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I. Dane identyfikacyjne 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 
 

Maciej Chorowski, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie od 20 sierpnia 2020 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
Dominik Bąk, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu od 1 czerwca 2020 r. do 
19 sierpnia 2020 r.; 
Piotr Woźny, Prezes Zarządu od 30 sierpnia 2019 r. do 31 maja 2020 r.; 
Marek Ryszka, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu od 26 lutego 2019 r. do 
29 sierpnia 2019 r.; 
Kazimierz Kujda Prezes Zarządu od 18 grudnia 2015 r. do 12 lutego 2019 r.  
 

Ocena udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dotacji na źródła wysokosprawnej kogeneracji, w tym dofinansowanie 
Projektu „Budowa wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie” oraz prawidłowości 
zawarcia umowy na dofinansowanie tego Projektu.  

 

Lata 2018 r. - 2021 r.1 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym 
okresie.  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

 

Ewelina Czerepska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/39/2021 z 18 lutego 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Do 25 maja 2021 r.  
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK.  

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  
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podjęcia kontroli  
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej4 pełniący rolę 
Instytucji Wdrażającej5 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 ogłosił w ramach Poddziałania 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
pięć naborów wniosków o dofinansowanie inwestycji w źródła wysokosprawnej 
kogeneracji. W wyniku ogłoszonych naborów zawarto 129 umów o dofinansowanie 
na łączną kwotę udzielonego dofinansowania 982 840 tys. zł6. Poziom realizacji 
wskaźników produktu w ramach Poddziałania 1.6.1. wyniósł, od początku okresu 
programowania7, od 2,9% do 13,6%, a w trzech przypadkach nie odnotowano 
realizacji wskaźników. W przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego, 
odnotowano ich realizację na poziomie 8,20% i 5,22%. Konkurs Nr POIS.01.06.01-
IW.03-00-004/18 został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem pracy komisji 
oceny projektów8, tj. prawidłowo powołano Komisję oceny projektów9, wszyscy 
członkowie KOP przed rozpoczęciem oceny podpisali deklarację bezstronności 
i poufności, sporządzono protokoły z posiedzeń KOP  oraz raporty z oceny formalnej 
i merytorycznej.  

Wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa źródła wysokosprawnej 
kogeneracji w Szczecinie”10 złożony przez New Cogen Sp. z o.o.11 został 
rozpatrzony przez IW w oparciu o postanowienia Regulaminu KOP oraz 
postanowienia Regulamin Konkursu12, w tym posługiwano się właściwymi listami 
sprawdzającymi do oceny wniosku o dofinansowanie, wezwania do uzupełnień 
wniosku zawierały szczegółowe wskazanie zakresu do uzupełnień, Projekt był 
oceniany w ramach kryteriów danej grupy przez jedną osobę, a Spółkę prawidłowo 
poinformowano o wynikach oceny. Umowę o dofinansowanie zawarto w terminie 
przewidzianym w Regulaminie konkursu a określone w niej wskaźniki były zgodne 
ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-202013. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, w listopadzie 
2020 r., NFOŚiGW zwrócił się do SEC Sp. z o.o. o informacje związane ze strukturą 
systemu ciepłowniczego funkcjonującego w Szczecinie. NFOŚiGW wykonywał 
prawidłowo zadania związane z monitoringiem i kontrolą realizacji Projektu, 
zapewniono prawidłowe zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy oraz 
prawidłowo weryfikowano wnioski o płatność składane przez Spółkę. Stwierdzona 
nieprawidłowość polegała na nierzetelnym przeprowadzeniu przez IW oceny 
złożonego przez Spółkę wniosku o dofinansowanie, tj. w oparciu o dane i informacje 
niedostatecznie uwiarygodnione w Projekcie, przedstawione w sposób 
niewyczerpujący lub wprowadzone z błędem obliczeniowym. Ujawniony w toku 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dalej: NFOŚiGW.  
5 Dalej: IW.  
6 Według stanu na 31 marca 2021 r. 
7 Tj. od 2014 r.  
8 Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18, Regulamin pracy Komisji oceny 
projektów, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej 
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; dalej: Regulamin KOP.  
9 Dalej: KOP.  
10 Dalej: Projekt.  
11 Dalej: Spółka lub Beneficjent.  
12 Regulamin konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Oś 
priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, 
Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020; dalej: Regulamin konkursu.  
13 Dalej: SzOOP.   

OCENA OGÓLNA 
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kontroli NIK błąd w obliczeniach efektu ekologicznego, skutkował przyjęciem do 
realizacji w zawartej umowie o dofinansowanie niewłaściwej wartości docelowej 
wskaźnika bezpośredniego Projektu pn. „szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych”. Wobec powyższego istnieje ryzyko nieosiągnięcia przez Projekt 
określonej w umowie o dofinansowanie wartości docelowej tego wskaźnika. Ponadto 
w związku z brakiem wiarygodnego uzasadnienia przedstawionych we wniosku 
wartości liczbowych m.in. w zakresie wielkości produkcji i sprawności cząstkowych 
produkcji ciepła i energii elektrycznej, występuje ryzyko nieosiągnięcia przez Projekt 
wartości docelowej kolejnego założonego wskaźnika bezpośredniego Projektu pn. 
„zmniejszenie zużycia energii pierwotnej”.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe14 kontrolowanej działalności 

1. Udzielanie przez NFOŚIGW dotacji na źródła wysokosprawnej kogeneracji, 
w tym na dofinansowanie Projektu „Budowa źródła wysokosprawnej 
kogeneracji w Szczecinie” oraz zawieranie umowy na dofinansowanie tego 
Projektu. 

1.1 Udzielanie przez NFOŚiGW dotacji w ramach konkursów na źródła 
wysokosprawnej kogeneracji. 

W badanym okresie IW na źródła wysokosprawnej kogeneracji udzielała 
dofinansowania w ramach POIŚ 2014-2020 Działania 1.6 Promowanie 
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu 
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałania 1.6.1. Źródła wysokosprawnej 
kogeneracji. Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-202015, w ramach Poddziałania 
1.6.1. przewidziano wsparcie skierowane na budowę nowych lub zwiększenie mocy 
(w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach 
kogeneracji. Założono, że premiowane będą projekty o największym potencjale 
redukcji CO2 na jednostkę dofinansowania umożliwiające także największą redukcję 
emisji pyłów do powietrza.  

(akta kontroli str. 3-12, 509-543) 

W SzOOP na liście wskaźników rezultatu produktu umieszczono następujące 
wskaźniki: tj.: 
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; 
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; 
- liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji; 
- liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji z OZE; 
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach 

wysokosprawnej kogeneracji.  
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego określono jako: 
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, 
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.  

(akta kontroli str. 329-330) 

                                                      
14 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
15 https://www.pois.gov.pl/media/99995/SzOOP_POIS_ver_18.pdf.  

OBSZAR 

Opis stanu 
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W ramach Podziałania 1.6.1. od początku realizacji POIŚ 2014-2020 do 31 marca  
2021 r., IW ogłosiła pięć naborów wniosków o finansowanie (w 2016 r.16, 2017 r.17, 
2018 r.18, 2019 r.19). Przyznany budżet na działanie wyniósł 1 122 206 tys. zł. Kwota 
udzielonego dofinansowania wynikająca ze 129 zawartych umów 
o dofinansowanie20 wyniosła 982 840 tys. zł. Zakończono21 20 umów 
o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 198 207 tys. zł. 

Magdalena Misiurek, Zastępca Dyrektora Departamentu Energii wyjaśniła, że (…) 
IW na bieżąco monitoruje stan wykorzystania budżetu i informuje Instytucję 
Pośredniczącą, a pośrednio i Instytucję Zarządzającą o wszelkich rezygnacjach, czy 
zmniejszeniach dofinansowania. Na dzień 16.04.2021 r. zawarte umowy 
przekraczają 1 mld zł, a do zawarcia pozostają jeszcze 3 umowy na ponad 18 mln 
zł. (…) Zgodnie z limitami kontraktacji na kwiecień 2021 r. przekazywanymi 
miesięcznie przez Instytucję Zarządzającą, do wykorzystania w ramach działania 
1.6 pozostało 129 mln zł. Zgodnie z dotychczasową praktyką we wdrażaniu środków 
UE, Instytucja Zarządzająca przesuwa niewykorzystane środki na działania, gdzie 
ich brakuje i alokacja przeznaczona na finansowanie ochrony środowiska 
i efektywności energetycznej wykorzystywana jest w pełni.  

(akta kontroli str. 326-334, 868-870) 

Od początku realizacji POIŚ 2014-2020 do 31 marca 2021 r. w ramach Poddziałania 
1.6.1 wnioskodawcy złożyli do IW 280 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 
2 858 328 tys. zł. IW pozytywnie oceniła 176 wniosków o dofinansowanie na łączną 
kwotę 1 430 028 tys. zł, negatywnie – 104 wnioski na łączną kwotę 1 428 300 tys. zł. 
Beneficjenci złożyli 272 wnioski o płatność na łączną kwotę udzielonego 
dofinansowania w wysokości 235 507 tys. zł. Zrealizowano płatności na poziomie 
224 912 tys. zł, co stanowiło 22,88% kwoty udzielonego dofinansowania 
w zawartych umowach.  

Od początku realizacji Poddziałania 1.6.1 22 poziom realizacji wskaźników produktu 
wyniósł od 2,94% (w przypadku wskaźnika pn. „liczba wybudowanych 
i przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w 
ramach kogeneracji) do 13,56% (w przypadku wskaźnika pn. „liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji”), 
a w trzech przypadkach nie odnotowano realizacji wskaźników23. W przypadku 
wskaźników rezultatu bezpośredniego wskaźnik pn. „szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych” został zrealizowany na poziomie 8,20%24, wskaźnik 
pn. „zmniejszenie zużycia energii pierwotnej” – 5,22%25.  

(akta kontroli str. 326-334, 868-870) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii wyjaśniła, że (…) istotny wpływ na 
zakończenie projektów, płatności końcowe, a tym samym osiąganie wskaźników 
produktu i rezultatu mają okresy w jakich zawierane były umowy o dofinansowanie 
w ramach Poddziałania 1.6.1: aż 84 umowy o dofinansowanie zwarte zostały 

                                                      
16 Jeden konkurs Nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K01/16. 
17 Dwa konkursy Nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K02/17, Nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K03/17.  
18 Jeden konkurs Nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18. 
19 Jeden konkurs Nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19.  
20 Na 31 marca 2021 r. 
21 Projekty, w których zatwierdzono końcowe wnioski o płatność.  
22 Na 31 marca 2021 r. 
23 W zakresie wskaźników: „dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych”, 
„dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych”, „liczba przebudowanych 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej”.  
24 Wartość docelowa założona do osiągnięcia w 2023 r.: 3 237 503,23 tony równoważnika CO2, wartość 
osiągniętego wskaźnika: 265 371,24 tony równoważnika CO2.  
25 Wartość docelowa założona do osiągnięcia w 2023 r.: 10 786 704,78 GJ/rok, wartość osiągniętego wskaźnika: 
562697,41 GJ/rok. 
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w okresie grudzień 2019 r. – marzec 2021 r., co w sposób istotny przekłada się na 
proces wdrażania całego podziałania 1.6.1. Terminy zakończenia realizacji 
projektów w umowach o dofinansowanie planowane są w latach 2021-2023. IW 
spodziewa się wówczas zwiększonych działań zarówno w wydatkowaniu środków 
UE jak i uzyskiwaniu wskaźników monitorowania projektów. 53 umowy 
o dofinansowanie zawarte były w latach 2017-2018 (w tym 20 zakończonych, 
8 rozwiązanych). 24 umowy o dofinansowanie znajdują się w trakcie realizacji. 
Realizowane płatności w ramach Poddziałania 1.6.1 są ściśle powiązane ze stanem 
zaawansowania realizacji projektów w ramach zawartych umów o dofinansowanie. 
Na obecnym etapie jest on na poziomie adekwatnym w stosunku do zakończonych 
20 umów o dofinansowanie. Ponadto w przypadku projektów kogeneracyjnych 
osiągnięcie wskaźników rezultatu ma miejsce po roku od zakończenia realizacji 
projektu. Wybudowane w trakcie projektu źródło przez cztery pory roku pracuje przy 
normalnym obciążeniu, zgodnym z sezonowym zapotrzebowaniem, a potem 
potwierdzane jest osiągnięcie zakładanych wskaźników. Dlatego też nawet dla 
części zakończonych projektów nie ma jeszcze uwidocznionych w SL osiągniętych 
wskaźników rezultatu. 

(akta kontroli str. 868-870) 

W ramach Poddziałania 1.6.1 rozwiązano dziewięć umów o dofinansowanie na 
łączną kwotę 159 428 tyś zł. Umowy zostały rozwiązane z powodu ryzyka 
związanego z niedotrzymaniem okresu trwałości, cen złożonych ofert przetargowych 
przewyższających zakładane koszty projektów, zmiany koncepcji i wydłużające się 
procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych, pandemii COViD 2019. 

(akta kontroli str. 333, 897-901) 

Kryteria przyznawania dofinansowania w ramach pięciu ogłoszonych naborów 
wniosków o dofinansowanie nie ulegały zmianie. Od trzeciego konkursu26 został 
zmieniony sposób wyliczania punktacji w kryteriach merytorycznych I stopnia, 
zrezygnowano z przyznawania punktów poprzez zestawienie danych pochodzących 
ze wszystkich złożonych projektów na etapie ich identyfikacji, a następnie 
wyznaczenie kwintyli i podział grupy projektów na pięć przedziałów. Wprowadzone 
zostały przedziały, które pozwoliły Wnioskodawcy na etapie przygotowania 
dokumentacji aplikacyjnej, oszacować ilość punktów dla konkretnego projektu. Dla 
drugiego naboru obowiązywały dodatkowe kryteria, w związku z dedykowaniem 
tego konkursu inwestycjom realizowanym w ramach porozumień klastrowych. 

(akta kontroli str. 897-901) 

W ramach Poddziałania 1.6.1 o dofinansowanie mogli ubiegać się27 przedsiębiorcy, 
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki 
organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 
obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące 
przedsiębiorcami, spółdzielnie mieszkaniowe. Z 81 wniosków o dofinansowanie28. 
złożonych w konkursie Nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 większość wniosków 
zostało złożonych przez przedsiębiorców. 

 (akta kontroli str. 13-15) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii wyjaśniła, że (…) Katalog podmiotów 
uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.6.1 
zdefiniowany jest w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020. Na 

                                                      
26 Konkurs POIS.01.06.01-IW.03-00-K03/17.  
27 Dofinansowanie mogło zostać udzielone na projekty realizowane na terenie całego kraju za wyjątkiem 
projektów zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, dla których przewidziano wsparcie w ramach 
działania 1.7.3 POIŚ . 
28 Z tego jeden był złożony przez powiat, jeden przez towarzystwo budownictwa społecznego, sześć przez 
miejskie i gminne jednostki organizacyjne.  
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przestrzeni lat katalog ten jedynie raz został zmieniony (na korzyść beneficjentów), 
wprowadzono formę prawną o kodzie 140 (spółdzielnie). Ocena prowadzona jest 
z poszanowaniem wszelkich zasad, w tym z zasadą równego traktowania 
Wnioskodawców, a każda osoba biorąca udział w ocenie składa deklarację 
bezstronności i poufności. W opinii IW stosowane zasady umożliwiają równy dostęp 
do aplikowania o środki różnych grup podmiotów. Ogłoszenia o konkursie 
publikowane są z wyprzedzeniem na stronach internetowych Instytucji Organizującej 
Konkurs oraz na stronie pois.gov.pl. NFOŚiGW każdorazowo przeprowadzał 
szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i nie stosował żadnych ograniczeń 
w dostępie do działań edukacyjnych. W działalność informacyjną zaangażowana 
jest również Jednostka Realizująca Projekt, która poprzez doradców 
energetycznych, wspiera sektor ciepłowniczy w edukowaniu o dostępie do środków. 
Pracownicy NFOŚiGW brali również udział jako prelegenci w szkoleniach 
organizowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. 

(akta kontroli str. 897-901) 

W ramach konkursu Nr POIS.01.06.01-IW.03-00-00-004/18 do finansowania 
zarekomendowano 53 projekty29, minimalna liczba punktów uzyskanych w ocenie 
wyniosła 22. Negatywnie rozpatrzonych zostało 19 wniosków o dofinansowanie. 
Przyczynami negatywnego ich rozpatrzenia było: brak uzupełnienia wniosku o 
dofinansowanie przez wnioskodawcę, nieosiągnięcie minimum punktowego 
wymaganego w ramach kryteriów merytorycznych I stopnia, niespełnienie kryteriów 
oceny (w tym kryterium nr 130, kryterium nr 231, kryterium nr 432, kryterium nr 633, 
kryterium nr 734, kryterium nr 835, kryterium nr 936). W ramach oceny projektów 
złożonych w konkursie zostało złożonych 5 odwołań od negatywnej oceny, z których 
3 zostały uwzględnione, a wnioski o dofinansowanie przywrócone do oceny. IW 
dokonała zwiększenia budżetu konkursu37.  

 (akta kontroli str. 3,622-624, 877-879, 897-901 

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii wyjaśniła, że (…) Łączna kwota 
pozytywnie ocenionych projektów w konkursie znacznie przewyższała alokację 
przewidzianą na ich realizację w ramach naboru. W związku z tym w dn. ( …) IW 
zwróciła się z wnioskiem do Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP) o zwiększenie 
budżetu w celu dofinansowania wszystkich inwestycji, które spełniły kryteria wyboru. 
IP poinformowało, iż limity kontraktacji dla I osi priorytetowej dają możliwość 
sfinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych projektów w tym konkursie. 

 (akta kontroli str. 897-901) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.2 Rozpatrzenie i ocena wniosku o dofinansowanie Projektu 
„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie”38. 

Wniosek o dofinansowanie Projektu został złożony przez New Cogen Sp. z o.o. 21 
grudnia 2018 r. w ramach konkursu Nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18. 
Przedmiotem Projektu była inwestycja polegająca na budowie źródła produkującego 

                                                      
29 Na łączną kwotę dofinansowania 459 767 837,38 zł.  
30 Spójność informacji zawartych we wniosku. 
31 Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej. 
32 Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu/działania. 
33 Wykonalność finansowa projektu.  
34 Zgodność z zasadami pomocy publicznej. 
35 Zgodność projektu z wymaganiami prawa ochrony środowiska. 
36 Trwałość projektu. 
37 Z kwoty 90 mln zł do kwoty 451 121 886,86 zł; z kwoty 451 121 886,86 zł do kwoty 459 767 837,38 zł.  
38 Dalej: Projekt.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji, o łącznej mocy poniżej 
20 MW zawartej w paliwie, opartej na zabudowie dwóch silników spalinowych 
zasilanych gazem ziemnym sprzęgniętych z generatorami prądu, o łącznej 
szacowanej nominalnej mocy elektrycznej na poziomie około 8,2 MWe i mocy 
cieplnej na poziomie 7,9 MWt. Zaplanowano, że silniki wraz z generatorami 
i towarzyszącym osprzętem zostaną posadowione w hali o konstrukcji lekkiej 
wyposażonej w ściany izolowane akustycznie z częścią biurowo-socjalną lub 
w specjalistycznych kontenerach. Alternatywnie przewidziano montaż układu 
kogeneracyjnego składającego się z jednego lub dwóch modułów kogeneracyjnych, 
gdzie moduły miały zostać przyłączone do kominów zamocowanych do stalowej 
konstrukcji nośnej na zewnątrz hali. Ponadto, przewidziano zainstalowanie urządzeń 
towarzyszących39. W ramach Projektu przewidziano również wykonanie robót 
budowlanych40 i instalacji41 a także poniesienie opłat przyłączeniowych42. 

Spółka wskazała w Projekcie, że jego podstawowym celem będzie zmniejszenie 
strat energii powstających w procesie wytwarzania ciepła dostarczanego do 
miejskiego systemu ciepłowniczego zarządzanego przez Szczecińską Energetykę 
Cieplną Sp. z o.o. w Szczecinie43 oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych do 
środowiska. Wykazywano pozytywny wpływ Projektu na środowisko poprzez 
zapewnienie znaczących oszczędności energii pierwotnej oraz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do środowiska. Wskazano, że rozpoczęcie produkcji ciepła przez 
Spółkę w oparciu o technologię wysokosprawnej kogeneracji oznaczać będzie 
zmniejszenie produkcji ciepła przez źródło węglowe – Ciepłownię Rejonową Dąbska 
w Szczecinie44, oraz wyprowadzenie energii elektrycznej do zewnętrznej sieci 
elektroenergetycznej. W efekcie w systemie energetycznym zaplanowano 
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i ograniczenia emisji do atmosfery 
szkodliwych substancji pochodzących ze spalania paliw, w tym węgla kamiennego. 
W Projekcie wskazano, że w związku z planowanymi (od 2023 r.) bardziej 
restrykcyjnymi normami emisji zanieczyszczeń, nastąpi zmniejszenie  o 42 MW 
produkcji ciepła przez źródło węglowe jakim jest CR Dąbska.  Informacja ta nie 
została potwierdzona przez SEC Sp. z o.o. dokumentami formalnymi będącymi 
załącznikami do wniosku o dofinansowanie.  

(akta kontroli str. 16-320, 608-624, 858) 

Konkurs Nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 został przeprowadzony zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu pracy komisji oceny projektów, tj.:  
- w skład KOP wszedł przewodniczący oraz zastępcy, członkowie KOP, sekretarz;  
- po każdym etapie oceny, na stronie IW zamieszczono listę projektów 

zakwalifikowanych do kolejnego etapu; 
- KOP przekazała do Instytucji Pośredniczącej45 raport z oceny formalnej, po 

uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd; 
- na stronie IW oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl opublikowano listy 

projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu;  

                                                      
39 Tj.: zespół agregatów z instalacją odzysku ciepła, wymienniki separujące i instalacja przekazania ciepła do 
systemu ciepłowniczego, nawiewne centrale wentylacyjne, chłodnice awaryjne i chłodnice intercoolera, sprężarki 
gazu ziemnego oraz stacja uzdatniania wody. 
40 W tym dotyczących zagospodarowania terenu: drogi dojazdowe, plac manewrowy, trawniki. 
41 Tj. zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej; budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; 
budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; budowa  zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej. 
42 Opłaty z tytułu przyłączenia źródła do miejskiego systemu ciepłowniczego Szczecina, z tytułu przyłączenia 
źródła do systemu gazowniczego; z tytułu przyłączenia źródła do systemu energetycznego. 
43 Dalej: SEC Sp. z o.o.  
44 Dalej: CR Dąbska.  
45 Dalej: IP.  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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- KOP przygotowała raport z oceny merytorycznej I i II stopnia i przekazała go do 
IP wraz z listą wszystkich ocenionych projektów po uprzednim zatwierdzeniu tych 
dokumentów przez Zarząd IW; 

- sporządzono protokół z posiedzeń KOP zgodnie z załącznikiem do regulaminu 
i raporty z oceny formalnej i merytorycznej;  

- pierwsze posiedzenie KOP odbyło się najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od 
dnia zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w konkursie;  

- wszyscy członkowie KOP przed rozpoczęciem oceny podpisali deklarację 
bezstronności i poufności.  

(akta kontroli str. 493-607, 848-857) 

Konkurs Nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 został przeprowadzony zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu konkursu, z wyjątkiem umieszczenia po 
rozstrzygnięciu konkursu na stronie NFOŚiGW informacji o składzie KOP. I tak: 
- ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie ukazało się na stronie IW oraz 

portalu46 co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru 
wniosków o dofinansowanie projektu;  

- harmonogram poszczególnych etapów konkursu był publikowany wraz 
z ogłoszeniem;  

- wnioski o dofinansowanie były sporządzane przy użyciu Generatora Wniosków 
o Dofinansowanie; 

- projekty były sprawdzane na podstawie list sprawdzających stanowiących 
załączniki do Regulaminu  konkursu;  

- kolejność na liście projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną była 
ustalona według liczby punktów uzyskanych przez projekt w trakcie oceny 
merytorycznej I stopnia zaczynając od punktacji najwyższej; 

- ww. lista oceny zawierała co najmniej informacje: datę rozpoczęcia konkursu, 
nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, wartość przyznanego dofinansowania, koszt 
całkowity projektu, wynik oceny. 

(akta kontroli str. 493-607, 848-857) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii w sprawie nieumieszczenia po 
rozstrzygnięciu konkursu informacji o składzie KOP wyjaśniła, że (…) Skład KOP 
publikowany jest na stronie IOK po zakończeniu procesu oceny, w tym procedury 
odwoławczej dla danego konkursu. Ostatnie dwie umowy o dofinansowanie w 
efekcie pozytywnie rozpatrzonych protestów w ramach konkursu (…) zostały 
zawarte w październiku 2020 r. Równolegle trwała ocena wniosków w ramach 
konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19, gdzie część wnioskodawców 
w obawie przed utratą dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację 
w konkursie nr IV postanowiła złożyć wnioski również piątym konkursie. W celu 
zapewnienia równego traktowania wnioskodawców i zapewnienia bezstronnej oceny 
wniosków, skład KOP zostanie opublikowany niezwłocznie po zawarciu wszystkich 
umów w ramach piątego konkursu, co planowane jest w II kwartale 2021 r. 

(akta kontroli str. 871-874) 

Wniosek o dofinansowanie złożony przez Spółkę został rozpatrzony przez IW 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu KOP, tj.:  
- na etapie oceny formalnej wniosku przewodniczący wskazał koordynatora 

wniosku;  
- niezwłocznie po przekazaniu wniosku o dofinansowanie do oceny formalnej, 

koordynator wniosku dokonał jego rejestracji w systemie kancelaryjnym IW oraz 
przygotował pismo do wnioskodawcy, potwierdzające jego rejestrację 

                                                      
46 www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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i informujące o numerze kancelaryjnym wniosku w Instytucji Organizującej 
Konkurs47;  

- w trakcie oceny, KOP posługiwała się właściwymi listami sprawdzającymi do 
oceny wniosku o dofinansowanie, w których oceniający i dokonujący weryfikacji 
oceny potwierdzali dokonanie czynności właściwymi wpisami oraz podpisem; 

- w ciągu 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej, pisemnie poinformowano 
Spółkę o przyjęciu wniosku o dofinansowanie do dalszej oceny;  

- ocena merytoryczna na podstawie kryteriów merytorycznych I stopnia i II stopnia 
była przeprowadzana w ciągu 80 dni od daty zakończenia jego oceny formalnej; 

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o akceptacji listy przez IP, IW 
poinformowała Spółkę o wynikach oceny, miejscu Projektu na liście rankingowej 
i jego statusie.   

(akta kontroli str. 493-607, 848-857) 

Złożony wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony przez IW zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu konkursu tj.:  
- w sytuacji stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków w zakresie 

warunków formalnych, odnoszących się do kompletności i formy złożenia 
wniosku o dofinansowanie, IW wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku 
o dofinansowanie w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym 
niż 21 dni48, wezwanie zawierało szczegółowe wskazanie stwierdzonych braków 
w zakresie warunków formalnych, podlegających uzupełnieniu;  

- Projekt był oceniany w danym obszarze oceny w ramach danej grupy kryteriów 
przez jedną osobę; 

- ocena pod względem kryteriów merytorycznych I i II stopnia była dokonywana 
równolegle; 

- wnioskodawca był wzywany do złożenia na piśmie wyjaśnień co do treści 
przedstawionego wniosku o dofinansowanie oraz uzupełnienia lub poprawy 
wniosku o dofinansowanie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania, jednokrotnie w każdym obszarze oceny w ramach danej grupy 
kryteriów; 

- wezwanie do uzupełnienia lub poprawy wniosku o dofinansowanie zawierało 
szczegółowe wskazanie zakresu do uzupełnienia lub poprawy oraz termin 
dostarczenia uzupełnionej / poprawionej dokumentacji do IOK; 

- niezwłocznie po zakończeniu oceny formalnej projektów wnioskodawca był 
poinformowany pisemnie o zakończeniu oceny Projektu i jej wyniku; 

- ocena merytoryczna I stopnia przeprowadzana była w oparciu o kryteria 
merytoryczne I stopnia, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu i polegała na 
przyznaniu punktów za dane kryterium, a następnie przemnożeniu przyznanej 
liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę.  

 (akta kontroli str. 493-607, 848-857) 

Pismem z 4 stycznia 2019 r. IW potwierdziła wpływ wniosku o dofinansowanie i jego 
zarejestrowanie w systemie SL201449.  

Pismem z 28 stycznia 2019 r. IW zwróciła się o uzupełnienie złożonego wniosku 
o dofinansowanie w zakresie warunków formalnych i kryteriów formalnych. 
Wezwano do uzupełnienia wniosku o wymagane załączniki50 oraz brakujące 
informacje zgodnie z opisem zawartym w instrukcji wniosku o dofinansowanie51.  

                                                      
47 Dalej: IOK.  
48 Pod rygorem pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia. 
49 Główna aplikacja centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywana w procesie rozliczenia projektu. 
50 Tj. deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, deklaracja  właściwego 
organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną lub oświadczenie, że nie dotyczy, kopia statutu wnioskodawcy, 
dokument rejestrowy, oświadczenie o trwałości projektu.  
51 Tj. uzupełnienie punktów B.4.3 i C.1 wniosku o dofinansowanie. 
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Pismem z 18 marca 2019 r. IW poinformowała Spółkę, że Projekt został oceniony 
pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowany do kolejnego etapu 
oceny.  

IW pismem z 13 sierpnia 2019 r. wezwała do uzupełnienia wniosku 
o dofinansowanie w zakresie kryteriów merytorycznych I i II. W zakresie kryteriów 
merytorycznych I stopnia wezwano52 do wyjaśnienia różnicy w wysokości nakładów 
ze środków UE we wniosku i załącznikach oraz o przeliczenie wskaźników do 
właściwej kwoty. W zakresie kryteriów merytorycznych II stopnia wezwano m.in. do  
- w zakresie kryterium nr 253: do przedstawienia uzasadnienia dla prognozowanej 

wartości ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej lub skorygowania 
obliczeń, skorygowania analizy wrażliwości i ryzyka w zakresie przychodów ze 
sprzedaży w postaci premii kogeneracyjnej, dołączenia umowy lub listu 
intencyjnego dotyczącego sprzedaży energii cieplnej potwierdzających przyjęte 
wartości dotyczące cen i wolumenu sprzedaży.; 

- w zakresie kryterium nr 354: do podania kosztów kwalifikowanych w odniesieniu 
do poszczególnych pozycji zakresu Projektu wylistowanych we wniosku;  

- w zakresie kryterium nr 655 i 956: do przedstawienia propozycji wzmocnienia 
zabezpieczenia wykonania umowy ponad standardowe zabezpieczenie 
w związku z realizacją Projektu w formule „project finance” przez spółkę 
nieposiadającą historii finansowej; 

-  w zakresie kryterium nr 757: do złożenia wyjaśnień lub poprawienia wniosku 
w zakresie wydatków poniesionych na Projekt przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie ; 

- w zakresie kryterium nr 1258: do wyliczenia wysokości wydatków na cele 
związane ze zmianami klimatu.  

Pismem z 31 października 2019 r. NFOŚiGW poinformował Spółkę m.in. 
o pozytywnej ocenie wniosku, ilości przyznanych punktów59 oraz informacji 
o wymaganym wzmocnieniu zabezpieczenia wykonania umowy60.  

(akta kontroli str. 477-489) 

Spółka we wniosku o dofinansowanie61 powołała się na współpracę z SEC Sp. z o.o. 
oraz na projekty zrealizowane bądź będące w realizacji przez SEC Sp. z o.o. oraz 
ich budżet. W dokumentacji Projektu jedynym dokumentem formalnym 
potwierdzającym współpracę była umowa dzierżawy gruntów62, ponadto dołączono 
list intencyjny63 deklarujący zainteresowanie podpisaniem umowy sprzedaży ciepła 
z nowego źródła kogeneracyjnego. W liście intencyjnym jednym z warunków 

                                                      
52 W ramach kryterium nr 2 Nakład ze środków UE na 1 MWh planowanej rocznej produkcji energii i kryterium nr 
3 Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję emisji CO2. 
53 Tj. Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej. 
54 Tj. Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności.  
55 Tj. Wykonalność finansowa projektu.  
56 Tj. Trwałość projektu.  
57 Tj. Pomoc publiczna.  
58 Tj. Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe.  
59 W ramach kryterium nr 1 Gotowość do realizacji projektu Projekt uzyskał łącznie 8 punktów, w ramach 
kryterium nr 2 Nakład ze środków UE na 1 MWh planowanej rocznej produkcji energii – 20 punktów, w ramach 
kryterium nr 3 Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję emisji CO2 – 20 punktów, w ramach kryterium nr 
4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – 0 punktów, w ramach kryterium nr 5 – Ponadregionalność 
projektu – 1 punkt; w ramach kryterium nr 6 – Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu 
Morza Bałtyckiego – 1 punkt.   
60 Wskazano, że w związku z faktem, że Projekt jest realizowany w formule project-finance, wymagane jest 
wzmocnienie zabezpieczenia wykonania umowy ponad zabezpieczenie standardowe tj. weksel in blanco. 
Wzmocnienie miało polegać na udzieleniu poręczenia wekslowego przez udziałowca Spółki tj. EPS Polska 
Holding Sp. z o.o.  
61 W punkcie A.4.4 wniosku o dofinansowanie.  
62 Z 21 grudnia 2018r. 
63 Z 30 sierpnia 2019 r. 
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zwarcia umowy sprzedaży ciepła było kryterium konkurencyjności, rozumiane jako 
brak wzrostu średniej ceny ciepła w systemie ciepłowniczym w związku 
z realizowanym zakupem.  

(akta kontroli str. 16-78, 266-273, 289-291) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii wyjaśniła, że „(…) Przedsięwzięcie jest 
realizowane w formule „project finance” przez spółkę praktycznie nieposiadającą 
istotnej historii finansowej ani inwestycyjnej. W związku z tym, zgodnie 
z wymaganiami konkursu, New Cogen Sp. z o.o. powołał się na doświadczenie SEC 
Sp. z o.o., który od 2016 r. jako Beneficjent współpracuje z NFOŚiGW przy realizacji 
projektów dofinansowanych w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. 
Wnioskodawca wskazał w dokumentacji aplikacyjnej, że podjął decyzję o powołaniu 
Zespołu projektowego w oparciu o kadrę SEC Sp. z o.o., a jako osobę wyznaczoną 
do kontaktów roboczych wskazał pracownika tej spółki. Dokumentacja konkursowa 
nie zobowiązuje Wnioskodawcy do opisywania powiązań z podmiotami, na których 
doświadczenie i wsparcie się powołuje, ani nie precyzuje żadnych wymagań 
formalnych w tym zakresie. Dokumenty przedstawione przez New Cogen Sp. z o.o. 
i podpisane zgodnie z reprezentacją zostały uznane za wystarczające dla potrzeb 
przeprowadzenia oceny (…). (…) Zawierały one także zawarte z SEC Sp. z o.o. 
umowę dzierżawy gruntów oraz list intencyjny, który stanowił między innymi, że (…) 
współpraca (…) nie będzie ingerowała w zasady konkurencyjności. 

 (akta kontroli str. 906-907) 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji IW oceniła Projekt pozytywnie, przyznając 
mu 50 punktów. Projekt został wpisany na listę projektów ocenionych pozytywnie na 
szóstym miejscu.  

(akta kontroli str. 477-478) 

NFOŚiGW pismami z 23 i 26 listopada 2020 r. zwrócił się do SEC Sp. z o.o.64  
o przedstawienie informacji związanych ze strukturą zaopatrzenia w energię 
systemu ciepłowniczego na terenie Szczecina, w tym m. in. o przedstawienie 
struktury ciepła z poszczególnych źródeł do sieci SEC Sp. z o.o., potencjalnych 
mocy produkcyjnych tych instalacji, jednostkowego kosztu zakupu ciepła z tych 
instalacji, przewidywanego schematu zaopatrzenia w ciepło miejskiej sieci 
ciepłowniczej z istniejących i projektowanych instalacji, zmian w cenach dostaw 
ciepłach. NFOŚiGW w tych pismach zwrócił się z pytaniem w jakim okresie 
przewidywana będzie eksploatacja kotłowni węglowej CR Dąbska oraz jaka ilość 
energii cieplnej będzie dostarczana do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy 
przewidywana zmiana źródeł ciepła nie będzie miała negatywnych skutków 
społecznych.  

(akta kontroli str. 362-380) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii wyjaśniła, że (…) Zarząd NFOŚiGW 
powziął informacje dotyczące budowy przez New Cogen Sp. z o.o. instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji, z których wynikało, że inwestycja ta może 
niekorzystnie wpływać na strukturę zaopatrzenia w energię istniejącego systemu 
ciepłowniczego na terenie Miasta Szczecina. Działając jako Instytucja Wdrażająca 
w trosce o prawidłowe wydatkowanie środków Unii Europejskiej, NFOŚiGW 
wystąpił do SEC Sp. z o.o. jako właściciela sieci ciepłowniczej, a także Beneficjenta 
POIiŚ o wyjaśnienia. Przesłane wyjaśnienia zostały zweryfikowane z dokumentacją 
aplikacyjną przedłożoną przez New Cogen. 

                                                      
64 Pytanie skierowano do SEC Sp. z o.o., właściciela sieci ciepłowniczej, nie kierując pytań o podobnym 
charakterze do przedsiębiorstw zaopatrujących Szczecin w ciepło.   
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Zastępca Dyrektora Departamentu Energii ponadto wyjaśniła, że „(…) 
Przedmiotowa weryfikacja wykazała zgodność założeń we wniosku New Cogen Sp. 
z o.o. z informacjami przekazanymi przez SEC Sp. z o.o. z dn. 03.12.2020 r. 
Dodatkowo potwierdzone to zostało w piśmie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
(dalej: URE) w dn. 23.12.2020 r. W związku z powyższym oraz faktem, że New 
Cogen Sp. z o.o. otrzymało wsparcie w formie premii kogeneracyjnej w efekcie 
wygranej aukcji w URE, IW nie miała podstaw do podejmowania działań po 
weryfikacji przedłożonej dokumentacji.” 

(akta kontroli str. 862-864, 897-901, 904-905) 

New Cogen Sp. z o.o., po otrzymaniu z NFOŚiGW pisma z 31 października 2019 r. 
o pozytywnej ocenie wniosku, poinformowała IW (pismem z 27 listopada 2019 r.) o 
przygotowywaniu wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie65 celem 
wzięcia udziału w aukcyjnym systemie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji, w celu otrzymania pomocy operacyjnej (premii 
kogeneracyjnej) do produkcji energii elektrycznej w kogeneracji. Prezes URE 
informacją z 23 grudnia 2019 r.66 ogłosił wyniki aukcji oraz wykonawców, których 
oferty wygrały aukcję, w tym New Cogen Sp. z o.o.  

(akta kontroli str. 692-695) 

W opinii sporządzonej na potrzeby niniejszej kontroli67, biegły stwierdził, że 
NFOŚiGW ocenił wniosek konkursowy oraz jego załączniki w oparciu o niepełne 
dane i informacje, a stan techniczny przedstawiony we wniosku i studium 
wykonalności nie jest w pełni potwierdzony dokumentacją złożoną przez Spółkę. 
W szczególności do nie w pełni potwierdzonych informacji należało zaliczyć 
przedstawiony plan produkcji nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji oraz jego 
prawdopodobną specyfikację techniczną wynikającą z faktycznej dostępności 
urządzeń na rynku krajowym, tj. znamionowe wartości mocy cieplnej, mocy 
elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania 
ciepła. Wartości tych parametrów, mających wpływ na wskaźniki produktu 
i rezultatu, zostały przyjęte jako założenie bez podania źródła danych, specyfikacji 
technicznych urządzeń czy dokumentacji projektowej w zakresie technologii 
podstawowej. W opinii wskazano, że realizacja Projektu jest związana z ryzykiem 
w zakresie możliwości osiągnięcia założonych wskaźników rezultatu 
bezpośredniego. Zgodnie z Regulaminem konkursu wymagane były poprawki, 
uzupełnienia i wyjaśnienia w zakresie wniosku o dofinansowanie i załączników, 
o które NFOŚiGW nie wystąpił pomimo posiadania takiego uprawnienia. Zgodnie z § 
11 pkt 9 Regulaminu konkursu, jeżeli w trakcie oceny stwierdzone zostanie, że 
chociaż jedno kryterium formalne lub merytoryczne II stopnia nie jest spełnione, 
bądź w dokumentacji nie zostały zawarte informacje wystarczające do oceny 
projektu lub w dokumentacji nie zostały zawarte informacje wystarczające do oceny 
merytorycznej I stopnia, wnioskodawca jest wzywany pisemnie do przedstawienia 
wyjaśnień oraz ewentualnej poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, 
o ile projekt w tym zakresie jest możliwy do poprawy. W efekcie do dofinansowania 
zakwalifikowano Projekt, w dokumentacji68 którego, podano informacje niepełne, 

                                                      
65 Dalej: URE.  
66 Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 103/2019 w sprawie ogłoszenia wyników aukcji na premię 
kogeneracyjną Nr ACHP/1/2019.  
67 Opinia z 31 maja 2021 r. sporządzona przez […] powołanego 31 marca 2021 r. w związku z przedmiotową 
kontrolą, biegłego w dziedzinie systemów energetycznych, w tym układów energetycznych i kogeneracyjnych, 
małej kogeneracji i trójgeneracji, modelowania przemysłowych procesów cieplnych i przepływowych; dalej: 
biegły. Wyłączono informację stanowiącą dobra osobiste powołanego biegłego; tajemnica ustawowo chroniona 
na podst. art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 2176 ze zm.) w związku z art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1740 ze zm.). 
68 Tj. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.  
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niepozwalające na pełną ocenę ryzyka w zakresie przyszłych wskaźników 
technicznych i ekonomicznych. O dodatkowe informacje, dotyczące między innymi 
uwarunkowań wpływających na ryzyko Projektu, NFOŚiGW wystąpił do SEC Sp. z 
o.o. (niebędącej beneficjentem dofinansowania) w pismach z 23 oraz 26 listopada 
2020 r. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie 
wraz z załącznikami i dokumentacji jego oceny, stwierdzono również błąd 
polegający na przyjęciu nieodpowiedniej wartości wskaźnika emisji unikniętej do 
obliczeń efektu ekologicznego69. W opinii biegły ponadto wskazał, że w wyniku 
popełnionego błędu, a także w wyniku braku wiarygodnego uzasadnienia 
zakładanych wartości liczbowych, występuje obecnie ryzyko nieosiągnięcia przez 
Projekt wykazanych we wniosku wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego, tj. 
wykazanego we wniosku szacowanego rocznego spadku emisji gazów 
cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.  

(akta kontroli str. 335-361) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1. Nierzetelne przeprowadzenie oceny wniosku o dofinansowanie tj. w oparciu 
o dane i informacje niedostatecznie uwiarygodnione w Projekcie, przedstawione 
w sposób niewyczerpujący lub wprowadzone z błędem obliczeniowym. IW przed 
wydaniem decyzji o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie nie wystąpiła do 
Spółki o:  
-  uwiarygodnienie założonej w projekcie produkcji ciepła i energii elektrycznej70, 

programu produkcji i wskaźników technicznych przyjętych do obliczeń w zakresie 
zmniejszenia zużycia energii pierwotnej71, określenia zasad współpracy nowego 
źródła wysokosprawnej kogeneracji oraz istniejącej ciepłowni węglowej 
w zakresie zapewnienia minimalnego obciążenia wymaganego do ruchu kotłów, 
szczególnie w okresie poza sezonem grzewczym; 

- korektę błędu w obliczeniach efektu ekologicznego tj. w obliczeniach tych 
wykorzystano wskaźnik emisji dwutlenku węgla: 304,0 kg/GJ energii elektrycznej 
(loco odbiorca), podczas gdy należało wykorzystać wskaźnik emisji CO2 
z typowej elektrowni: 267,6 kg/GJ energii elektrycznej (loco producent) i w 
związku z tym korektę m.in. wartości docelowej wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego „szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”; nie 
zwrócono się o przedstawienie wykresu uporządkowanego mocy cieplnej źródła 
CR „Dąbska”, wymaganych parametrów sieci ciepłowniczej72, przedstawienie 
danych technicznych możliwych do instalacji silników gazowych, planowanych 
trybów pracy źródła wysokosprawnej kogeneracji oraz zasad współpracy 
istniejącego źródła węglowego z nowym gazowym układem kogeneracyjnym;  

- przedłożenia wyjaśnień i informacji w sprawie analizy opcji w tym m.in. 
w zakresie przyczyn porównania jedynie dwóch możliwych rozwiązań 
technologicznych, przyczyn pominięcia zagadnienia doboru mocy źródła 
wysokosprawnej kogeneracji73, uzasadnienia ustalenia mocy elektrycznej 

                                                      
69 W obliczeniach efektu ekologicznego wykorzystano Wskaźnik emisji dwutlenku węgla (z tabeli nr 2 kol 5 poz. 
1): tj. 304,0 kg/GJ energii elektrycznej (loco odbiorca)). Należało wykorzystać wskaźnik emisji dwutlenku węgla 
(z tabeli nr 2 kol 4 poz. 1) tj. 267,6 kg/GJ energii elektrycznej (loco producent).  
70 Opierała się ona jedynie na założeniu pracy źródła wysokosprawnej kogeneracji z mocą znamionową przez 
8 000 godzin w roku i nie uzasadniono jej wiarygodną informacją o zmienności mocy cieplnej w czasie, 
w szczególności poza sezonem grzewczym. 
71 Konieczne było potwierdzenie założeń w zakresie czasu pracy 8 000 h ze znamionową mocą cieplną 
i elektryczną oraz przyjętych wartości sprawności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.   
72 W szczególności charakterystyki temperatury zasilania i powrotu sieci ciepłowniczej 
73 W zakresie uprawdopodobnienia czy źródło mniejszej lub większej mocy nie spełnia kryteriów finansowego, 
technicznego, oraz środowiskowego w większym stopniu.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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planowanego źródła na 8.2 MW, i decyzji o rozwiązaniu modułowym z dwoma 
silnikami gazowymi; 

- przedłożenia wyjaśnień i informacji w zakresie szacunku wysokości kosztów 
robót budowlano-montażowych, w szczególności nieokreślenia w sposób 
wystarczający zakresu rzeczowego Projektu w poszczególnych wariantach, 
przedmiaru robót oraz podstawy kosztorysowania; 

- przedłożenia wyjaśnień i informacji, które pozwoliłyby m.in. na pełną ocenę 
ryzyka związanego z Projektem w zakresie m.in. identyfikacji wszystkich 
kluczowych czynników ryzyka74, uwzględnienia działania obiektu na rynku 
konkurencyjnym zarówno w zakresie sprzedaży ciepła jak i energii elektrycznej; 
zasad współpracy nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji oraz istniejącej 
ciepłowni węglowej; zapotrzebowania na ciepło w okresie letnim; bilansu ciepła 
z poszczególnych punktów dostaw do systemu ciepłowniczego.  

(akta kontroli str. 16-320, 335-361, 381-489) 

Ujawniony w toku kontroli NIK błąd w Projekcie w obliczeniach efektu 
ekologicznego, skutkował przyjęciem do realizacji w zawartej umowie 
o dofinansowanie niewłaściwej wartości docelowej wskaźnika bezpośredniego 
Projektu „szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”75. Przy 
wykorzystaniu właściwej wartości wskaźnika emisji tj. 267,6 kg/GJ zamiast 
304,0 kg/GJ wskaźnik efektu bezpośredniego „szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych” wyniesie 61 010 ton/rok, zamiast 69 607 ton/rok. Ponadto 
w związku z brakiem wiarygodnego uzasadnienia przedstawionych we wniosku 
wartości liczbowych w zakresie wielkości produkcji i sprawności cząstkowych 
produkcji ciepła i energii elektrycznej, występuje ryzyko nieosiągnięcia przez Projekt 
wartości docelowej wskaźnika bezpośredniego Projektu „zmniejszenie zużycia 
energii pierwotnej”76. 

(akta kontroli str. 335-361, 701-750, 773-774) 

NIK zwraca uwagę, że w związku z nieosiągnięciem wskaźników IW jest uprawniona 
do pomniejszenia dofinansowania Projektu proporcjonalnie do stopnia niewykonania 
wskaźnika w przypadku braku wykonania, niepełnego wykonania lub nieosiągnięcia 
wymaganej wartości wskaźnika w terminie.  

(akta kontroli str. 701-750) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii wyjaśniła, że (…) Udzielona pomoc musi 
wywoływać efekt zachęty, co oznacza, że wniosek o dofinansowanie musi być 
złożony przed rozpoczęciem inwestycji, które to rozpoczęcie oznacza: rozpoczęcie 
robót budowlanych związanych z inwestycją (…), lub pierwsze prawnie wiążące 
zobowiązanie do zamówienia urządzeń, lub zobowiązanie, które sprawia, że 
inwestycja staje się nieodwracalna, (…). Ostatni element definicji stanowi (…) takie 
zobowiązanie, które powoduje, że z ekonomicznego punktu widzenia byłoby trudno 
zaniechać inwestycji (…) z uwagi na znaczne (…) straty finansowe, które inwestor 
musiałby ponieść w przypadku rezygnacji z inwestycji. Za rozpoczęcie inwestycji nie 
uznaje się natomiast prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń 
i przeprowadzenie studiów wykonalności oraz zakupu gruntu. (…) poniesienie tych 
kosztów przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej eliminuje je z możliwości ich 
kwalifikowalności. Powyższe oznacza, że przed złożeniem wniosku (…) 
Wnioskodawca może wykonać jedynie takie dokumenty, prace i analizy, które nie 
złamią efektu zachęty, co w konsekwencji powoduje, że dokumentacja aplikacyjna 
w dużej mierze opiera się na oświadczeniach i deklaracjach Wnioskodawcy.  

                                                      
74 W tym możliwych inwestycji w inne źródła ciepła.  
75 Tj. 69 607,00 tony równoważnika CO2.   
76 Tj. 131 916,98 GJ/rok. 
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(akta kontroli str. 887-896) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii w sprawie niewystępowania o informacje 
i wyjaśnienia w toku dokonywania oceny wniosku o dofinansowanie wyjaśniła, że 
„(…) Zgodnie z Regulaminem konkursu weryfikacja produkcji ciepła i energii 
elektrycznej dokonywana jest w oparciu o deklaracje i oświadczenia Wnioskodawcy. 
(…). W przypadku źródeł wysokosprawnej kogeneracji praca z mocą znamionową 
przez 8000 godzin w roku jest standardem i nie odbiega od założeń przedkładanych 
w innych wnioskach o dofinansowanie. (…) Warunkiem uzyskania dofinansowania 
jest spełnienie efektu zachęty, co oznacza że weryfikacja wniosku polega na 
weryfikacji założeń, które muszą zostać uprawdopodobnione przez inwestora. (…)  
Dopiero po złożeniu do NFOŚIGW wniosku o dofinansowanie inwestorzy ogłaszają 
przetargi z uwzględnieniem zasad określonych w Wytycznych (…). Zgodnie z ww. 
Wytycznymi zakazane jest jednoznaczne wskazywanie w dokumentacji 
przetargowej specyfikacji technicznej planowanych do zainstalowania urządzeń, a 
tym samym jest to niedopuszczalne we wniosku o dofinansowanie.  
Zastępca Dyrektora Departamentu Energii ponadto wyjaśniła, że (…) Zgodnie 
z dokumentacją aplikacyjną, (…) projektowane źródło zastąpi produkcję ze 
standardowej elektrowni systemowej oraz ciepłowni (węglowych). Wnioskodawca 
dokonał uzgodnień z właścicielami/operatorami wszystkich instalacji do których 
planuje podłączyć planowane źródła (…). Analizy pracy sieci dokonują ich 
operatorzy. Wyrażenie zgody na przyłączenie nowego źródła musiało zostać 
poprzedzone również analizą przeszłego wykorzystania opalanej miałem węglowym 
CR Dąbska (obecnie o mocy zainstalowanej 106 MWt), która należy do właściciela 
sieci cielnej. Dla porównania uzgodniona moc cieplna źródła wprowadzona do sieci 
to rząd 8 MWt, a likwidowana moc w CR Dąbska to 48 MWt (w r. 2023), źródło 
będzie pracowało w podstawie. W Studium Wykonalności określono podstawowe 
parametry agregatów, które spełniają wymagania operatora sieci cieplnej. 
Zastępca Dyrektora Departamentu Energii ponadto wyjaśniła, że (…) Zgodnie 
z Wytycznymi (…)77 analiza opcji powinna uwzględniać rozważenie przez 
Wnioskodawcę podstawowych rozwiązań o charakterze strategicznym oraz wybór 
korzystniejszego pod kątem technologicznym wariantu inwestycyjnego. Wytyczne 
nie narzucają obowiązku na Wnioskodawcę porównywania rozbieżnych 
technologicznie wariantów inwestycyjnych. Zostało to uzasadnione w Studium 
Wykonalności p.7.2 (…); inne rozwiązania (…) również były brane pod uwagę. Na 
dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie posiadał jeszcze 
kompletnego projektu budowlanego, a dostępne informacje na etapie aplikowania 
o środki zostały uznane za wystarczające. 
Zastępca Dyrektora Departamentu Energii ponadto wyjaśniła, że (…) Wytyczne 
w zakresie kwalifikowalności wydatków (…)78 precyzują, że wydatki w ramach 
projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. (…) 
Rynek dla przedmiotowej inwestycji jest konkurencyjny, ponieważ w Polsce 
funkcjonuje kilku renomowanych dostawców agregatów kogeneracyjnych małej 
mocy. Zgodnie ze Studium (…) zostało przeprowadzone rozeznanie rynku, a koszty 
oszacowane w dokumentacji nie odbiegały od standardów przyjętych przez innych 
Wnioskodawców. 
Zastępca Dyrektora Departamentu Energii ponadto wyjaśniła, że (…) Analiza ryzyka 
opierała się na założeniach danych przedstawionych przez Wnioskodawcę we 
wniosku o dofinansowanie. W Studium Wykonalności zostały opisane potrzeby 
inwestycyjne SEC. Wynika z nich jednoznacznie, ze podstawowym ryzykiem dla 

                                                      
77 W zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.  
78 W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  
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SEC jest brak inwestycji w nowe ekologiczne źródła. Wnioskodawca odniósł się też 
do swoich planów inwestycyjnych oraz planów właściciela sieci ciepłowniczej 
w Szczecinie. (...) Zawarty list intencyjny z operatorem sieci ciepłowniczej 
minimalizuje ryzyko zakłócenia bilansu ciepła z poszczególnych punktów dostaw do 
systemu ciepłowniczego oraz zasad współpracy nowego źródła wysokosprawnej 
kogeneracji oraz istniejącej ciepłowni węglowej.  

(akta kontroli str. 887-896) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii w sprawie występującego ryzyka 
nieosiągnięcia wskaźników bezpośrednich w Projekcie wyjaśniła, że (…) Wnioski 
o dofinansowanie są składane i oceniane na podstawie założeń i wstępnych 
szacowań Wnioskodawców. Zmiany w projekcie możliwe są na każdym etapie jego 
realizacji. Nie jest jedynie dopuszczalna zmiana umowy w zakresie warunków 
realizacji Projektu lub wskaźników w rezultacie, której: Projekt przestałby spełniać 
kryteria wyboru, według których był oceniany; Projektowi nie byłoby przyznane 
dofinansowanie w czasie, gdy podlegał ocenie. (…) Biorąc pod uwagę, że ocena 
projektów jest prowadzona z zachowaniem równego traktowania Wnioskodawców, 
w opinii NFOŚiGW ryzyko niespełnienia kryteriów lub braku możliwości uzyskania 
dofinansowania w chwili nieosiągnięcia w pełni zakładanych wskaźników rezultatu 
w przypadku przedmiotowego projektu jest porównywalne do pozostałych. Wniosek 
New Cogen Sp. z o.o. uzyskał 50 punktów (minimum wynosiło 22) i w konsekwencji 
został umieszczony na 6 miejscu listy rankingowej (na 53 pozytywnie ocenione 
projekty), co dodatkowo ogranicza ryzyko utraty dofinansowania w całości lub 
w części. Dopiero po wyłonieniu Wykonawcy (często już po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie), znane są dokładne wartości wskaźników rezultatu. Weryfikacja 
planowanych wskaźników odbywa się na każdym etapie realizacji inwestycji, 
ponieważ dofinansowanie stanowi horyzontalną pomoc publiczną i wyliczane jest na 
podstawie kalkulatora stanowiącego załącznik do dokumentacji aplikacyjnej. 
Kalkulator ten uwzględnia nie tylko koszty, ale również moc źródła i wartość 
inwestycji referencyjnej. Każda zmiana w projekcie ma wpływ na kalkulator, a tym 
samym może mieć wpływ na poziom dofinansowania i poziom zakładanych 
wskaźników. Zgodnie z § 11 ust. 2 umowy o dofinansowanie osiągnięcie 
wskaźników rezultatu bezpośredniego powinno nastąpić, co do zasady, nie później 
niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu i dopiero wtedy 
Beneficjent może zostać rozliczony z ich osiągnięcia. Natomiast § 11 ust. 3 ww. 
umowy stanowi, iż weryfikacja wykonania przez Projekt wskaźników odbywa się 
zgodnie z zasadą proporcjonalności, co oznacza uprawnienie IW do pomniejszenia 
dofinansowania Projektu proporcjonalnie do stopnia niewykonania wskaźnika. 
Każdorazowo taka sytuacja konsultowana jest z IP, ponieważ kluczowym jest 
wykonanie wskaźnika programowego lub wskaźnika na poziomie Działania. 
Instytucja Pośrednicząca ma prawo uwzględnić wpływ czynników zewnętrznych 
skutkujących brakiem lub niepełnym wykonaniem wskaźnika na poziomie projektu 
jeżeli nie zagraża to realizacji wskaźników programowych. Wyliczenie wskaźników 
rezultatu jest możliwe, ponieważ każdy strumień energii wpływającej i wypływającej 
ze źródła kogeneracyjnego jest monitorowany i rejestrowany przez system 
automatycznie nadzorujący pracę jednostki. Rejestrowane są także emisje. Na 
podstawie danych z systemu możliwe będzie generowanie wszystkich koniecznych 
raportów potwierdzających rzeczywiste osiągnięcie wskaźników. 

(akta kontroli str. 887-896) 

NIK zwraca uwagę, że efekt zachęty został odzwierciedlony w Regulaminie  
konkursu oraz w jego załącznikach, a ocena Projektów jest przeprowadzana w 
zakresie zgodności z tym  Regulaminem, a w szczególności w zakresie poprawności 
oceny wniosku według zdefiniowanych kryteriów merytorycznych I i II stopnia. 
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W związku z faktem, że wnioskodawca nie przestawił wystarczających informacji 
o dopasowaniu mocy cieplnej do zmienności zapotrzebowania na nią w sieci, na 
etapie oceny wniosku nie było możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy wyliczone 
wskaźniki zostaną osiągnięte. Na etapie wniosku wydaje się zasadnym 
uwiarygodnienie przyjmowanych wskaźników poprzez wskazanie specyfikacji 
technicznych dostępnych na rynku urządzeń. Ponadto moc i sprawność urządzeń są 
określane dla specyficznych parametrów sieci ciepłowniczej. Zatem wnioskodawca 
powinien był określić dla jakich warunków brzegowych oszacowano moc 
i sprawność urządzeń. Z dokumentacji projektowej nie wynika jaka będzie 
planowana wartość mocy cieplnej w podstawie obciążenia CR Dąbska, nie jest 
wiadomym m.in. czy w pełnym czasie 8000 h będą pracowały 2 moduły czy tylko 
jeden, czy będzie miało miejsce rozpraszanie ciepła w chłodnicy czy cała moc 
zostanie wprowadzona do sieci. Ponadto z dokumentacji projektowej nie wynika 
zakres przyszłego wykorzystania opalanej miałem węglowym CR Dąbska, 
a z analizy opcji projektu nie wynika w sposób jednoznaczny, że projekt jest 
najlepszym możliwym wariantem pod względem finansowym, technicznym, 
instytucjonalnym oraz środowiskowym. Sposób przedstawienia informacji 
w Projekcie w zakresie kosztów planowanych robót budowlano-montażowych 
odpowiada etapowi studium możliwości. Ryzyka projektu należy głównie analizować 
w kontekście płynności finansowej i opłacalności inwestycji oraz wskaźników 
wykonania projektu. Obydwa czynniki są zależne od tego ile miejsca w cieci 
ciepłowniczej w kontekście możliwej wielkości sprzedaży ciepła będzie miało źródło 
kogeneracyjne, a w Projekcie nie założono m.in. czy całkowicie wykluczona jest 
przyszła budowa np. źródła solarnego lub pomp ciepła dużej mocy, które są obecnie 
powszechnie rozważane jako technologie dające istotne możliwości poprawy 
efektywności systemów ciepłowniczych.  

NIK zwraca uwagę, że wskaźnik rezultatu bezpośredniego „szacowany roczny 
spadek emisji gazów cieplarnianych” jest wskaźnikiem istotnym dla realizacji celów 
interwencji POIŚ 2014-2020, a jego wartość wskazana w Projekcie jest wynikiem 
błędu, o korektę którego IW nie zwróciła się na etapie oceny wniosku 
o dofinansowanie. Zatem wskazany przez IW sposób monitorowania tego 
wskaźnika, przy zachowaniu błędnie przyjętego wskaźnika zewnętrznego emisji79, 
będzie skutkował rozliczeniem Projektu na podstawie błędnego wskaźnika emisji lub 
niepełnym wykonaniem wskaźnika „szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych” na poziomie Projektu. Wobec powyższego, wartość docelowa tego 
wskaźnika wymaga doprowadzenia do zgodności przez przyjęcie odpowiedniej 
wartości wskaźnika emisji unikniętej.  

2. Przyznanie podczas oceny Projektu w ramach kryterium nr 1 „Gotowość do 
realizacji projektu” jednego punktu (z ośmiu otrzymanych w tym kryterium) za 
posiadanie projektu budowlanego dla 100% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, 
podczas gdy przedłożona dokumentacja nie spełniała tego wymogu. Przedłożony 
projekt budowlany obejmował: projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem 
hali; projekty instalacji zewnętrznych: - wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej; projekt zewnętrznej instalacji gazu; projekt zewnętrznej instalacji 
elektroenergetycznej. W dokumentacji projektowej brak było opracowań 
projektowych dotyczących technologii podstawowej, instalacji wewnętrznych w tym 
pomocniczych, ochrony, PPOŻ i innych opracowań branżowych. 

(akta kontroli str. 16-320, 335-361, 381-476) 

                                                      
79 W Projekcie błędnie przyjęto wskaźnik emisji dla unikniętej emisji energii elektrycznej z typowej elektrowni 
systemowej tj. 304,0 kg/GJ energii elektrycznej zamiast 267,6 kg/GJ energii elektrycznej..  
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Zastępca Dyrektora Departamentu Energii ponadto wyjaśniła, że (…) Zgodnie 
z załącznikiem nr 4 (…) Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia 
dokumentacji technicznej dla wszystkich zadań objętych projektem tj. (…) wykaz 
urządzeń technologicznych. W związku z tym, iż ocena merytoryczna jest 
prowadzona na założeniach, a Wnioskodawca planował montaż układu 
kogeneracyjnego składającego się z dwóch bliźniaczych modułów kogeneracyjnych, 
które wyposażone są (…) we wszystkie niezbędne urządzenia i instalacje, które 
należy przyłączyć do odpowiednich mediów zewnętrznych (…), otrzymał punkty za 
kryterium ,,projekt posiada projekt budowlany dla 100% zakresu rzeczowego”. 

 (akta kontroli str. 887-896) 

NIK nie podziela stanowiska NFOŚiGW, w zakresie podstaw do przyznania 
Projektowi punktów za kryterium posiadania projektu budowlanego dla 100% 
zakresu rzeczowego, ponieważ przedłożone przez wnioskodawcę informacje nie 
pozwalają na stwierdzenie wysokiego stopnia jego przygotowania, a sam 
wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje, że przygotowuje 
dokumentację dotyczącą koncepcji przedsięwzięcia. 

1.3 Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa źródła 
wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie” i zadania związane 
z monitorowaniem i kontrolą realizacji zadań. 

NFOŚiGW pełniący rolę IW 13 lutego 2020 r. podpisał ze Spółką umowę 
o dofinansowanie80 na realizację Projektu Nr POIS.01.06.01-00-0072/19-00. Umowa 
o dofinansowanie została podpisana po otrzymaniu zgody IP na wydłużenie terminu 
zawarcia umowy o dofinansowanie o 30 dni tj. do 19 lutego 2020 r.81 Do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych nie zawierano aneksów do umowy 
o dofinansowanie, nie wprowadzano również do zapisów umowy zmian 
niewymagających aneksowania. Zgodnie z umową o dofinansowanie planowany 
całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 39 003 300,00 zł, maksymalna kwota 
wydatków kwalifikowanych wyniosła 31 620 000,00 zł. Beneficjentowi zostało 
przyznane dofinansowanie w kwocie nie większej niż 12 862 522,23 zł82. Okres 
kwalifikowalności wydatków określony w umowie rozpoczynał się 22 grudnia 2018 r., 
a kończył się 30 czerwca 2023 r. Beneficjent był zobowiązany, na podstawie 
§ 16 pkt 1 umowy o dofinansowanie, do zachowania trwałości Projektu przez okres 
5 lat od płatności końcowej.  

(akta kontroli str. 701-807) 

Zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie 
był weksel in blanco z klauzulami poręczony przez udziałowca – EPS Polska 
Holding Sp. z o.o. wraz z deklaracjami wekslowymi Spółki i poręczyciela 
wekslowego. Spółka dostarczyła do IW uchwały właściwych jej organów wyrażające 
zgodę na realizację Projektu wraz z deklaracją wekslową, uchwały właściwych 
organów poręczyciela wekslowego wyrażające zgodę na udzielenie poręczenia 
wekslowego wraz z deklaracją wekslową, weksel własny in blaco Spółki poręczony 
przez EPS Polska Holding Sp. z o.o. Departament Analiz Finansowych NFOŚiGW 
przyjął poręczony weksel.  

(akta kontroli str. 641-689) 

                                                      
80 Dalej: umowa o dofinansowanie. 
81 Tj. w ciągu 90 dni od dnia poinformowania o przyznaniu dofinansowania.  
82 Obliczone przy uwzględnieniu stopy finansowania Projektu, którą stanowi iloraz kwoty dofinansowania 
projektu i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych pomnożony przez 100%. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Umowa o dofinansowanie odpowiadała wymaganiom ustalonym w procedurach, a 
określone w niej wskaźniki były zgodne z SzOOP. Na podstawie załącznika nr 12 do 
umowy o dofinansowanie, określono następujące efekty realizacji Projektu: 
-  wskaźniki produktu:  

- liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.; 
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach 

wysokosprawnej kogeneracji – 16,10 MW; 
- liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji – 1 szt.; 
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach 

wysokosprawnej kogeneracji – 8,20 MWe; 
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach 

wysokosprawnej kogeneracji – 7,90 MWt; 
-  wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

- szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych - o 69 607 tony 
równoważnika CO2; 

- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - o 131 916,98 GJ/rok. 
(akta kontroli str. 773-774) 

IW jako potwierdzenie realizacji postanowień § 4 ust. 11 umowy o dofinansowanie, 
na podstawie którego Beneficjent zobowiązany był do rozpoczęcia realizacji 
Projektu83 w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, 
przyjęła przedstawione przez Beneficjenta 13 sierpnia 2020 r., złożone w systemie 
SL2014 oświadczenie o rozpoczęciu przedsięwzięcia i potwierdzenie wniesienia 
opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej.  

 (akta kontroli str. 866-867, 897-901) 

NFOŚiGW zapewnił prawidłowość weryfikacji wniosków o płatność 
i  sprawozdawczości z realizacji Projektu. W badanym okresie IW przyjęła 
i zaakceptowała pięć wniosków o płatność, złożonych przez Beneficjenta za 
pośrednictwem systemu SL2014. Wnioski te pełniły funkcję sprawozdawczą. Spółka 
zamieściła w nich szczegółową informację na temat stanu realizacji poszczególnych 
zadań84 w okresie rozliczeniowym. We wnioskach o płatność nie Spółka nie 
wskazywała wskazywano na problemy związane z realizacją Projektu. Spółka nie 
wnosiła o wypłatę zaliczki na realizację Projektu.   

 (akta kontroli str. 835-846) 

IW nie przeprowadziła kontroli Projektu, w tym kontroli dokumentacji i kontroli na 
miejscu realizacji Projektu.  

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii wyjaśniła, że „(…) Projekt jest 
w początkowej fazie realizacji. Zgodnie z przekazanymi dokumentami New Cogen 
Sp. z o.o. przewiduje jedno postępowanie w ramach projektu mające na celu 
wyłonienie wykonawcy. Według danych przekazywanych w sprawozdawczych 
wnioskach o płatność, na obecnym etapie Beneficjent nie zakończył postępowania i 
nie zawarł jeszcze kontraktu z wykonawcą, więc NFOŚiGW nie przeprowadził 
kontroli ex-ante procedury zawierania umów na podstawie zapisów § 13 ust.3 
umowy o dofinansowanie. Kontrola tego postępowania zostanie przeprowadzona 
niezwłocznie po zawarciu kontraktu z wykonawcą.”   

(akta kontroli str. 877-879) 

                                                      
83 Rozumianego jako rozpoczęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego oświadczenia 
woli dotyczącego nabycia urządzeń.  
84 Tj. w zakresie zadania nr 1 „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy źródła wysokosprawnej 
kogeneracji o mocy poniżej 20 MW w Szczecinie”; zadania nr 2 „Roboty budowlane”, zadania nr 3 „Działania 
informacyjne i promocyjne”. 



 

21 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące  wnioski: 

1. Dokonanie korekty obliczeń w zakresie wskaźnika „szacowanego rocznego 
spadku emisji gazów cieplarnianych” przez przyjęcie odpowiedniej wartości 
wskaźnika emisji unikniętej oraz dokonanie na tej podstawie korekty wartości 
docelowej tego wskaźnika w umowie o dofinansowanie.  

2. Zapewnienie bieżącej analizy wskaźników Projektu, z uwzględnieniem weryfikacji 
rzetelności danych wykazywanych przez Spółkę w składanych wnioskach 
o płatność. 

 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie  wykonania 
wniosków  oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Szczecin,                 czerwca 2021 r.  

 

 

 

Kontroler 

Ewelina Czerepska  

Specjalista kontroli państwowej 
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