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INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI 7/2021 

 

 

Nr działania: 

01.04.01 PO IiŚ 

Nr i nazwa projektu: 

Projekt nr POIS.01.04.01-00-0015/17 pn. „Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie 

podbeskidzia w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej”. 

 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 

ul. Podgórska 25a  

31-035 Kraków 

Termin kontroli: 

07.06.2021 r. – 11.06.2021 r. na miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Beneficjenta.  

Zakres kontroli: 

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

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

wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, 

2) potwierdzenie wykonania celu projektu, 

3) sprawdzenia sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, 

4) weryfikacja wypełnienia obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych, 

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

beneficjenta podatku VAT, 

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

7) sprawdzenie, czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 

ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1083/2006, 

8) weryfikacja przestrzegania przez Beneficjenta uregulowań dotyczących przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizacją POIŚ 2014-2020. 

 

Tryb kontroli: 

Kontrola planowa trwałości na miejscu realizacji projektu. 
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Nazwa i adres jednostki kontrolującej: 

Departament Kontroli i Audytu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Adres:ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

 

Skład zespołu kontrolującego: 

1. Anna Skowronek – Kierownik Zespołu, 

2. Katarzyna Rudna – Członek Zespołu,  

3. Magdalena Bylińska  – Członek Zespołu. 

 

Podstawy Prawne: 

− art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz.U. z 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.), 

− § 15 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0015/17-00 z 08.09.2017 r.  

z późń. zm. zawartej między Ministrem Energii a TAURON DYSTRYBUCJA S.A.   

 

W ramach niniejszej kontroli zastosowano następujące techniki kontroli: 

− analiza dokumentów źródłowych związanych z projektem, 

− wyjaśnienia składane w trakcie kontroli przez upoważnionych pracowników Beneficjenta, 

− lista sprawdzająca dotycząca badanego zakresu,  

− wizja lokalna. 

 

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

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r., a więc w szczególności czy majątek 

wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.  

W ramach weryfikacji czy w projekcie nie nastąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z  11.07.2006 r., Zespół kontrolujący sprawdził czy nie 

wystąpiły przesłanki wskazujące na zmianę charakteru lub warunków realizacji projektu, własności 

elementów infrastruktury, zaprzestania działalności produkcyjnej lub uzyskania nieuzasadnionej 

korzyści przez przedsiębiorstwo. 

Weryfikację ww. warunków przeprowadzono w oparciu o dokumentację księgową Spółki oraz wizję 

lokalną na miejscu realizacji projektu. 

Zespół kontrolujący przeanalizował ewidencję środków trwałych oraz dowody przyjęcia 

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

bilansowym składników majątkowych z przypisanym kodem dotacji POIS.01.04.01-00-0015/17-00 
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według stanu na 30.04.2021 r.1 nakłady projektu bilansowe wyniosły 6 967 088,71 zł netto, w tym 

wydatki kwalifikowane 6 639 172,47 zł netto2. 

 

✓ Potwierdzono realizację inwestycji zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie. 

Projekt pn. „Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie podbeskidzia w celu realizacji 

koncepcji sieci inteligentnej” obejmował realizację następujących zadań rzeczowych: 

− modernizacja linii SN GPZ Mikuszowice Piekarnia Wilkowice odcinek 0,3 – Bystra MSW, 

− modernizacja linii 6 kV relacji Lipnik Centrum – Lipnik Tatoń – skablowanie odcinka linii 

napowietrznej 6 kV oraz wymiana stacji transformatorowej Lipnik Żyrek, 

− budowa linii SN 15kV GPZ Sucha – ZAWOJA; odcinek Markowa od słupa 49989-50058, 

− budowa linii SN 15kV GPZ Sucha – ZAWOJA; odcinek Czatoża od słupa 49976-49989, 

− modernizacja linii SN GPZ Sucha Wadowice odgałęzienie Jaszczurowa Dudówka, 

− modernizacja linii SN GPZ Sucha Wadowice odgałęzienie Jaszczurowa Szkoła, Jaszczurowa 

Dom Dziecka,  

− modernizacja linii SN GPZ Andrychów Rzyki Zakocierz, Rzyki AFM, Rzyki Praciaki, Rzyki 

Hatałówka, Rzyki Potrójna, 

− Ustroń - modernizacja linii napowietrznej 15 kV odgałęzienie do stacji transformatorowej 

nr 22441 Ustroń Zawodzie I wraz z wymianą stacji Ustroń Zawodzie I, budowa stacji 

transformatorowej 15/04kV wraz włączeniem do sieci 15 i 1 kV przy ulicy Polnej i ulicach 

przyległych w Częstochowie, 

− Stryszawa Steczki - budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV wraz z modernizacją 

sieci nN wyprowadzonej ze słupowej stacji transformatorowej 15/0.4, 

− Sułkowice Turystyczna - budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z powiązaniami 

po stronie SN i nN zasilanej ze stacji transformatorowej Sułkowice, 

− działania informacyjne i promocyjne,  

− przygotowanie projektu- opracowanie dokumentacji projektowej. 

✓ Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu (na terenie gmin: Wilkowice, Ślemień, Ustroń, 

Bielsko-Biała, Zawoja, Mucharz, Andrychów, Stryszawa, Sucha Beskidzka) potwierdziła 

istnienie i funkcjonowanie inwestycji zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE 

W trakcie oględzin potwierdzono funkcjonowanie inwestycji w kształcie przewidzianym 

w umowie o dofinansowanie.  

✓ Potwierdzono, że projekt nie podlegał zasadniczym modyfikacjom w rozumieniu art. 57 ust. 1 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r., w szczególności majątek wytworzony 

w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. 

✓ Ustalono3, że majątek powstały w wyniku realizacji projektu pozostaje w trwałym zarządzie 

Beneficjenta, co stanowi przesłankę spełnienia warunku dotyczącego zachowania charakteru 

własności wszystkich elementów infrastruktury. Nie stwierdzono, aby wykorzystywano 

je w sposób niezgodny z celami i charakterem projektu.  

✓ Środki trwałe projektu oznakowano numerami inwentarzowymi, tabliczkami informacyjnymi. 

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

oraz numer inwentarzowy wskazany na dokumencie OT. 

 
1 Aktualny na dzień wystosowania do Beneficjenta prośby o przedłożenie wskazanego dokumentu, tj. 15.05.2021r.  
2 Zgodnie z wnioskiem końcowym POIS.01.04.01-00-015/17-007-02 
3 Na podstawie dokumentacji księgowej, dokumentu OT i wizji lokalnej  
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✓  Potwierdzono zgodność zakresu rzeczowego projektu z założeniami określonymi we wniosku 

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

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

 

2. Potwierdzenie wykonania celu projektu. 

Zrealizowany zakres finansowy projektu obejmuje nakłady poniesione na składniki majątkowe 

(wg rejestru składników majątkowych z przypisanym kodem dotacji POIS.01.04.01-00-0015/17-00, 

wartość bilansowa stan na dzień 30.04.2021 r. wyniosła 6 967 088,71 zł. 

Zespół kontrolujący na potwierdzenie realizacji wskaźników projektu zbadał zgodność stanu 

faktycznego z załącznikiem nr 6 do Aneksu nr POIS.01.04.01-00-0015/17-01 z 8.11.2018 r. do Umowy 

o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-00-0015/17 z 8.09.2017 r. (Zestawienie wskaźników 

do monitorowania Projektu). 

Beneficjent w ramach Projektu był zobowiązany do osiągnięcia następujących wartości docelowych 

wskaźników: 

Realizacja wskaźników projektu 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość 

docelowa 

Wartość osiągnięta na rok 2019 r.  

Wskaźniki produktu 

1 Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących 

wsparcie 

przedsiębiorstwa 1 1 

2 Liczba planowanych 

do wdrożenia 

funkcjonalności 

inteligentnej 

infrastruktury 

szt. 6 6 

3 Liczba 

wybudowanych lub 

zmodernizowanych 

stacji 

elektroenergetycznych 

szt. 7 7 

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

1. Liczba dodatkowych 

użytkowników energii 

podłączonych do 

inteligentnych sieci 

Użytkownicy 

zgodnie z 

Wnioskiem o 

Dofinansowanie nie 

będą to odbiorcy 

którzy w wyniku 

realizacji projektu 

2 841 4 131 



5 

 

zostali wyposażeni 

w inteligentny 

licznik energii 

elektrycznej czy też 

odbiorcy taki licznik 

już posiadający 

2. Zmniejszenie zużycia 

energii pierwotnej 

GJ/rok 1 390,70 1 390,70 

3. Ilość zaoszczędzonej 

energii elektrycznej 

MWh/rok 127,48 127,48 

4. Liczba podmiotów 

podłączonych do sieci 

elektroenergetycznych  

Szt 2 841 4 131 

Źródło: opracowanie ZK 

 

Realizacja wskaźnika:  

✓ Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

potwierdzono, że wsparcie w ramach realizowanego projektu otrzymał 1 podmiot – Grupa Tauron 

Dystrybucja S.A. zgodnie z założeniami Umowy o dofinansowanie. 

✓ Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury w oparciu 

o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty4, potwierdzono ilość wdrożonych funkcjonalności 

inteligentnej infrastruktury, tj.: 

− monitoring obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, 

− bieżący monitoring i ocena stanu urządzeń,  

− automatyczna kontrola poziomu napięcia i poziomu mocy biernej na magistrali, 

− optymalizacja rozdziału mocy (lokalna lub zdalna), 

− pomiar obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, 

− zarządzanie energią przez odbiorcę. 

 

✓ Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych 

W trakcie oględzin5 potwierdzono: 

• modernizację i uruchomienie stacji: 

− stacja tr. 6/0,4 kV nr BBB 11162 Lipnik Żyrek typu: Minibox 20/630-3, kontenerowa, 

w ramach zadania nr 2, 

− słupowa stacja tr. nr BBC22000 Ustroń Poniwiec Wiadukt, w ramach zadania nr 8, 

− słupowa stacja tr. nr BBC22186 Ustroń Jurasz, w ramach zadania nr 8, 

− kontenerowa st. tr. SN/nN typu STLmb-3 Ustroń Zawodzie I nr BBC21895, w ramach 

zadania nr 8, 

 
4 oświadczenie Dyrektora TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej z 10.04.2019 r.; Opis wdrożonych funkcjonalności 

inteligentnej infrastruktury dla projektu „Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie Podbeskidzia w celu realizacji koncepcji sieci 

inteligentnej podpisany przez Kierownika Wydziału  Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.   
5 Protokół z oględzin z 09.06.2021 r. 
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− kontenerowa st. tr. SN/nN typu STLmb-3 Ustroń Skalica PZDL nr BBC21842, w ramach 

zadania nr 8, 

• wybudowanie i uruchomienie stacji: 

− słupowa stacja BBZ31251 Stryszawa Steczki, w ramach zadania 9, 

− stacja słupowa BBW 31238 Sułkowice Turystyczna, w ramach zadania 10. 

 

✓ Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci oraz 

wskaźnik: Liczba podmiotów podłączonych do sieci elektroenergetycznych 

 

Nr 

zad. 

Nazwa zadania w ramach projektu Liczba odbiorców 

1 Modernizacja linii SN GPZ Mikuszowice Piekarnia Wilkowiece 

odcinek 0,3 – Bystra MSW 
1860 

2 Modernizacja linii 6 kV relacji Lipnik Centrum – Lipnik Tatoń – 

skablowanie odcinka linii napowietrznej 6 kV oraz wymiana stacji 

transformatorowej Lipnik Żyrek 

535 

3 Budowa linii SN 15kV GPZ Sucha – ZAWOJA; odcinek Markowa 

od słupa 49989-50058 
669 

4 Budowa linii SN 15kV GPZ Sucha – ZAWOJA; odcinek Czatoża 

od słupa 49976-49989 

5 Modernizacja linii SN GPZ Sucha Wadowice odgałęzienie 

Jaszczurowa Dudówka 
183 

6 Modernizacja linii SN GPZ Sucha Wadowice odgałęzienie 

Jaszczurowa Szkoła, Jaszczurowa Dom Dziecka 
114 

7 Modernizacja linii SN GPZ Andrychów Rzyki Zakocierz, Rzyki 

AFM, Rzyki Praciaki, Rzyki Hatałówka, Rzyki Potrójna 
198 

8 Ustroń - modernizacja linii napowietrznej 15 kV odgałęzienie do 

stacji transformatorowej nr 22441 Ustroń Zawodzie I wraz z 

wymianą stacji Ustroń Zawodzie I, budowa stacji 

transformatorowej 15/04kV wraz włączeniem do sieci 15 i 1 kV 

przy ulicy Polnej i ulicach przyległych w Częstochowie, 

 

209 

9 Stryszawa Steczki - budowa słupowej stacji transformatorowej 

15/0.4 kV  wraz z modernizacją sieci nN wyprowadzonej ze 

słupowej stacji transformatorowej 15/0.4 

158 

10 Sułkowice Turystyczna - budowa słupowej stacji 

transformatorowej 15/0,4kV z powiązaniami po stronie SN i nN 

zasilanej ze stacji transformatorowej Sułkowice 

205 
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 Suma 4 131 

Źródło: opracowanie ZK na podstawie zestawienia Działu Utrzymania Ruchu Oddziału Tauron 

Dystrybucja S.A. w Bielsko-Białej.  

Liczbę podmiotów podłączonych do sieci elektroenergetycznych na podstawie danych6 z Działu 

Utrzymania Ruchu Oddziału Tauron Dystrybucja S.A. w Bielsko-Białej. Zgodnie z oświadczeniem 

Beneficjenta okazanym w trakcie kontroli, liczbę odbiorców ustalono na podstawie bazy danych 

systemów dyspozytorskich TAURON Dystrybucja S.A., zawierających przyporządkowanie 

poszczególnych punktów poboru energii do poszczególnych stacji transformatorowych SN/nN 

w systemie obsługi awaryjności sieci AWAR oraz systemie dyspozytorskim WindEX. Wielkość 

ta obejmuje łączną grupę odbiorców, z którymi zawarto umowy na dostawy energii elektrycznej, 

którzy korzystają z sieci w ramach projektu w tym użytkowników nowopodłączonych i jednocześnie 

korzystających z sieci, która w ramach realizacji projektu zyskała inteligentne funkcjonalności. 

Potwierdzono osiągnięcie wartości wskaźników wskazanych we wniosku o płatność kocową7 

oraz określonych w umowie o dofinansowanie. 

✓ Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

Beneficjent8 wyliczył, że w wyniku realizacji projektu uzyskano dodatkowe korzyści: 

− ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 155,40 MWh/rok, 

− zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 1695,31 GJ/rok. 

Ponadto uzyskano dodatkowe korzyści: 

− zmniejszenie zużycia energii finalnej rocznie o 470,92 MWh/rok, 

− zmniejszenie zużycia energii pierwotnej rocznie o 2 977,9 MWh/rok. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, po zrealizowaniu zadań wyliczenia przyjęte na etapie 

projektowym i aplikacyjnym zostały zweryfikowane powykonawczo w oparciu o rzeczywiste parametry 

techniczne i nowy układ pracy sieci powstały po zrealizowaniu poszczególnych zadań sieciowych. 

W wyliczeniach uwzględniono obciążenia poszczególnych fragmentów sieci rejestrowanych w 

systemach dystrybutorskich Tauron Dystrybucja S.A.  

Porównano stan przed realizacją inwestycji ze stanem po zrealizowaniu wszystkich etapów. Różnice 

odpowiadają uzyskanym oszczędnościom. Ograniczenie emisji CO2 wyliczono na podstawie 

zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. 

Potwierdzono zgodność szczegółowych wyliczeń wskaźników uzyskanych po realizacji projektu 

w stosunku do poziomu wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie.   

Na dzień wizji lokalnej (od 08.06.2021 r. do 09.06.2021 r.) ww. zakres rzeczowy został zrealizowany 

w 100%. Analiza dokumentów dotyczących zakończenia realizacji poszczególnych zadań wskazuje, 

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

celami projektu oraz obowiązującym prawem. 

 
6 Oświadczenie Dyrektora TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej z 10.04.2019 r., Zestawienie podłączonych ilości 

użytkowników z podziałem na poszczególne zadania oraz stacje tranformatorowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r. podpisany przez Kierownika 

Wydziału  Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.    
7 POIS.01.04.01-00-0015/17 z 08.09.2017 r. 
8 Notatka służbowa z 17.09.2020 r. w sprawie weryfikacji wyliczeń wskaźników rezultatu projektu z 17.09.2020 r. 
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W przypadku zrealizowanych w ramach ww. wskaźników zadań, potwierdzono istnienie dokumentacji 

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

obowiązywania decyzji wydanej przez uprawniony organ. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

 

3. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.   

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

analizy przekazanej dokumentacji.9 

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano funkcjonującą u Beneficjenta procedurę archiwizacji 

dokumentacji związanej z realizacją Projektu, która została określona w Załączniku do Zarządzenia 

nr 22/2018 – Wytyczne dotyczące archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w TAURON Dystrybucja S.A. 

(wersja druga), Kraków, maj 2018 r. 

Po zakończeniu projektu Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji 

przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie tj. § 14 pkt 2 umowy o dofinansowanie 

POIS.01.04.01-00-0015/17-00 z dnia 8 września 2017 r. tj. przez okres wskazany w rozporządzeniu 

nr 1303/2013 tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków 

do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu (…).  

Potwierdzono, iż Beneficjent przechowuje dokumentację zgodnie z powyższymi zasadami, 

dokumentacja związana z realizacją projektu jest archiwizowana w siedzibie firmy Beneficjenta 

i przechowywana jest w sposób gwarantujący bezpieczeństwo informacji. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze. 

 

4. Weryfikacja wypełnienia obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych. 

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

Beneficjenta potwierdzających działania związane z realizacją projektu.  

Zgodnie z obowiązującymi dokumentami w ramach działań informacyjno-promocyjnych Beneficjent 

zobowiązał się do10: 

✓ oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: wszystkich działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, wszystkich dokumentów związanych  

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

− zapisem § 14 Załączniku do Zarządzenia nr 22/2018 – Wytyczne dotyczące archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga), Kraków, maj 2018 r. 

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

− Umowy o dofinansowanie POIS.01.04.01-00-0015/17-00 z dnia 8 września 2017 r. 
10 W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji działań podjętych przez Beneficjenta w ww. zakresie w oparciu: 

− art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8.12.2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, 

− Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - dla umów podpisanych 

do 31 grudnia 2017 r.,  

− §18 Umowy o dofinansowanie POIS.01.04.01-00-0015/17-00 z dnia 8 września 2017 r. 
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z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej, dokumentów i materiałów 

dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,  

✓ umieszczenia plakatu lub tablicy (informacyjnej i/lub pamiątkowej) w miejscu realizacji 

projektu,  

✓ zamieszczenia opisu projektu na stronie internetowej, 

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

uzyskał dofinansowanie, 

✓ dokumentowania prowadzonych w ramach projektu działań informacyjno-promocyjnych. 

Ponadto, ustalono że: 

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

projektu, 

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

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

i wyraźnie widoczne, 

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

ogólnodostępnym, zapewniającym dostęp jak największej liczby osób, 

✓ treść tablic pamiątkowych, która znajduje się na terenie projektu pn. „Budowa i modernizacja 

sieci SN i nN na terenie  Podbeskidzia w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej” 

jest zgodna z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-

2020 w zakresie informacji i promocji, 

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

internetowej pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/fundusze-unijne, 

na której umieszczono znak Unii Europejskiej oraz znak Funduszy Europejskich, a także krótki 

opis projektu. 

 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

 

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

przez beneficjenta podatku VAT. 

Nie dotyczy.  

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

Ponadto, podatek VAT w ramach działania 1.4 był kosztem niekwalifikowalnym.  

 

6. Sprawdzenie, czy nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania. 

Sprawdzono 100% populacji faktur potwierdzających wydatki kwalifikowane przedstawione 

do refundacji we wnioskach o płatność i stwierdzono, że opisy faktur zostały sporządzone zgodnie 

z Zaleceniami11. Przedstawione przez Beneficjenta oryginały faktur są opatrzone adnotacjami 

 
11 Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

z dnia 19 stycznia 2017 r. 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/fundusze-unijne
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o współfinansowaniu poszczególnych wydatków w ramach projektu nr POIS.01.04.01-00-0015/17, 

pozostałe obligatoryjne elementy opisu faktury wynikające z Zaleceń zostały umieszczone na odrębnej 

kartce, stanowiącej załącznik do każdej faktury i zawierają elementy zgodne z Załącznikiem 4 

do Zaleceń. 

Potwierdzono, że nie naruszono zakazu podwójnego finansowania. Na podstawie sprawozdań 

finansowych za lata 2017-2019 stwierdzono, że Beneficjent w ramach projektu POIS.01.04.01-00-

0015/17 nie uzyskał innych przychodów niż przychody z wpływu z dotacji. 

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

  

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

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

Projekt będący przedmiotem kontroli uzyskał wsparcie w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zatem uzyskana pomoc stanowi pomoc publiczną w rozumieniu 

art. 87 TWE, jednocześnie projekt nie stanowi dużego projektu w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 

nr 1083/2006, w związku z powyższym na podstawie art. 55 ust 6 jest wyłączony ze stosowania art. 55 

powyższego rozporządzenia.  

 

8. Weryfikacja przestrzegania przez Beneficjenta uregulowań dotyczących przetwarzania 

danych osobowych w związku z realizacją POIŚ 2014-2020. 

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

✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

✓ Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych 

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

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent: 

✓ posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym 

w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, 

✓ przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych 

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

✓ prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera 

daty nadania i ustania uprawnień, 

✓ do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, 

którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania, 

✓ Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, 

✓ Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, który jest zgodny 

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

✓ nie wystąpiła okoliczność, dla której Beneficjent musiał realizować obowiązek informacyjny 

wobec osób, których dane są przetwarzane. 

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

przetwarza te dane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz postanowieniami zawartego 

porozumienia. 
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Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 

Anna Skowronek 

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

 

 

 

Magdalena Bylińska  pracownik nieobecny w pracy   

(członek Zespołu kontrolującego)  

 

 

Katarzyna Rudna    

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

 

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej: 

 

Małgorzata Keller-Boroszko 

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

Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczna COVID-19 

 

 

 

 

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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