Nr 3/2021 

 

Informacje o kontroli 

Zgodnie z upoważnieniem nr 5/2019 kontrola odbyła się w dniach 27 kwietnia 2021 r. – 31 maja 

2021, w tym w siedzibie Beneficjenta w dniach 10 – 14 maja 2021 roku. 

Nr działania 

10.1 oś priorytetowa X Pomoc techniczna  

Plan Działań sektora energetyka na lata 2019-2020.  

Temat i zakres kontroli 

Kontrola wydatków finansowanych z pomocy technicznej POIiŚ w ramach projektu Planu Działań 

sektora energetyki na lata 2019-2020. 

Kontrola w zakresie realizacji Planu Działań sektora energetyki na lata 2019-2020 przez INiG PIB. 

Tryb kontroli 

Kontrola doraźna przeprowadzona zgodnie z Podrozdziałem 2.4.3 Zaleceń dla instytucji 

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

kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń. 

Podstawa prawna kontroli 

 art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w  zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20201, 

 Podrozdziału 2.4.3 Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura 

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

(dalej Zaleceń) 

 § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie UDA-POIS.10.01.00-00-0402/19-00 (INIG PIB) Planu 

Działań sektora energetyka na lata 2019-2020 z dnia 5.07.2019 r., zawartej między Ministrem 

Energii a Instytutem Nafty i Gazu Państwowym Instytutem Badawczym, 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 – dalej wytyczne horyzontalne. 

 

                                                           
1 Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm. 
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Jednostka kontrolowana 

Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy 

31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A  

 

Jednostka kontrolująca 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

 

Zespół kontrolujący 

Anna Skowronek – kierownik zespołu kontrolującego,  

Bożena Zawłocka – członek zespołu kontrolującego, 

Agnieszka Kaczyńska – członek zespołu kontrolującego, 

Ewa Bąbała – członek zespołu kontrolującego, 

Magdalena Bylińska – członek zespołu kontrolującego, 

Sylwia Półtorak - członek zespołu kontrolującego, 

Artur Konarski – członek zespołu kontrolującego, 

Michał Gałkowski– członek zespołu kontrolującego. 

 

Szczegółowy zakres kontroli 

Istotą kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji Planu Działań na lata 2019-2020 z umową 

o dofinansowanie w tym w szczególności:   

1. ustalenie rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania realizacji projektu 

PT oraz porównanie ustaleń z danymi przedstawianymi przez instytucję we wnioskach 

o płatność, 

2. sprawdzenie zgodności zakresu realizowanych działań z zakresem przedmiotowym 

projektu PT, 

3. prawidłowość procedur zawierania umów związanych z realizacją projektu PT (dotyczy 

wydatków wytypowanych do próby), 

4. kwalifikowalność wydatków poniesionych w ramach projektu PT, tj. czy wydatki zostały 

poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie wykorzystania 

środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznych horyzontalnych, 

5. prawidłowość sporządzenia wniosków o płatność oraz zestawień wydatków, 

6. uzyskanie zapewnienia utrzymania przez beneficjenta odrębnego systemu księgowego albo 

odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem, 

7. stosowanie przez daną instytucję zasad dotyczących obiegu i weryfikacji dokumentów 

księgowych związanych z realizacja projektu PT, 

8. ocenę podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z projektem PT, 

ich zgodności z zakresem przedmiotowym projektu, dokumentów potwierdzających 

wykonanie dostaw/usług, 

9. stosowanie przez daną instytucje zasad dotyczących przechowywania dokumentów, 

10. stosowanie przez daną instytucje zasad dotyczących informacji i promocji w zakresie 

działań finansowanych ze środków PT PO IiŚ. 
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W trakcie kontroli badano realizację Planu Działań w sektorze energetyka na lata 2019-2020  

w kierunku ustalenia m.in. czy: 

 założone cele i zakres rzeczowy określony w Planie Działań zostały zrealizowane, 

 wydatki w ramach poszczególnych kategorii wniosków o płatność zostały poniesione 

zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w Wytycznych w zakresie 

wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznych 

horyzontalnych, 

 podstawowe dokumenty formalno - prawne związane z Planem Działań (np. umowy 

zawarte w związku z realizacją PD) są zgodne z zakresem przedmiotowym PD,  

a dokumenty potwierdzające wykonanie dostaw/usług (np. protokoły odbioru) 

są wystawione prawidłowo, 

 dla zadań objętych PD PT w poszczególnych kategoriach wydatków zapewniono 

poprawność procesu zawierania umów m.in. zgodność z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759,  

z późń. zm.; dalej; PZP lub ustawa Pzp), a jeżeli dane zamówienie było wyłączone 

ze stosowania ustawy Pzp, zapewnienie zgodności z procedurami zawierania umów, 

określonymi w Wytycznych horyzontalnych. 

Próba wybrana do kontroli  

Obszar objęty kontrolą zgodnie z wyżej wymienionym zakresem obejmuje realizację PD w 2019-

2020 r. W związku z powyższym dokonano weryfikacji wydatków następujących złożonych 

przez IW do IP wniosków o płatność: 

 za okres do 30/06/2019 r., 

 za okres do 30/09/2019 r., 

 za okres do 31/12/2019 r. 

 za okres do 31/03/2020 r., 

 za okres do 30/06/2020 r., 

 za okres do 30/09/2020 r., 

 za okres do 31/12/2020 r. (końcowy). 

Celem kontroli było ustalenie prawidłowości kwalifikowania przez Beneficjenta wydatków, 

które zgłoszono do dofinansowania w ramach PD na lata 2019-2020 wraz z oceną sposobu 

udokumentowania ich poniesienia w aspekcie obowiązujących przepisów i wytycznych oraz zbadania 

zgodności realizacji dokonanych działań Beneficjenta w zakresie stosowania prawa krajowego, 

wspólnotowego, jak również wytycznych w zakresie realizacji PD. Ww. weryfikacja została 

przeprowadzona zgodnie z zakresem ujętym w Załączniku Nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli 

na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej do Zaleceń (dalej: Załącznik nr 4 do 

Zaleceń) poprzez zastosowanie następujących metod i technik kontroli: 

1) weryfikacja na podstawie listy sprawdzającej PT oraz listy sprawdzającej do procedury 

zamówień publicznych, 

2) analiza dokumentów źródłowych pod kątem potwierdzenia poniesionych wydatków 

i prawidłowości ich kwalifikowania,  

3) rozmowy z pracownikami w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień dot. realizacji PD, 

4) dokonanie oględzin zakupionych przedmiotów, sprzętów itp. w ramach realizacji PD. 
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Zespół Kontrolujący przed przystąpieniem do działań kontrolnych, przeprowadził analizę 

przed kontrolną w oparciu o złożone w latach 2019-2020 przez IW do IP wnioski o płatność oraz zapisy 

PD PT na lata 2019-2020. 

W toku tej czynności ustalono, że INiG PIB w Krakowie złożył w ramach PD 2019-2020 wnioski 

o płatność na łączna kwotę 1 209 008,72 zł wydatków kwalifikowanych. Wydatki zostały poniesione 

w 6 kategoriach. 

Kontrola projektu została przeprowadzona na próbie wydatków, dobór próby został dokonany zgodnie 

z regułami określonymi w Rozdziale 5.3 Zaleceń, tj.: 

a) ponieważ kontrola odbyła się po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową 

kontrolą została objęta próba wydatków nie mniejsza niż 20% wydatków deklarowanych 

we wnioskach o płatność tj. nie mniej niż 241 801,74 zł (pkt 2 ppkt. a Rozdziału 5.3 Podrozdział 

3 Zaleceń), 

b) ponieważ wydatki PD na lata 2019-2020 r. zostały zaplanowane i poniesione w ramach sześciu 

kategorii, dobór próby wydatków do kontroli został dokonany z uwzględnieniem każdej z nich 

(pkt. 3 Rozdziału 5.3 Podrozdział 3 Zaleceń). 

Przyjęto, że wydatki do próby zostaną dobrane zarówno w sposób celowy jak i losowy, a z każdej 

kategorii zostanie skontrolowane co najmniej 7% wydatków. 

W ramach doboru celowego do próby zostały wybrane największe wydatki z każdej z kategorii w ilości 

zapewniającej zbadanie co najmniej 7% oraz wybrane największe wydatki z każdej kategorii wybranych 

przez DFE wydatków deklarowanych w ramach danej kategorii we wnioskach o płatność. 

 

Tabela nr 1 Próba wydatków do kontroli wybrana w sposób celowy. 

Kategoria wydatków w 

WOP I-VII 

Wydatki 

kwalifikowane 

w ramach 

kategorii 

7% Wydatków 

kwalifikowanych 

w ramach 

kategorii 

Suma 

wydatków 

objętych próbą 

celową 

Ilość objętych 

próba celową 

wydatków w 

ramach kategorii 

1.1 Informacja i promocja  75 447,15 zł 5 281,30 zł 29 517,00 zł 2 

2.1 Kontrola 34 057,66 zł 2 384,03 zł 3 182,9 zł 2 

3.1 Koszty organizacyjne, 

techniczne i administracyjne  771 260,55 zł 53 988,24 zł 333 945,00 zł 2 

4.1 Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników 215 151,44 zł 15 060,59 zł 15 600,00 zł 2 

5.1 Wsparcie eksperckie i 

prawne (analizy, 

ekspertyzy/doradztwo, 

wynagrodzenie ekspertów w 

oparciu o umowy cywilno-

prawne) 33 210,00 zł 2 324,70 zł 33 210,00 zł 1 
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6.1 Wsparcie procesu 

realizacji 79 881,92 zł 5 591,73 zł 22 019,46 zł 2 

Suma 1 209 008,72 zł 84 630,59 zł 437 747,36 zł 11 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Kontrolującego 

Pozostałą do zbadania próbę wydatków niezbędnych do spełnienia wymogu zbadania co najmniej 20% 

deklarowanych we wnioskach o płatność wydatków, dobrano w sposób losowy, przy założeniu, 

że w ramach każdej kategorii zostanie wylosowany co najmniej jeden wydatek. 

 

Tabela nr 2 Próba wydatków do kontroli wybrana w sposób losowy. 

Kategoria wydatków w WOP I-VIII 

Numer 

wylosowanego 

wydatku w tabeli z 

której losowano 

dana kategorię 

wydatków 

Numer 

wydatku w 

zbiorczym 

zestawieniu 

wydatków w 

WOP I-VIII 

Kwota 

wydatku 

1.1 Informacja i promocja  6 2 4 305,00 zł 

2.1 Kontrola 14 4 1 728,00 zł 

3.1 Koszty organizacyjne, techniczne i 

administracyjne  84 100 1 678,23 zł 

4.1 Podnoszenie kwalifikacji pracowników 16 156 635,60 zł 

6.1 Wsparcie procesu realizacji 114 64 246,00 zł 

Suma wydatków objętych kontrolą losową     8 592,83 zł 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Kontrolującego 

 

Zgodnie z zapisami Zaleceń Zespół Kontrolujący wybrał minimum 20% wartości wydatków 

kwalifikowanych przedstawionych we wnioskach o płatność. Została wybrana próba wydatków 

na łączną kwotę 446 340,19 zł, co stanowi ok 36,91 % wydatków kwalifikowanych. Tabele nr 3 

przedstawia informacje dotyczące wybranych do kontroli wydatków. 
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Tabela nr 3: Próba dokumentów poddana kontroli  

Kategoria wydatku Nr WoP 

Numer 

księgowy 

lub 

ewidencyjn

y 

Data 

wystawien

ia 

dokument

u 

Nazwa towaru lub usługi/opis 

zrealizowanego zadania 

Kwota 

dokume

ntu 

brutto 

Kwota 

wydatkó

w 

kwalifiko

wanych 

Wydatki wybrane do próby w sposób celowy 

WYDATKI NA 

DZIAŁANIA 

INFORMACYJNO – 

PROMOCYJNE  

IV
 

I/
2

0
2
0
 

 

XII - SD - 

30FU/8 

2019-12-

13 

 Zalecenie napisania i 

publikacja w serwisie 

internetowym 

gazetaprawna.pl artykułu 

sponsorowanego pt.: 

"Nowoczesne i 

innowacyjne sposoby 

magazynowania i przesyłu 

energii. Jak skutecznie 

gromadzić i zarządzać 

energią z OZE". 

9 225 9 225 

V
II

  

V
I/

2
0
2
0
 

XII sd - 

30FU-11 

2020-12-

15 

Publikacja artykułu 

sponsorowanego w 

serwisie internetowym 

money.pl nt. 

dywersyfikacji dostaw 

gazu ziemnego w 

kontekście projektów 

dofinansowywanych w 

ramach POIiŚ 

20 295 20292 

WYDATKI  

KONTROLNE 

I 

I/
2

0
1
9
 

10600310 
2019-02-

22 

wyjazd służbowy 

pracownika IW 

zaangażowanego we 

wdrażanie POIiŚ na 

kontrolę w Gaz-System 

S.A., Warszawa/Poznań, 

25.02-01.03.2019 r.; kod 

stanowiska 472 

1 782,1 1 782,1 

II
 

II
/2

0
1

9
 

10600713 
2019-05-

16 

wyjazd służbowy 

pracownika IW 

zaangażowanego we 

wdrażanie POIiŚ na 

kontrolę w Enea Operator 

sp. z o.o., Poznań/Zielona 

Góra, 20-24.05.2019 r.; 

kod stanowiska 164 

1 400,8 1 400,8 
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WYDATKI 

ORGANIZACYJNE, 

TECHNICZNE I 

ADMINISTRACYJNE 

II
 

II
/2

0
1

9
 

VIII - sd - 

30FS/1 

2019-07-

23 

Zakup komputerów 

stacjonarnych dla 

pracowników IW (INiG-

PIB) wydatek poniesiony 

w związku z realizacją 

zadań POIiŚ 2014-2020 (5 

szt, kod stanowiska 281, 

551, 472, 357, 13) 

18 450 18 450 

IV
 

I/
2

0
2
0
 I - SD - 

30FS/1 

2020-01-

08 

Zakup systemu 

informatycznego  wraz ze 

sprzetem do tzw. "chmury"  

na potrzeby pracowników 

IW (INiG-PIB) wydatek 

poniesiony w związku z 

realizacją zadań POIiŚ 

2014-2020 (3 szt.) 

315 495 315 495 

 WYDATKI NA 

PODNOSZENIE 

KWALIFIKACJI 

PRACOWNIKÓW 

I 

I/
2
0
1
9
 IV - SD - 

30FU/1 

2019-03-

25 

Szkolenie krajowe dot. 

zarządzanie ryzykiem  w 

dniu w 20-22.03.2019 r. , 

Kraków,6 pracowników 

IW (INiG-PIB)  

realizujących zadania 

POIiŚ 2014-2020  (kod 

stanowiska 183,394,472, 

58, 568, 210) 

11 400 11 400 

II
I 

II
I/

2
0
1
9
 

XII - SD - 

30FU/6 

 

2019-12-

17 

 

Szkolenie krajowe "Audyt 

procesu zarządzania 

ryzykiem" 16-17.12.2019r. 

,Warszawa, 2 

pracowników IW (INiG-

PIB)  realizujących 

zadania POIiŚ 2014-2020  

(kod stanowiska 164, 472) 

4 200 4 200 

WYDATKI NA 

WSPARCIE 

EKSPERCKIE I 

PRAWNE 

V
I 

II
I/

2
0

2
0
 

VII - SD - 

30FU/11 

2020-06-

23 

Koszt sporzadzenia opinii 

prawnej  dot. umów 

Polskiego LNG S.A. w 

ramach projektu 

„Rozszerzenie 

funkcjonalności Terminalu 

LNG w Świnoujściu” nr 

POIS.07.01.00-00-0006/19  

wydatek poniesiony w 

związku z realizacją zadań 

POIiŚ 2014-2020 

33 210 33 210 
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WYDATKI NA 

WSPARCIE PROCESU 

REALIZACJI 
I 

I/
2

0
1
9
 

I - SD - 

30FU/5 

2018-12-

28 

Zakup licencji na 

platformie prawnej Legalis 

dla pracowników (INiG-

PIB) wydatek poniesiony 

w związku z realizacją 

zadań POIiŚ 2014-2020 

20 085,9

0 
20 085,90 

I 

I/
2

0
1
9
 

III - SD - 

30FM/2 

 

 

2019-02-

26 

 

Zakup licencji na 

platformie LEX moduł 

Ochrona Danych 

osobowych dla 

pracowników (INiG-PIB) 

wydatek poniesiony w 

związku z realizacją zadań 

POIiŚ 2014-2020 

1 933,56 1 933,56 

Wydatki wybrane do próby w sposób losowy 

WYDATKI NA 

DZIAŁANIA 

INFORMACYJNO – 

PROMOCYJNE  

II
I 

II
I/

2
0
1
9
 

XI - SD - 

30FU/1 

 

 

2019-10-

31 

 

 

Publikacja artykułu 

sponsorowanego w 

serwisie internetowym 

eGospodarka.pl pt.: 

"Inteligentne wysokie 

napięcie" na potrzeby 

działań informacyjno-

promocyjnych 

realizowanych w ramach 

POIiŚ 2014-2020. 

4 305 4 305 

WYDATKI 

KONTROLNE II
 

II
/2

0
1
9
 

10600714 

2019-06-

18 

wyjazd służbowy 

pracownika IW 

zaangażowanego we 

wdrażanie POIiŚ na 

kontrolę w PSG sp. z 

o.o.,Warszawa/Białystok, 

24-28.06.2019 r.; kod 

stanowiska 472 

1 728 1 728 

WYDATKI 

ORGANIZACYJNE, 

TECNICZNE I 

ADMINISTRACYJNE 

I 

I/
2

0
1
9
 VI sd 30M-

198 

2019-06-

03 

Opłata za energia 

elektryczna wyliczona 

jako stosunek 27 etatów 

zaangażowanych we 

wdrażanie POIiŚ 2014-

2020 do liczby wszystkich 

pracowników (143osób) 

na fakturowanej 

powierzchni  (budynek ul. 

Lubicz 25A) pomnożony 

przez wartość faktury. 

8 888,94 1 678,23 
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Wydatki kwalifikowalne: 

V 2019r.=brutto 

8888,94*18,88%=1678,2

3 zł brutto, w tym 

VAT=313,81zł 

WYDATKI NA 

PODNOSZENIE 

KWALIFIKACJI 

PRACOWNIKÓW 

I 

I/
2

0
1
9
 

10600313 
2019-02-

25 

wyjazd służbowy 

pracownika IW 

zaangażowanego we 

wdrażanie POIiŚ na VI 

Forum Zamówień 

Publicznych, Torun, 11-

13.03.2019 r.; kod 

stanowiska 462 

635,60 635,60 

WYDATKI NA 

WSPARCIE PROCESU 

REALIZACJI 

II
I 

II
I/

2
0
1
9
 

 

10601221 

 

2019-11-

29 

 

wyjazd służbowy 

pracownika IW 

zaangażowanego we 

wdrażanie POIiŚ na 

spotkanie w IP dot. 

certyfikacji, Warszawa, 

20.12.2019; kod 

stanowiska 109 

246 246 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Kontrolującego stworzone w oparciu o złożone wnioski o 

płatność przez IW do IP w ramach PD 2019-2020. 

W ramach potwierdzenia prawidłowości procedur zawierania umów związanych z realizacją projektu 

PT do próby wybrano w sposób celowy wydatki objęte kontrolą.  

 

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI 

Ustalenie rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania realizacji projektu PT oraz porównanie 

ustaleń z danymi przedstawianymi przez instytucję we wnioskach o płatność za okres 

od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. na wybranej próbie wydatków 

Zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIS.10.01.00-00-0402/19-00 z dnia 05.07.2019 r. 

planowana wartość kosztów realizacji projektu w części dotyczącej IW zgodnie z Planem działań 

sektora energetyka na lata 2019-2020 wynosiła 1 300 000,00 zł. Kwota ta odpowiada całkowitej 

wartości wydatków kwalifikowalnych projektu i wartości dofinansowania na poziomie 100%. 

W ramach kwoty określonej w umowie o dofinansowanie UDA-POIS.10.01.00-00-0402/19-00 z dnia 

05.07.2019 r. Beneficjent zaplanował wykorzystanie środków finansowych według następujących 

kategorii (tabela poniżej): 
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Tabela nr 2 Plan wydatków działań sektora energetyka na lata 2019-2020 r. w podziale na 

kategorie wydatków  i zestawienie faktycznie poniesionych wydatków 

 

 

Kategoria wydatków 

 

Zaplanowana 

wartość wydatków 

kwalifikowanych 

Faktycznie 

poniesione 

wydatki 

kwalifikowane 

 

Wykonanie 

planu (% ) 

Działanie 10.1 

1.1 Informacja i promocja 90 000,00  75 447,15 83,83 % 

2.1 Kontrola 40 000,00 34 057,66 85,14 % 

3.1 Koszty organizacyjne, techniczne i 

administracyjne 
786 500,00  771 260,57 98,06 % 

4.1 Podnoszenie kwalifikacji pracowników 260 000,00  215 151,44 82,75 % 

5.1 Wsparcie eksperckie i prawne 33 500,00 

 
33 210,00 99,13 % 

6.1 Wsparcie procesu realizacji 90 000,00 79 881,90 88,76 %  

                                      Razem 1 300 000,00 1 209 008,72 93,00 % 

Źródło: Opracowanie Zespołu Kontrolującego na podstawie umowy o dofinansowanie oraz wniosków 

o płatność 

Stan zaawansowania rzeczowego projektu 

Tabela nr 5 zakres rzeczowy projektu- wskaźniki produktu. 

Nazwa wskaźnika Jedn. miary Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągnięta 

% stopień 

realizacji 

Liczba odwiedzin portalu 

informacyjnego/serwisu 

internetowego 

szt. 9 000 

10 925 121,39 % 

Liczba opracowanych ekspertyz  1 1 100,00 % 

Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla beneficjentów 

Osoby 39 
39 100,00 % 

Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla instytucji 

Osoby 180 
155 86,11 % 

Liczba zakupionych urządzeń oraz 

elementów wyposażenia stanowisk 

pracy 

szt. 20 

21 105,00 % 

Źródło: opracowanie ZK na podstawie wniosku o płatność końcowego. 
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W trakcie kontroli ustalono, że: 

 Liczbę odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego ustalono na podstawie 

zapisów licznika odwiedzin zainstalowanego na stronie internetowej. 

 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów została potwierdzona listami 

obecności, programami szkoleń, informacjami dla uczestników szkolenia realizowanego przez 

instytucję wdrażającą działanie 7.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, ankiety. 

 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji została potwierdzona zgłoszeniami, 

programami szkoleń, certyfikatami oraz fakturami i potwierdzeniami zapłaty.  

 Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowisk pracy została ustalona 

na podstawie faktur zakupu, potwierdzeniami zapłaty, protokołami odbioru.  

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Stan zaawansowania finansowego realizacji projektu PT (na podstawie próby). 

Kategoria – wydatki na informację i promocję. 

Beneficjent w ramach kategorii wydatki na informację i promocję przedstawił we wnioskach o płatność 

wydatki kwalifikowane na łączną kwotę 90 000,00 zł. 

W trakcie kontroli w ramach kategorii „Informacja i promocja” zweryfikowano wydatki poniesione 

na podstawie faktur VAT nr: 

1) IB20195051 z dnia 13.12.2019 r. 

2) FVR/00905/12/20 z dnia 15.12.2020 r. 

3) 16/10/EG/2019 z dnia 31.10.2019 r. 

 

Ad. 1) Wydatek rozliczony w ramach faktury nr IB20195051 z dnia 13.12.2019 r. 

W ramach kategorii „Informacja i promocja” zweryfikowano wydatek poniesiony na podstawie faktury 

VAT nr IB20195051 z dnia 13.12.2019 r. Zweryfikowany wydatek dotyczył usługi polegającej 

na opracowaniu merytorycznym i graficznym artykułu sponsorowanego poświęconego realizacji 

działania 7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: „Nowoczesne 

i innowacyjne sposoby magazynowania i przesyłu energii. Jak skutecznie gromadzić i zarządzać energią 

z OZE” oraz jego publikacji w serwisie internetowym. Wartość faktury brutto i jednocześnie wydatku 

kwalifikowanego wyniósł 9 225,00 zł. 

W wyniku weryfikacji ww. dokumentacji potwierdzono, że: 

 Artykuł pt.:„Nowoczesne i innowacyjne sposoby magazynowania i przesyłu energii. 

Jak skutecznie gromadzić i zarządzać energią z OZE” zamieszczono na stronie internetowej 

www.gazetaprawna.pl, dzień publikacji: 3.12.2019 r., 

 poniesione wydatki stanowią koszt kwalifikowany projektu POIS.10.01.00-00-0402/19-00, 

 wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowany jest zgodny z danymi 

przedstawionymi we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-0402/19-04, 

 wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunków, 

http://www.gazetaprawna.pl/
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 płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze, w tytule przelewu podano numer faktury, 

 opis dokumentu na odwrocie faktury zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające 

z Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 3), 

 artykuł został oznaczony zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów POIiŚ 

2014-2020, 

 potwierdzono prawidłowość zastosowanego trybu postępowania dla wskazanego wydatku, 

tj.: 

 wydatek został poniesiony na podstawie zamówienia udzielonego w oparciu 

o zapisy procedury Beneficjenta pn.: ”Inwestycje i zakupy” z dnia 01.02.2018 r. 

(P- 14/PR-01) w punkcie V.4.2 Realizacja zamówień o wartości powyżej 20 000 zł, 

a poniżej 50 000 zł (netto), w szczególności w zakresie upublicznienia zapytania 

ofertowego na stronie INiG-PIB oraz spełnienia szczegółowych wymagań 

w zakresie obligatoryjnych elementów zapytania ofertowego,  tj.: opisu przedmiotu 

zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz terminu składania ofert, 

 wybór oferty udokumentowano protokołem zawierającym obligatoryjne elementy, 

tj.: wskazanie liczby złożonych ofert wraz z podaniem nazw oferentów i punktacji 

przyznanej poszczególnym ofertom oraz wskazanie najlepszej oferty 

wraz z uzasadnieniem jej wyboru, 

 umowę z wykonawcą zawarto w formie pisemnej,  

 ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie przeprowadzenia 

i udokumentowania postępowania w oparciu o tryb rozeznania rynku zgodnie z sekcją 6.5.1 

Wytycznych horyzontalnych.  

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Ad. 2) Wydatek rozliczony w ramach faktury nr FVR/00905/12/20 z dnia 15.12.2020 r. 

Faktura VAT nr FVR/00905/12/20 z dnia 15.12.2020 r. wystawiona przez Wirtualną Polskę Media S.A., 

02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16, na publikację artykułu sponsorowanego w serwisie 

internetowym „money.pl” na temat dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w kontekście projektów 

dofinansowanych w ramach POIiŚ. Wydatek został poniesiony na podstawie Umowy nr DZ-1-E-CW-

240-2-7B z dnia 01.12.2020 r. Wartość faktury brutto oraz wydatku kwalifikowanego wynosi 

20 295,00 zł.  

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

– wydatek dotyczy usługi polegającej na publikacji w serwisie internetowym artykułu 

sponsorowanego poświęconego realizacji działania 7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, 

– artykuł pt.: „Polska odcina się od rosyjskiego gazu. Tworzy swoją niebieską bazę” 

zamieszczono na stronie internetowej www.money.pl,, dzień publikacji: 3.12.2020 r., 

– artykuł został oznaczony zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów POIiŚ 2014-

2020, 

http://www.money.pl/


13 

 

– wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowany jest zgodny z danymi przedstawionymi 

we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-402-19-007, 

– wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, 

– poniesiony ww. wydatek jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

– dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

– płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury zgodnie 

z postanowieniami Umowy nr DZ-1-E-CW-240-2-7B z dnia 01.12.2020 r., 

– w tytule przelewu podano numer faktury zgodnie z zawartą 01.12.2020 r. Umową nr DZ-1-E-

CW-240-2-7B, 

– na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

– na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

– na odwrocie faktury znajduje się opis dokumentu, który zawiera wszystkie obligatoryjne 

elementy wynikające z Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 3), w opisie do faktury 

Zamawiający powołał się na Umowę nr DZ-1-E-CW-240-2-7B z dnia 01.12.2020 r., 

 potwierdzono prawidłowość zastosowanego trybu postępowania dla wskazanego 

wydatku, tj.: wydatek został poniesiony na podstawie zamówienia udzielonego 

w oparciu o zapisy procedury Beneficjenta pn.: ”Inwestycje i zakupy” z dnia 

01.02.2018 r. (P- 4/PR-01) w punkcie V.4.2 Realizacja zamówień o wartości 

powyżej 20 000 zł, a poniżej 50 000 zł (netto), w szczególności w zakresie 

upublicznienia zapytania ofertowego na stronie INiG-PIB oraz spełnienia 

szczegółowych wymagań w zakresie obligatoryjnych elementów zapytania 

ofertowego,  tj.: opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz terminu 

składania ofert, 

 wybór oferty udokumentowano protokołem zawierającym obligatoryjne elementy, 

tj.: wskazanie liczby złożonych ofert wraz z podaniem nazw oferentów i punktacji 

przyznanej poszczególnym ofertom oraz wskazanie najlepszej oferty 

wraz z uzasadnieniem jej wyboru, 

 umowę z wykonawcą zawarto w formie pisemnej,  

 ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie przeprowadzenia 

i udokumentowania postępowania w oparciu o tryb rozeznania rynku zgodnie z sekcją 6.5.1 

Wytycznych horyzontalnych.  

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Ad. 3) Wydatek rozliczony w ramach faktury nr 16/10/EG/2019 z dnia 31.10.2019 r. 

Faktura VAT nr 16/10/EG/2019 z dnia 31.10.2019 r. wystawiona przez KASAT Sp. z o.o., 55-080 Kąty 

Wrocławskie, ul. Jaśminowa 2/4, na opracowanie merytoryczne i graficznym artykułu sponsorowanego 

poświęconego realizacji działania 7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: „Rozwój 

inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii” oraz jego publikacja 
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w serwisie internetowym. Wydatek został poniesiony na podstawie Umowy nr DZ-1-E-CW-240-2-3-

3/19 z dnia 17.10.2019 r. Wartość faktury brutto oraz wydatku kwalifikowanego wynosi 4 305,00 zł.  

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

– wydatek dotyczy usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym i graficznym artykułu 

sponsorowanego poświęconego realizacji działania 7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko: „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji 

energii” oraz jego publikacji w serwisie internetowym, 

– artykuł pt.:”„Inteligentne” wysokie napięcie” zamieszczono na stronie internetowej 

www.gazetaprawna.pl, dzień publikacji: 24.10.2019 r., 

– artykuł został oznaczony zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów POIiŚ 2014-

2020, 

– wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowany jest zgodny z danymi przedstawionymi 

we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-402-19-003, 

– wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, 

– poniesiony ww. wydatek jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

– dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

– płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury zgodnie 

z postanowieniami Umowy nr DZ-1-E-CW-240-2-3-3/19 z dnia 17.10.2019 r., 

– w tytule przelewu podano numer faktury zgodnie z zawartą 17.10.2019 r. Umową nr DZ-1-E-

CW-240-2-3-3/19, 

– na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

– na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

– na odwrocie faktury znajduje się opis dokumentu, który zawiera wszystkie obligatoryjne 

elementy wynikające z Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 3), w opisie do faktury 

Zamawiający powołał się na  Umowę nr DZ-1-E-CW-240-2-3-3/19 z dnia 17.10.2019 r ., 

– potwierdzono prawidłowość zastosowanego trybu postępowania dla wskazanego wydatku, tj.: 

 wydatek został poniesiony na podstawie zamówienia udzielonego w oparciu 

o zapisy procedury Beneficjenta pn.: ”Inwestycje i zakupy” z dnia 01.02.2018 r. 

(P- 14/PR-01) w punkcie V.4.2 Realizacja zamówień o wartości powyżej 20 000 zł, 

a poniżej 50 000 zł (netto), w szczególności w zakresie upublicznienia zapytania 

ofertowego na stronie INiG-PIB oraz spełnienia szczegółowych wymagań 

w zakresie obligatoryjnych elementów zapytania ofertowego,  tj.: opisu przedmiotu 

zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz terminu składania ofert, 

 wybór oferty udokumentowano protokołem zawierającym obligatoryjne elementy, 

tj: wskazanie liczby złożonych ofert wraz z podaniem nazw oferentów i punktacji 

przyznanej poszczególnym ofertom oraz wskazanie najlepszej oferty wraz 

z uzasadnieniem jej wyboru, 

 umowę z wykonawcą zawarto w formie pisemnej, 

http://www.gazetaprawna.pl/
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 ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie przeprowadzenia 

i udokumentowania postępowania w oparciu o tryb rozeznania rynku zgodnie z sekcją 6.5.1 

Wytycznych. 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Kategoria – wydatki na działania związane z kontrolą. 

Wydatki kwalifikowane na działania związane z kontrolą przedstawione we wnioskach o płatność 

wyniosły łącznie 40 000,00 zł. Kontrolą objęto delegacje związane z przeprowadzonymi kontrolami 

projektów o łącznej wartości 4 910,9 zł. 

W ramach kategorii „Wydatki na działania związane z kontrolą” zweryfikowano wydatki poniesiony 

na podstawie: 

1) Polecenia wyjazdu nr D-155-98/19 z dnia 22.02.2019 r. 

2) Polecenia wyjazdu nr D-155-315/19 z dnia 16.05.2019 r. 

3) Polecenia wyjazdu nr D-155-412/19 z dnia 18.06.2019 r. 

 

Ad. 1) Wydatek rozliczony w ramach polecenia wyjazdu nr D-155-98/19 z dnia 22.02.2019 r. 

W wyniku weryfikacji dokumentów związanych z poleceniem wyjazdu potwierdzono, że:  

 poniesiony wydatek w ramach kategorii wydatków Wydatki kontrolne realizowany w ramach 

POIiŚ 2014-2020 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna związany jest z kosztem delegacji 

służbowej dla pracownika Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki Sekcji Kontroli 

Projektów2 w związku z kontrolą na miejscu na zakończenie realizacji projektu u Operatora 

Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w odniesieniu do projektu pn. „Przebudowa stacji 

110/20 kV Żary ”, która odbyła się w dniach: 25.02.2019 r. - 01.03.2019 r., w Centrali Spółki 

w Warszawie, Oddziale Poznaniu oraz na terenie prowadzonych robót,  

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.10.01.00-00-0402/19-001,  

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 wydatek zrealizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działania 10.1. Pomoc Techniczna 

związany z wyjazdem na kontrolę, był uzasadniony dla prawidłowej realizacji POIiŚ 2014-

2020, 

 zweryfikowany opis stanowiska pracy P/SKP nr ew. 472 potwierdził zaangażowanie 

pracownika oddelegowanego w realizację POIiŚ 2014-2020,  

 druk delegacji wraz z opisem zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

 wydatek związany z delegacją został prawidłowo udokumentowany oraz rozliczony zgodnie 

z wewnętrznymi uregulowaniami INiG – PIB, zasadami określonymi Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

                                                           
2 Symbol opisu stanowiska pracy P/SKP nr ew. 472 z 1.03.2016 r. 
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służbowej z dnia 29.01.2013 r. (w ramach kosztów delegacji uwzględniono koszty przejazdu, 

ryczałt za przejazdy, dietę oraz koszty noclegu). 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Ad. 2) Wydatek rozliczony w ramach polecenia wyjazdu nr D-155-315/19 z dnia 16.05.2019 r. 

W wyniku weryfikacji dokumentów związanych z poleceniem wyjazdu potwierdzono, że:  

 poniesiony wydatek w ramach kategorii wydatków Wydatki kontrolne realizowany w ramach 

POIiŚ 2014-2020 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, związany jest z kosztem delegacji 

służbowej dla pracownika Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki Sekcji Kontroli 

Projektów3 w związku z kontrolą na miejscu w trakcie realizacji projektu w ENEA Operator 

Sp. z o.o. w odniesieniu do projektu pn. „Przebudowa stacji 110/20 kV Żary”, która odbyła się 

w dniach: 20.05.2019 r. - 24.05.2019 r., w Oddziałach w Poznaniu, Zielonej Górze oraz 

w miejscu realizacji inwestycji,  

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.10.01.00-00-0402/19-002,  

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 wydatek zrealizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działania 10.1. Pomoc Techniczna 

związany z wyjazdem na kontrolę, był uzasadniony dla prawidłowej realizacji POIiŚ 2014-

2020, 

 zweryfikowany opis stanowiska pracy P/SKP nr ew. 472 potwierdził zaangażowanie 

pracownika oddelegowanego w realizację POIiŚ 2014-2020,  

 druk delegacji wraz z opisem zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

 wydatek związany z delegacją został prawidłowo udokumentowany oraz rozliczony zgodnie 

z wewnętrznymi uregulowaniami INiG – PIB, zasadami określonymi Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej z dnia 29.01.2013 r. (w ramach kosztów delegacji uwzględniono koszty przejazdu, 

ryczałt za przejazdy, dietę oraz koszty noclegu). 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Ad. 3) Wydatek rozliczony w ramach polecenia wyjazdu nr D-155-412/19 z dnia 18.06.2019 r. 

W wyniku weryfikacji dokumentów związanych z poleceniem wyjazdu potwierdzono, że:  

 poniesiony wydatek w ramach kategorii wydatków Wydatki kontrolne realizowany w ramach 

POIiŚ 2014-2020 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, związany jest z kosztem delegacji 

służbowej dla pracownika Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki Sekcji Kontroli 

Projektów4 w związku z kontrolą na miejscu w trakcie realizacji projektu w Polskiej Spółce 

Gazownictwa Sp. z o.o. w odniesieniu do projektu pn. „Budowa sieci gazowej na terenie 

                                                           
3 Symbol opisu stanowiska pracy P/SKP nr ew. 472 z 1.03.2016 r. 
4 Symbol opisu stanowiska pracy P/SKP nr ew. 164 z 8.03.2016 r. 



17 

 

Aglomeracji Białostockiej”, która odbyła się w dniach: 24.06.2019 r. - 28.06.2019 r., 

w Oddziałach w Poznaniu, Zielonej Górze oraz w miejscu realizacji inwestycji,  

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.10.01.00-00-0402/19-002,  

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 wydatek zrealizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działania 10.1. Pomoc Techniczna 

związany z wyjazdem na kontrolę, był uzasadniony dla prawidłowej realizacji POIiŚ 2014-

2020, 

 zweryfikowany opis stanowiska pracy P/SKP nr ew. 164 potwierdził zaangażowanie 

pracownika oddelegowanego w realizację POIiŚ 2014-2020,  

 druk delegacji wraz z opisem zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

 wydatek związany z delegacją został prawidłowo udokumentowany oraz rozliczony zgodnie 

z wewnętrznymi uregulowaniami INiG – PIB, zasadami określonymi Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej z dnia 29.01.2013 r. (w ramach kosztów delegacji uwzględniono koszty przejazdu, 

ryczałt za przejazdy, dietę oraz koszty noclegu). 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Kategoria – wydatki organizacyjne, techniczne i administracyjne. 

Beneficjent w ramach kategorii wydatki organizacyjne, techniczne i administracyjne przedstawił we 

wnioskach o płatność wydatki kwalifikowane na łączną kwotę 771 260,55 zł. 

W ramach kategorii „Wydatki organizacyjne, techniczne i administracyjne” zweryfikowano wydatki 

poniesiony na podstawie:  

1) Faktury VAT nr FA/47/07/2019 z dnia 23.07.2019 r. 

2) Faktury VAT nr FV/000022/1/20 z dnia 8.01.2020 r. 

3) Faktury VAT nr E/K1/0065560/19 z dnia 3.06.2019 r. 

 

Ad. 1) Wydatek rozliczony w ramach faktury nr FA/47/07/2019 z dnia 23.07.2019 r. na zakup 

komputerów stacjonarnych dla 5 pracowników INIG-PIB zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-

2020, wartość dokumentu brutto 18 450,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa 

kwocie wydatku brutto. 

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

 poniesiony wydatek w ramach kategorii wydatków Koszty organizacyjne, techniczne 

i administracyjne realizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna 

związany jest z kosztem zakupu 5 komputerów stacjonarnych dla pracowników IW realizujących 

zadania związane z realizacją POIiŚ 2014-2020 (kody stanowisk: 281, 551, 472, 357, 13), 
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 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.10.01.00-00-0402-19-002, 

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 wydatek zrealizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działania 10.1. Pomoc Techniczna związany 

zakupem sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-

20, jest uzasadniony rzeczywistymi potrzebami IW w tym obszarze, 

 poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz 

zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności w jednostce 

kontrolowanej, 

 płatność za fakturę została dokonana na konto wystawcy faktury zgodnie z terminem wskazanym 

na fakturze, 

 w tytule przelewu podano numer faktury, 

 na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

 na odwrocie faktury wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 (Załącznik 4), 

 potwierdzono5 że: dostarczony sprzęt odpowiada specyfikacji określonej w zamówieniu 

nr DZ 2711-1-1/19,  

 potwierdzono prawidłowość zastosowanego trybu postępowania dla wskazanego wydatku, 

tj.: na podstawie zamówienia udzielonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych 

(w trybie przetargu nieograniczonego), tj.: 

 decyzją Dyrektora Instytutu z dnia 5.06.2019 r. znak: DZ 2711-1/19 powołano 9 osobową 

komisję przetargową, 

 w dniu 11.06.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 559481-N-2019, 

na stronie internetowej Instytutu i na tablicy ogłoszeń Instytutu upubliczniono ogłoszenie 

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, 

 w treści ogłoszenia nr 559481-N-2019 z 11.06.2019 r. w BZP zamieszczono m.in. opis 

przedmiotu zamówienia, termin składania ofert- 19.06.2019 r., godz. 10:45, kryteria oceny 

ofert (95% cena, 5% termin gwarancji), wymagane dokumenty, termin realizacji umowy, 

 w postępowaniu, w części dotyczącej badanego zamówienia wpłynęły 2 oferty, jedna z ofert 

podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPzp, wybrano najkorzystniejszą 

niepodlegającą odrzuceniu ofertę, 

 ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w siedzibie Instytutu, na stronie 

internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych 24.07.2019 r. 

 protokół z postępowania DZ 2711-1/19 zatwierdzony 24.07.2019 r., zawiera wszystkie 

elementy właściwe dla wzoru protokołu postępowania stosownie do trybu w którym było 

prowadzone, 

 umowę nr DZ 2713-1-1/19 z firmą „REDICREO s.c. zawarto w dniu 12.07.2019 r., zgodnie 

z którą termin dostaw ustalono na 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,   

 potwierdzono realizację dostawy sprzętu komputerowego zgodnie z ofertą/umową6,  

                                                           
5 Protokół odbioru z 23.07.2019 r. 
6 Protokół odbioru z dnia 23.07.2019 r. 
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 dostawę udokumentowano fakturą VAT nr FA/47/07/2019 z dnia 23.07.2019 r. na kwotę 

18 450,00 zł brutto. 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Ad. 2) Wydatek rozliczony w ramach faktury nr FV/000022/1/20 z  8.01.2020 r. na Dostawę i usługi 

budowy środowiska wirtualnego wraz z usługą chmurową dla Centrum FEDE wg umowy nr DZ 2713-

5/19 z 6.11.2019 r.,  wartość dokumentu brutto 315 495,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego 

jest równa kwocie wydatku brutto. 

 

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

 Wydatek dotyczy dostawy i usługi budowy środowiska wirtualnego wraz z usługą chmurową 

dla Centrum FEDE wg umowy nr DZ 2713-5/19. z 6.11.2019 r. Wydatek poniesiony w ramach 

kategorii „Wsparcie procesu realizacji”,  

 wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowany jest zgodna z danymi przedstawionymi 

we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-402-19-004, 

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 poniesiony ww. wydatek jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

 płatność za fakturę została dokonana przed pierwotnie określonym terminem (który przypadał 

na 29.01.2020 r.) na wniosek wykonawcy, który 9.01.2020 r. wystąpił z wnioskiem o dokonanie 

o wcześniejsza płatności za fakturę nr FV/000022/1/20, ostatecznie zapłaty na konto wystawcy 

faktury dokonano 14.01.2020 r. Wprawdzie na fakturze wskazany termin jest terminem 

granicznym, którego nie wolno przekroczyć, co wskazywałoby, że nie ma przeciwwskazań, aby 

wpłaty dokonać z wyprzedzeniem. Z uwagi jednak na zapis w art. 44 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy o 

finansach publicznych stanowiący m.in., że wydatki publiczne powinny być dokonywane 

w sposób celowy i oszczędny, oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 

zasadnym byłoby poddanie analizie, czy przedterminowe dokonywanie płatności za fakturę 

VAT jest celowe i zgodne z zasadą gospodarności, 

 w tytule przelewu podano numer faktury, 

 na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

 na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 (Załącznik 4), 

 potwierdzono prawidłowość zastosowanego trybu postępowania dla wskazanego wydatku, 

tj.: na podstawie zamówienia udzielonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych 

(w trybie przetargu nieograniczonego), tj.: 
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 10.09.2019 r. komórka pn. Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki (CW) wystąpiła 

z wnioskiem nr DZ 2711-5/19 o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr DZ 2711-5/19, 

 1.10.2019 r. Dyrektor INiG-PIB zaakceptował wniosek nr DZ 2711-5/19, 

 decyzją Dyrektora Instytutu z dnia 1.10.2019 r. znak: DZ 2711-5/19 powołano 7 osobową 

komisję przetargową, 

 w dniu 16.10.2019 r. w Biuletynie Zamówień pod nr 610659-N-2019, na stronie 

internetowej Instytutu i na tablicy ogłoszeń Instytutu upubliczniono ogłoszenie 

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, 

 w treści ogłoszenia nr 610659-N-2019 z 16.10.2019 r. w BZP zamieszczono m.in. opis 

przedmiotu zamówienia, termin składania ofert- 28.10.2019 r., godz. 10:00, kryteria oceny 

ofert (80% cena, 20% okres gwarancji na wdrożenie), wymagane dokumenty, termin 

realizacji umowy, 

 w postępowaniu, w części dotyczącej badanego zamówienia wpłynęła 1 oferta, 

 ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczonego w siedzibie Instytutu, na stronie 

internetowej i w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

 5.11.2019 r. kierownik zamawiającego zatwierdził prace komisji przetargowej oraz wynik 

postępowania,  

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5.11.2019 r. zostało przekazane 

e-mailem do Wykonawcy oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 

Zamawiającego,  

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych 7.11.2019 r. pod nr 510239324-N-2019,  

 protokół z postępowania DZ 2711-5/19 zatwierdzony 8.11.2019 r. zawiera wszystkie 

elementy właściwe dla wzoru protokołu postępowania stosownie do trybu w którym było 

prowadzone, 

 umowę nr DZ 2713-5/19 z firmą Networkers sp. z o.o. zawarto w dniu 6.11.2019 r. Zgodnie 

z umową termin dostaw ustalono na 4 miesiące od dnia zawarcia umowy,   

 potwierdzono7 odbiór sprzętu, oprogramowania, pakietów biurowych, systemów oraz 

wdrożenia zgodnie z umową nr DZ 2713-5/19 z 6.11.2019 r.  

 dostawę udokumentowano fakturą VAT nr FV/000022/1/20 z dnia 8.01.2020 r. na kwotę 

315 495,00 zł brutto, 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

. 

 

Ad. 3) Wydatek rozliczony w ramach faktury VAT nr E/K1/0065560/19 z 3.06.2019 r. dotycząca 

zapłaty za energię i usługi dystrybucji za okres 01.05.2019 r.-31.05.2019 r.,  wartość dokumentu brutto 

8 888,94 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego wynosi 1 678,23 brutto. 

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

 poniesiony wydatek w ramach kategorii wydatków Koszty organizacyjne, techniczne 

i administracyjne realizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna 

                                                           
7 Protokół odbioru z 8.01.2020 r.   
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związany jest z kosztem zapłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji za okres 

od 1.05.2019 r.-31.05.2019 r., 

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.10.01.00-00-0402-19-001, 

 kwota wydatku kwalifikowanego została wyliczona jako stosunek liczby pracowników 

zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020 do ogólnej liczby pracowników INiG-PIB, 

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

 wydatek zrealizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działania 10.1. Pomoc Techniczna związany 

z opłatą za energię elektryczną jest uzasadniony dla prawidłowej realizacji POIiŚ 2014-2020, 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 (Załącznik 4). 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Kategoria – wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników 

Beneficjent w ramach kategorii wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników przedstawił 

we wnioskach o płatność wydatki kwalifikowane na łączną kwotę 260 000,00 zł. 

W ramach kategorii „Podnoszenie kwalifikacji pracowników” zweryfikowano wydatki poniesione 

na podstawie:  

4) Faktury VAT nr 1434/2019/TEL z dnia 25.03.2019 r. 

5) Faktury VAT nr 19702471 z dnia 17.12.2019 r. 

6) Polecenie wyjazdu nr D-155-113/19 z dnia 25.02.2019 r. 

 

Ad. 1) Wydatek rozliczony w ramach faktury nr 1434/2019/TEL z dnia 25.03.2019 r. na szkolenie 

dotyczące zarządzania ryzykiem (M_o_R) dla 6 pracowników IW z egzaminem  

w terminie 20-22.03.2019 r., wartość dokumentu brutto 11 400,00 zł, w tym wartość wydatku 

kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto. 

 

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

 poniesiony wydatek w ramach kategorii wydatków Podnoszenie kwalifikacji pracowników 

realizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna związany 

jest z kosztem udziału w szkoleniu dotyczącym zarządzania ryzykiem (M_o_R) 6 pracowników 

IW (kody stanowisk: 183, 394, 472, 58, 568, 210), który zakończył się egzaminem na poziomie 

Foundation w Krakowie w terminie 20-22.03.2019 r., 
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 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.10.01.00-00-0402-19-001, 

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 wydatek zrealizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działania 10.1. Pomoc Techniczna związany 

z udziałem w szkoleniu, był uzasadniony dla prawidłowej realizacji POIiŚ 2014-2020, 

 poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

 płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury zgodnie  

z terminem wskazanym na fakturze, 

 w tytule przelewu podano numer faktury, 

 na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

 na odwrocie faktury wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (Załącznik 4), 

 pracownicy, którzy brali udział w szkoleniu byli zaangażowani w 100 % w realizację zadań 

związanych z POIiŚ, 

 opisy stanowisk pracy pracowników uczestniczących w szkoleniu zaangażowanych  

w realizację POIiŚ 2014-2020 zostały sporządzone prawidłowo, 

 zakres i tematyka szkolenia była odpowiednia do realizowanych zadań,  

 udział w szkoleniu potwierdzono poprzez świadectwa ukończenia i odpowiednie certyfikaty. 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Ad. 2) Wydatek rozliczony w ramach faktury nr 19702471 z dnia 17.12.2019 r. na szkolenie 

pn. "Audyt procesu zarządzania ryzykiem" dla 2 pracowników IW w dniach 16 - 17.12.2019 r.,  wartość 

dokumentu brutto 4 200,00 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku 

brutto. 

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

 poniesiony wydatek w ramach kategorii wydatków Podnoszenie kwalifikacji pracowników 

realizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna związany 

jest kosztem udziału w szkoleniu dotyczącym audytu procesu zarządzania ryzykiem, w którym 

uczestniczyło 2 pracowników IW (kody stanowisk: 164, 472), w Warszawie w terminie 

16 - 17.12.2019 r., 

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.10.01.00-00-0402-19-003, 

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 wydatek zrealizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działania 10.1. Pomoc Techniczna związany 

z udziałem w szkoleniu, był uzasadniony dla prawidłowej realizacji POIiŚ 2014-2020, 
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 poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

 płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury zgodnie  

z terminem wskazanym na fakturze, 

 w tytule przelewu podano numer faktury, 

 na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

 na odwrocie faktury wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 (Załącznik 4), 

 pracownicy, którzy brali udział w szkoleniu byli zaangażowani w 100% w realizację zadań 

związanych z POIiŚ, 

 opisy stanowisk pracy pracowników uczestniczących w szkoleniu zaangażowanych  

w realizację POIiŚ 2014-2020 zostały sporządzone prawidłowo, 

 zakres i tematyka szkolenia była odpowiednia do realizowanych zadań,  

 udział w szkoleniu potwierdzono poprzez certyfikaty uczestnictwa. 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Ad. 3) Wydatek rozliczony w ramach polecenia wyjazdu nr D-155-113/19 z dnia 25.02.2019 r. 

na VI Forum Zamówień Publicznych dla jednego pracownika IW w dniach 11 – 13.03.2019 r.,  wartość 

dokumentu brutto 635,60 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku 

brutto. 

Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

 poniesiony wydatek w ramach kategorii wydatków Podnoszenie kwalifikacji pracowników 

realizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna związany 

jest z kosztem udziału w VI Forum Zamówień Publicznych, w którym uczestniczył jeden 

pracownik IW (kod stanowiska: 462), w Toruniu w terminie 11 – 13.03.2019 r., 

 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.10.01.00-00-0402-19-001, 

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 poniesienie ww. wydatku jest zgodnie z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

 wydatek zrealizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działania 10.1. Pomoc Techniczna związany 

z wyjazdem na szkolenie, był uzasadniony dla prawidłowej realizacji POIiŚ 2014-2020, 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz 

zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności w jednostce 

kontrolowanej, 

 na dokumencie polecenia wyjazdu służbowego znajduje się pokwitowanie odbioru środków 

pieniężnych przez pracownika, 
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 na delegacji wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 (Załącznik 4), 

 pracownik, który brał udział w szkoleniu był zaangażowany w 100% w realizacje zadań 

związanych z POIiŚ, 

 opis stanowiska pracy pracownika uczestniczącego w szkoleniu zaangażowanego  

w realizację POIiŚ 2014-2020 został sporządzony prawidłowo, 

 zakres i tematyka szkolenia była odpowiednia do realizowanych zadań,  

 udział w szkoleniu potwierdzono poprzez certyfikat uczestnictwa, 

 został prawidłowo udokumentowany oraz rozliczony zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami 

INiG – PIB oraz zasadami określonymi Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29.01.2013 r.8 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Kategoria – wydatki na wsparcie eksperckie i prawne.  

Beneficjent w ramach kategorii „Wydatki na wsparcie eksperckie i prawne” przedstawił we wnioskach 

o płatność wydatki kwalifikowane na łączną kwotę 33 500,00 zł. 

W ramach kategorii „Wydatki na wsparcie eksperckie i prawne” zweryfikowano wydatek poniesiony 

na podstawie faktury nr FV 2020/6/031 z dnia 23.06.2020 r. 

 

Faktura nr: 2020/6/031, data wystawienia 23.06.2020 r. za sporządzenie opinii prawnej dot. umów 

Polskiego LNG S.A. w ramach projektu „Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG 

w Świnoujściu” nr POIS.07.01.00-00-0006/19, wartość dokumentu brutto 32 210,00 zł, w tym wartość 

wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto.Weryfikacja ww. faktury wraz 

z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała że: 

 wydatek dotyczy opłaty za opinię prawną dot. umów Polskiego LNG S.A. w ramach projektu 

„Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”, wydatek poniesiony w ramach 

kategorii „wydatki na wsparcie eksperckie i prawne”,  

 wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowany jest zgodna z danymi przedstawionymi 

we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-402-19-006, 

 poniesione wydatki stanowią koszt kwalifikowany projektu POIS.10.01.00-00-0402/19-00, 

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności 

w jednostce kontrolowanej, 

 płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury zgodnie  

z postanowieniami zawartej Umowy o dzieło z 18.05.2020 r.,  

                                                           
8 Dz.U.2013 poz.167 
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 w tytule przelewu podano numer faktury zgodnie z zawartą 18.05.2020 r. Umową, 

 na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

 na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 (Załącznik 3), 

 potwierdzono prawidłowość zastosowanego trybu postępowania dla wskazanego wydatku, tj.: 

 wydatek został poniesiony na podstawie zamówienia udzielonego w oparciu o zapisy 

procedury Beneficjenta pn.: ”Inwestycje i zakupy” z dnia 01.02.2018 r. (P-14/PR-01) 

w punkcie V.4.2 Realizacja zamówień o wartości powyżej 20 000 zł, a poniżej 50 000 zł 

(netto), w szczególności w zakresie upublicznienia zapytania ofertowego na stronie INiG-

PIB oraz spełnienia szczegółowych wymagań w zakresie obligatoryjnych elementów 

zapytania ofertowego,  tj.: opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz 

terminu składania ofert, 

 wybór oferty udokumentowano protokołem zawierającym obligatoryjne elementy, 

tj: wskazanie liczby złożonych ofert wraz z podaniem nazw oferentów i punktacji 

przyznanej poszczególnym ofertom oraz wskazanie najlepszej oferty wraz z uzasadnieniem 

jej wyboru, 

 umowę z wykonawcą zawarto w formie pisemnej, natomiast nie została oznakowana 

logotypem POIiŚ, 

 ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych w zakresie przeprowadzenia 

i udokumentowania postępowania w oparciu o tryb rozeznania rynku zgodnie z sekcją 6.5.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne horyzontalne).  

 

Ustalenia pokontrolne: Umowa zawarta z Wykonawcą oraz opinia prawna będąca wynikiem zlecenia 

nie zawiera elementów wizualizacji naruszając tym obowiązek wynikający z pkt 5.1 Podręcznika 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, 

wskazujący że dokumenty związane z realizacją projektu, które podawane są do wiadomości publicznej, 

np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków, należy 

oznaczać znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP i znakiem Unii Europejskiej. 

 

Kategoria – wydatki na wsparcie procesu realizacji 

Beneficjent w ramach kategorii „Wydatki na wsparcie procesu realizacji” przedstawił we wnioskach 

o płatność wydatki kwalifikowane na łączną kwotę 90 000,00 zł. 

W ramach kategorii zweryfikowano wydatki poniesione na podstawie:  

1) Faktury nr Fa00136526/2018 z 28.12.2018 r. 

2) Faktury nr 1519048582 z 26.02.2019 r. 

3) Polecenia wyjazdu nr D-155-802/19 z 29.11.2019 r. 

 

Ad. 1 ) Wydatek rozliczony w ramach faktury nr Fa00136526/2018, data wystawienia 28.12.2018 r. 

dot. zakupu dostępu do systemu informacji prawnej Legalis, wartość dokumentu brutto 20 085,90 zł, 

w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto. 
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Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

 Wydatek dotyczy opłaty dostępu do systemu informacji prawnej Legalis (7 stanowisk 

indywidualnych). Wydatek poniesiony w ramach kategorii „wsparcie procesu realizacji”,  

 wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowany jest zgodny z danymi przedstawionymi 

we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-402-19-001, 

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 poniesiony ww. wydatek jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz 

zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności w jednostce 

kontrolowanej, 

 płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury zgodnie  

z postanowieniami zawartego Zamówienia/Umowy z 21.12.2018 r.,  

 w tytule przelewu podano numer faktury zgodnie z zawartą Zamówienia/Umowy 

z 21.12.2018 r., 

 na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

 na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 (Załącznik 3), 

 wydatek został poniesiony na podstawie zamówienia udzielonego w oparciu o zasady 

Beneficjenta określone w procedurze Inwestycji i zakupu, realizacja zakupów finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków UE  - realizacja zamówień o wartości poniżej 20 000 zł netto, 

 wydatek został poniesiony w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi, 

 umowa z wykonawcą została sporządzona w formie pisemnej. Beneficjent otrzymał ofertę 

kontynuacji licencji na system informacji prawnej Legalis oraz przedstawił wcześniejszą, ofertę 

porównawczą z systemu informacji prawnej Lex firmy WoltersKluwer, których porównanie 

wskazuje na to, że ta druga oferta byłaby znacznie droższa w skali roku, niniejszym wypełnił 

zasadę efektywności i wymogi zarówno procedury wewnętrznej, jak i Wytycznych 

horyzontalnych, 

 poniesiony wydatek jest uzasadniony z uwagi na to że program jest potrzebny do wykonywania 

obowiązków służbowych pracowników Zamawiającego jako Instytucji Wdrażającej działanie 

7.1 POIiŚ 2014-2020. Zakres licencji, termin obowiązywania i płatności zostały szczegółowo 

określone w umowie z 21.12.2018 r. na zakup dostępu do systemu Legalis.  

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Ad. 2) Wydatek rozliczony w ramach faktury nr: 1519048582, data wystawienia 26.02.2019 r. 

dot. zakupu dostępu do platformy Lex – ochrona danych osobowych, wartość dokumentu brutto 

1 933, 56 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego jest równa kwocie wydatku brutto. 
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Weryfikacja ww. faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie ww. wydatku wykazała 

że: 

 Wydatek dotyczy zakupu dostępu do platformy Lex – ochrona danych osobowych. Wydatek 

poniesiony w ramach kategorii „wsparcie procesu realizacji”,  

 wartość wydatku zadeklarowanego jako kwalifikowany jest zgodny z danymi przedstawionymi 

we wniosku o płatność nr POIS.10.01.00-00-402-19-001, 

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 poniesiony ww. wydatek jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie, 

 dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz 

zatwierdzony do zapłaty przez osoby upoważnione do dokonania tych czynności w jednostce 

kontrolowanej, 

 płatność za fakturę została dokonana terminowo na konto wystawcy faktury zgodnie  

z postanowieniami zawartej umowy z 22.02.2019 r.,  

 w tytule przelewu podano numer faktury zgodnie z zawartą Umowy z 22.02.2019 r., 

 na odwrocie faktury wskazano krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek, 

 na fakturze wskazano numer umowy o dofinansowanie, 

 opis dokumentu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 (Załącznik 3), 

 ustalono, że Beneficjent spełnił wymogi wytycznych poprzez poniesienie wydatku w sposób 

przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów, 

 wydatek został poniesiony na podstawie zamówienia udzielonego w oparciu o zasady 

Beneficjenta określonymi w procedurze Inwestycje i zakupy z dnia 1.02.2018 r. (P-14/PR-01) 

punkt V.4.1 Realizacja zamówień o wartości poniżej 20 000 zł (netto), 

 umowa z wykonawcą została sporządzona w formie pisemnej. Poniesiony wydatek był 

uzasadniony z uwagi na to że dostęp do serwisu LEX Ochrona Danych Osobowych jest 

związany z realizacją zadań Zamawiającego jako Instytucji Wdrażającej działanie 7.1 POIiŚ 

2014-2020 dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w realizowanych projektach 

w POIiŚ.  

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze 

 

Ad. 3) Wydatek rozliczony w ramach polecenia wyjazdu nr D-155-802/19 z 29.11.2019 r. 

W wyniku weryfikacji ww. dokumentów potwierdzono, że:  

 poniesiony wydatek w ramach kategorii wydatków Wydatki na wsparcie procesu realizacji 

realizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, związany jest 

z kosztem delegacji służbowej dla pracownika  Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki 

Sekcji Kontroli Projektów9 związanym z udziałem w spotkaniu dot. certyfikacji w Instytucji 

Pośredniczącej,  

                                                           
9 Symbol opisu stanowiska pracy SO-nr 109 
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 wartość wydatku kwalifikowanego jest zgodna z danymi przedstawionymi we wniosku 

o płatność nr POIS.10.01.00-00-0402/19-003,  

 wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności,  

 wydatek zrealizowany w ramach POIiŚ 2014-2020 Działania 10.1. Pomoc Techniczna 

związany z udziałem w spotkaniu dot. certyfikacji w Instytucji Pośredniczącej, był uzasadniony 

dla prawidłowej realizacji POIiŚ 2014-2020, 

 zweryfikowany opis stanowiska pracy SO-nr 109 potwierdził zaangażowanie pracownika 

oddelegowanego w realizację POIiŚ 2014-2020,  

 druk delegacji wraz z opisem zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wynikające z Zaleceń 

w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 (Załącznik 4), 

 wydatek związany z delegacją został prawidłowo udokumentowany oraz rozliczony zgodnie 

z wewnętrznymi uregulowaniami, zasadami określonymi Rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 

29.01.2013 r. (w ramach kosztów delegacji uwzględniono koszty przejazdu oraz dietę). 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Sprawdzenie zgodności zakresu realizowanych działań z zakresem przedmiotowy projektu PT. 

Na podstawie analizy treści wniosków o płatność za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. : sekcja 3 

podstawowe informacje finansowe i sekcja 7 postęp rzeczowo-finansowy ustalono,  

że łącznie w ww. okresie wydatki w ramach Planu Działań sektora energetyka na lata 2019-2020 

wyniosły 1 209 008,72 zł, co stanowiło 93 % planu (kwoty wydatków/refundacji) określonej w umowie 

o dofinansowanie. 

Treść i charakter wydatków ujętych w zestawieniach finansowych odpowiadają kategoriom 

rodzajowym projektu i są zgodne z zakresem przedmiotowym projektu. 

Instytucja Wdrażająca przeszacowała wartość planowanych wydatków w ramach Planu Działań sektora 

energetyka na lata 2019-2020 o 90 991,28 zł. Zmniejszenie zakładanej we wniosku o dofinansowanie 

Projektu kwoty wydatków kwalifikowalnych nie wymagała zmiany zgodnie z zapisami § 3 pkt. 11, 

ust. 2 Umowy o dofinansowanie, stwierdzona różnica nie przekracza 25% maksymalnej kwoty 

wydatków kwalifikowanych określonej w § 4 ust. 2 Umowy.  

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Kwalifikowalność wydatków poniesionych w ramach projektu. 

Ustalono, że wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki lub koszty poniesione w związku z realizacją 

projektu zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy 

technicznej na lata 2014-2020 oraz wytycznych horyzontalnych. Zgodnie z § 6 ust. 2 umowy 

o dofinansowanie UDA-POIS.10.01.00-00-0402/19-00) Planu Działań sektora energetyka na lata 2019-

2020 o numerze POIS.10.01.00-00-0402/19 z dnia 5 lipca 2019 r. okres kwalifikowalności w projekcie 

określono na od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku 
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o płatność końcową w terminie nie dłuższym niż 45 dni kalendarzowych od dnia, w którym upłynął 

okres kwalifikowalności.  

Analiza dokumentów potwierdzających wydatki przedstawione do refundacji za okres od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2020 r. wskazuje, że przedmiotowe wydatki poniesiono w okresie kwalifikowalności 

określonym w umowie. Charakter i rodzaj wydatków poniesionych w ramach poszczególnych kategorii 

wskazuje, że były to wydatki kwalifikowalne projektu. 

Potwierdzono dochowanie terminu złożenia przez IW wniosku o płatność końcową, określonego w § 6 

pkt. 4 Umowy o dofinansowanie oraz pkt. 3 Podrozdziału 4.3 Zaleceń w zakresie wzoru wniosku 

o płatność beneficjenta PT w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-202010. 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Weryfikacja zapewnienia utrzymania przez beneficjenta odrębnego systemu księgowego albo 

odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji dotyczących Planu Działań 2019-2020 

Zgodnie z pkt. 3.4 Polityki rachunkowości Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy 

prowadzi odrębną ewidencję księgową środków z Funduszy Europejskich. Ewidencja umożliwia 

jednoznaczne określenie poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu, przychodów 

uzyskanych na skutek jego realizacji i innych zdarzeń gospodarczych występujących w ramach projektu. 

W szczególności Instytut posiada: 

 odrębny rachunek bankowy lub kasę, 

 odrębne księgowe konta kosztów, 

 odrębne księgowe konta przychodów, 

 określone terminy archiwizacji dokumentów związanych z realizacja projektu. 

Oprócz ww. kont tworzone są również konta analityczne, zgodnie z poszczególnymi działaniami lub 

kategoriami ujętymi w projekcie, tak aby możliwe było uzyskanie pełnego, finansowego obrazu 

projektu.  

Szczegółowe wymagania dotyczące ewidencji projektu Plan działań w sektorze energetyki na lata 2019-

2020 określono w § 11 ust. 1 umowy UDA-POIS.10.01.00-00-0402/19-00 z dnia 05.07.2019r. 

Wyodrębniona ewidencja umożliwia określenie poniesionych kosztów, związanych z realizacją 

wydatków finansowanych w ramach Planu działań w sektorze energetyki na lata 2019-2020. Instytut 

posiada odrębny rachunek bankowy, odrębne konta księgowe kosztów, określone terminy archiwizacji 

dokumentów związanych z realizacją projektu.  

Księgi rachunkowe w Instytucie prowadzone są w sposób, który zabezpiecza powiązanie 

poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w całość odzwierciedlającą dziennik i księgę 

główną.  

W ramach planu działań w sektorze energetyki na lata 2019-2020 wydzielono odrębne konta księgowe 

syntetyczne i analityczne. 

                                                           
10 Zatwierdzony: Warszawa 23.08.2019 r. 
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W zespole „5” koszty według rodzajów wyodrębniono konto 501 koszty działalności podstawowej –

centrum FEDE. Zapisy dotyczące kosztów działalności podstawowej –Centrum FEDE dokonywane 

są na stronie Wn konta 501.  

W ramach konta syntetycznego 501 prowadzone jest wielostopniowe rozwinięcie analityczne. 

Budowa konta – Centrum FEDE – zlecenie 6301 

501/A”/B”/ZZZ/6301/KK/00 

W ramach konta syntetycznego prowadzona jest sześciostopniowa analityka. 

A” – analityka pierwszego stopnia stanowi podział wydatków w projekcie 

1 – wydatki kwalifikowane 

2 – wydatki niekwalifikowane 

3 – wydatki za zatrudnienie 

B” – analityka drugiego stopnia oznacza podział kosztu zgodnie z klasyfikacją stosowaną w projekcie: 

71 – Wydatki na wdrożenie 

72 – Wydatki na podnoszenie kwalifikacji 

73 – Wydatki na informację i promocję 

74 – Wydatki na zatrudnienie 

75 – Wydatki na ewaluację 

76 – Wydatki na wsparcie eksperckie 

77 – Wydatki na kontrolę 

78 – Wydatki na wsparcie procesu realizacji 

79 – Wydatki na koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne 

80 – Wydatki na wsparcie beneficjentów Programu 

81 – Wydatki inne 

00 – Wydatki niekwalifikowane 

ZZZ – trzeci poziom analityki określa lokalizację – numer zakładu według podziału opisanego przy 

koncie Amortyzacja; 

KK – piąty poziom analityki oznacza podział kosztów zgodnie z ich strukturą rodzajową, posiada 

analogiczne rozwinięcie jak przy koncie 500. 

00 – szósty poziom analityki dzieli koszty w rozbiciu procentowym ze względu na źródło finansowania 

15 – 15% wartości wydatków 

85 – 85% wartości wydatków 

Potwierdzono, że Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi wymaganą 

wyodrębnioną ewidencję księgową kosztów.  

INiG-PIB udostępnił zapisy analityczna na koncie 501 w formie elektronicznej.  

Pliki zostały przekazane drogą mailową w dniu 12.05.2021r. 

 

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie 

Badawczym (INiG-PIB) przy użyciu systemu informatycznego Cogisoft w programie finansowo - 

księgowym o tej samej nazwie. 

 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Zasady obiegu i weryfikacji dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu. 

W Instytucie obowiązuje Instrukcja Obiegu Dokumentów z dnia 10.06.2019r. (nr rejestru 

regulaminów:08), w której określono m.in.: 
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 ogólne zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów, 

 dokumentacje sprzedaży i zakupu oraz obrót pieniężny, 

 obrót magazynowy oraz zakupy materiałów do bezpośredniego zużycia , 

 środki trwałe,  

 koszty, 

 przechowywanie dokumentów księgowych, 

 dokumenty związane z zatrudnieniem i sprawami pracowniczymi, 

 dokumenty związane z wynagrodzeniami pracowników i zleceniobiorców, 

 planowanie, finansowanie i rozliczanie prac naukowych, badawczo-rozwojowych oraz 

projektów inwestycyjnych,  

 zakupy towarów i usług, 

 obieg dokumentów w zakresie współpracy z zagranicą, 

 ocena zgodności wyrobów i systemów zarządzania jakością, 

 krajowe oceny techniczne oraz rekomendacje techniczne INiG-PIB. 

Analiza dowodów księgowych potwierdzających wydatki wybrane do próby objętej szczegółową 

kontrolą wskazuje, że dokumenty związane z realizacją projektu Plan Działań w sektorze energetyka 

na lata 2019-2020 podlegają regulacjom wskazanym w ww. Instrukcji. 

Adnotacje na dowodach księgowych dotyczących wydatków poddanych szczegółowej kontroli 

w ramach próby wskazują, że obieg, oznaczanie, zatwierdzanie, ewidencjonowanie i księgowanie 

dowodów księgowych, które dotyczą operacji finansowych projektu jest zgodny z wewnętrznymi 

regulacjami w tym zakresie. 

Opisy na dowodach księgowych są zgodne z wymogami dotyczącymi realizacji projektu określonymi 

w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 . 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Przechowywanie i archiwizacja dokumentów: 

W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący dokonał weryfikacji działań podjętych 

przez Beneficjenta w ww. zakresie zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-

00-0402/19-00 z dnia 05.07.2019 r., w oparciu o: 

 Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Instytutu Nafty 

i Gazu- Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 01.02.2018 r. (P-01/PR-02/IN-01), 

 Instrukcję Kancelaryjną z dnia 01.02.2018 r. (P-01/PR-02/IN-03), 

 Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy) 

z dnia 01.02.2018 r. (P-01/PR-02/IN-02), 

 Instrukcja Wykonawcza, Instytut Nafty I Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z dnia 

22.04.2021 r. (wersja 6.4). 

Regulacja zawarta w § 11 ust 2-7 umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0402/19-00 

z dnia 05.07.2019 r. nakłada na Beneficjenta obowiązek przechowywania, w sposób gwarantujący 

należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją projektu, 

w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym merytorycznym, technicznym, 

procedurami zawierania umów z wykonawcami przez okres wskazany w rozporządzeniu 1303/2013 

(okres dwóch lat od 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków KE w którym ujęto 

ostateczne wydatki dot. zakończonego projektu). 
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W INIG – PIB obowiązuje Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego 

Instytutu Nafty i Gazu- Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 01.02.2018 r. (P-01/PR-02/IN-01), 

określająca organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego w INiG-u oraz postępowanie 

w archiwum zakładowym z wszelką dokumentacją spraw zakończonych, niezależnie od techniki 

jej wytwarzania. 

Zgodnie z ww. Instrukcją w INiG komórki organizacyjne przekazują dokumentację do archiwum 

zakładowego kompletnymi rocznikami w stanie uporządkowanym z odpowiednią kategorią archiwalną. 

W celu przechowywania akt spraw ostatecznie rozpatrzonych, INiG prowadzi archiwum zakładowe. 

Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego następuje w trybie i na warunkach określonych 

w instrukcji kancelaryjnej.  

Zgodnie z obowiązującą w INiG-PNB Instrukcją kancelaryjną z dnia 01.02.2018 r. (P-01/PR-02/IN-03), 

stosuje się system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt i spisie spraw. Wykaz akt 

stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej INiG-PIB, klasyfikacje akt 

powstających w toku działalności INiGW oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną. Obejmuje 

on wszystkie zagadnienia z zakresu jego działalności oznaczone w poszczególnych pozycjach 

symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. Wykaz ten służy do oznaczenia, rejestracji, łączenia 

i przechowywania akt.  

Dokumentacja przechowywana jest w teczkach aktowych w komórkach organizacyjnych 

oraz w Bibliotece Zbiorów Specjalnych i Archiwum Zakładowym. Komórki organizacyjne przekazują 

do archiwum zakładowego lub Biblioteki Zbiorów Specjalnych dokumentację pełnymi rocznikami, 

nie później niż po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych licząc od pierwszego stycznia roku 

następującego po roku zakończenia spraw.  

Ponadto w INiG-PIB obowiązuje Instrukcja Wykonawcza z dnia 22.04.2021 r. (wersja 6.4). Zgodnie 

z jej punktem 16.2 po zamknięciu POIiŚ 2014-2020 cała dokumentacja dotycząca projektu 

przekazywana jest do Archiwum Zakładowego INiG-PIB, gdzie przechowywana jest przez okres 

minimum dwóch lat licząc od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków, 

w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, o ile przepisy krajowe 

nie zakładają dłuższego okresu przechowywania dla poszczególnych rodzajów dokumentów.  

W świetle powyższego stwierdzono, Beneficjent wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentów 

projektu, wynikającego z zapisu § 11 Umowy o dofinansowanie z dnia 05.07.2019 r. 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w zakresie działań finansowanych. 

W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący dokonał weryfikacji działań podjętych 

przez Beneficjenta w ww. zakresie zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-

00-0402/19-00 z dnia 05.07.2019 r., w oparciu o: 

 art. 115-117 i załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia nr 1303/2013, 

 art. 3-5 i załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014, 

 zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 4 do Umowy, 

 roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2019 dla POIiŚ, 

 roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2020 dla POIiŚ. 

Zgodnie z okazanymi podczas czynności kontrolnych zaktualizowanymi Rocznymi planami działań 

informacyjnych i promocyjnych na lata 2019-2020, działania w nim ujęte skoncentrowane są na: 
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 udziale w konferencjach branżowych, tym samym upowszechnianie wiedzy o finansowaniu 

przez fundusze europejskie inwestycji w sektorze energetyki, 

 udziale w szkoleniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w zakresie składania 

wniosków o płatność, obsługi systemu informatycznego SL 2014-2020 oraz w zagadnieniach 

związanych z zamówieniami publicznymi, 

 zamieszczeniu artykułów, mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie nowej 

perspektywy POIiŚ 2014-202 w sektorze energetycznym, 

 aktualizowaniu i utrzymywaniu strony internetowej, 

 aktywizacja potencjalnych beneficjentów POIiŚ w ubieganiu się o wsparcie z Funduszy 

Europejskich oraz wsparcie w ich realizacji. 

Zespół dokonał weryfikacji poprawności danych ujętych w poniższym zakresie: 

 dokumentacji związanej z poniesionymi wydatkami związanymi z usługą polegającą 

na opracowaniu merytorycznym i graficznym artykułu sponsorowanego poświęconego realizacji 

Działania 7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: „Nowoczesne 

i innowacyjne sposoby magazynowania i przesyłu energii. Jak skutecznie gromadzić i zarządzać 

energią z OZE”  oraz jego publikacja w serwisie internetowym,  

 dokumentacji związanej ze szkoleniem pn.: „Wybrane aspekty kontroli projektów finansowanych 

ze środków EFRR w ramach POIiŚ. Obsługa Systemu SL2014- warsztaty. 

Zespół kontrolujący zweryfikował pod kątem oznaczeń losowo wybraną dokumentację,  

w szczególności: zapytania ofertowe, umowy z wykonawcami, ankiety satysfakcji dot. szkolenia, 

programy z przeprowadzonego szkolenia, listy uczestników szkolenia. Potwierdzono, że kontrolowana 

dokumentacja została oznaczona zgodnie z zasadami realizacji działań informacyjno-promocyjnych 

obowiązującymi dla POIiŚ 2014-2020.  

W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący potwierdził zgodność tabliczek informujących 

o finansowaniu, które znajdują się na drzwiach pomieszczeń zajmowanych przez pracowników, których 

wynagrodzenia są kwalifikowane w ramach projektu, z zasadami realizacji działań informacyjno-

promocyjnych obowiązującymi dla POIiŚ 2014-2020.  

Zespół Kontrolujący ustalił, że Jednostka kontrolowana dysponuje dokumentem poświadczającym 

o poinformowaniu pracowników o finansowaniu ich wynagrodzeń ze środków UE. W przedłożonych 

kontrolującym teczkach osobowych znajduje się informacja iż stanowisko pracy finansowane jest 

ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej POIiŚ.  

Podczas czynności kontrolnych potwierdzono prawidłowość umieszczenia w widocznym miejscu 

plakatu informacyjnego w miejscu realizacji projektu. Treść informacji, logotypy  

i oznaczenia na plakacie są zgodne z zasadami realizacji działań informacyjno-promocyjnych 

obowiązujących dla POIiŚ 2014-2020. Potwierdzono również właściwe oznaczenie strony internetowej 

Beneficjenta. 

Ustalenia pokontrolne: Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

 

 

 

 



34 

 

PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLNYCH WRAZ Z ZALECENIAMI 

Lp. Pkt w części 

informacji 

pokontrolnej/strona 

Podsumowanie 

ustalenia 

Zalecenia 

pokontrolne 

Termin 

wdrożenia 

Stopień 

ważności 

1. Ustalenia 

pokontrolne: 

Kategoria – wydatki 

na wsparcie 

eksperckie i prawne 

W ramach kategorii. 

Wydatek poniesiony 

na podstawie faktury 

nr FV 2020/6/031 z 

dnia 23.06.2020 r. . 

Związany ze 

sporządzeniem opinii 

prawnej  dot. umów 

Polskiego LNG S.A. 

w ramach projektu 

„Rozszerzenie 

funkcjonalności 

Terminalu LNG 

w Świnoujściu” 

 

Umowa oraz opinia 

prawna nie zawiera 

elementów wizualizacji  

naruszając tym 

obowiązek wynikający 

z pkt 5.1 Podręcznika 

wnioskodawcy i 

beneficjenta 

programów polityki 

spójności 2014-2020 w 

zakresie informacji i 

promocji,  

Dokumenty 

związane z realizacją 

projektu, które 

podawane są do 

wiadomości 

publicznej, (np. 

dokumentację 

przetargową, 

ogłoszenia, analizy, 

raporty, wzory 

umów, wzory 

wniosków), należy 

oznaczać zgodnie z 

zasadami 

wskazanymi w 

Podręczniku 

wnioskodawcy i 

beneficjenta 

programów polityki 

spójności 2014-2020 

w zakresie 

informacji i promocji 

Na bieżąco - 

przy następnych 

postępowaniach 

– zalecenie 

prewencyjne. 

średni 

 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

Anna Skowronek 

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

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19 

 

Agnieszka Kaczyńska   

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

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19 

 

Bożena Zawłocka  

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

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19 

 

Artur Konarski  

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

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19 
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Sylwia Półtorak  

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

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19 

 

 

Michał Gałkowski  

(członek Zespołu kontrolującego) pracownik nieobecny w pracy 

 

 

Magdalena Bylińska  

(członek Zespołu kontrolującego) pracownik nieobecny w pracy  

 

Ewa Bąbała  

(członek zespołu kontrolującego) pracownik nieobecny w pracy  

 

 

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej: 

  

Małgorzata Keller-Boroszko  

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

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19 

                                                                                                 

 

 

 

Miejsce i data sporządzenia:                                                                   Warszawa, dn.       

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z Podrozdziałem 4.1 Załącznika nr 1 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację 

POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, do wydanej 

informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłosić pisemne zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. 

Zastrzeżenia należy przekazać instytucji kontrolującej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji 

pokontrolnej. W takim wypadku dokumentacja podlega ponownej weryfikacji. 
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