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I. Dane identyfikacyjne 
New Cogen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością1, Plac Trzech Krzyży 10/14, 
00-499 Warszawa 

 

Grzegorz Nowak, Członek Zarządu Spółki od 16 września 2013 r., Jakub 
Roszkiewicz Członek Zarządu Spółki od 27 kwietnia 2020 r. 

 

Ocena przygotowania i realizacji przez New Cogen Sp. z o.o. Projektu pn. „Budowa 
źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie ”.  

 

Lata 2018 r. - 2021 r.2 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym 
okresie.  

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

Ewelina Czerepska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/40/2021 z 18 lutego 2021 r.   

(akta kontroli str. 1-28, 954) 

 

                                                      
1 Dalej: Spółka lub Beneficjent.  
2 Tj. do 25 maja 2021 r.  
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK.  
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Przygotowany i złożony przez Spółkę wniosek o dofinansowanie Projektu 
pn. ”Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie”5 zawierał dane 
i informacje, które nie zostały w sposób wystarczający uwiarygodnione we wniosku, 
przedstawione w sposób niewyczerpujący oraz wprowadzone z błędem 
obliczeniowym, polegającym na przyjęciu nieodpowiedniej wartości wskaźnika emisji 
do obliczeń efektu ekologicznego. Błąd 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”. W wyniku popełnionego błędu, a także 
w wyniku braku wiarygodnego uzasadnienia zakładanych wartości liczbowych 
w Projekcie, występuje ryzyko nieosiągnięcia przez Projekt wskaźników rezultatu 
bezpośredniego.  

Spółka przestrzegała warunków realizacji Projektu określonych w umowie 
o dofinansowanie Projektu, w tym wniosła należyte zabezpieczenie wynikające 
z umowy na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej6, wykorzystywała system SL20147 w procesie rozliczania Projektu 
i komunikacji z IW, realizowała zadania informacyjne i promocyjne Projektu. 
Ponadto Beneficjent prawidłowo realizował obowiązki w zakresie sprawozdawczości 
oraz udzielał zamówień publicznych w ramach wydatków kwalifikowanych 
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych8. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i realizacja Projektu pn. „Budowa źródła 
wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie”. 

1.1 Przygotowanie Projektu pn. „Budowa źródła wysokosprawnej 
kogeneracji w Szczecinie”. 

Spółka przygotowała i złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa 
źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie” w ramach konkursu ogłoszonego 
przez NFOŚiGW, pełniącego rolę IW dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 202010. Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach 
Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji11. Celem tego Poddziałania 
była budowa nowych lub zwiększenie mocy, w wyniku rozbudowy lub przebudowy, 
istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii 

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

opisowej. 
5 Dalej: Projekt.  
6 Dalej: NFOŚiGW; pełniący rolę Instytucji Wdrażającej; dalej: IW.  
7 Główna aplikacja centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywana w procesie rozliczenia projektów. 
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. (obowiązująca do 31 grudnia 2020 r.), dalej: upzp.  
9 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. 
10 Dalej: POIŚ 2014-2020.  
11 POIŚ 2014-2020, 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, konkurs Nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18.  

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji12 o całkowitej nominalnej 
mocy elektrycznej powyżej 1 MW. Do wsparcia ze środków poddziałania 1.6.1 nie 
kwalifikowały się inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 
2003/87/WE, w tym instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, 
przekraczającej 20 MW13. 

 (akta kontroli str. 30-487) 

Przedmiotem Projektu była inwestycja polegająca na: 
- budowie źródła produkującego 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 
towarzyszących14; 

-  wykonaniu robót budowlanych15 i instalacji16, 
- poniesieniu opłat przyłączeniowych17. 

(akta kontroli str. 102-487) 

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.18 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 Szczecinie19, oraz wyprowadzenie energii elektrycznej do zewnętrznej sieci 
elektroenergetycznej. W efekcie w systemie energetycznym nastąpi zmniejszenie 
zużycia energii pierwotnej i ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji 
pochodzących ze spalania paliw, w tym węgla kamiennego. 

(akta kontroli str. 30-487) 

Grzegorz Nowak, Członek Zarządu Spółki wyjaśnił, że (…) Spółka jest spółką prawa 
handlowego założoną w 2013 roku, która powołana została przez założycieli jako 

                                                      
12 Wymagania stawiane technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji to: a) wytwarzanie 
energii elektrycznej i ciepła w trakcie tego samego procesu technologicznego; b) oszczędność energii pierwotnej 
w wysokości ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych. 
13 Za wyjątkiem instalacji wykorzystujących biomasę oraz spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych.  
14 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. 
15 W tym dotyczących zagospodarowania terenu: drogi dojazdowe, plac manewrowy, trawniki. 
16 W tym zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej; budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej; budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; budowie zewnętrznej instalacji 
elektroenergetycznej. 
17 Opłaty z tytułu przyłączenia źródła do miejskiego systemu ciepłowniczego Szczecina, z tytułu przyłączenia 
źródła do systemu gazowniczego; z tytułu przyłączenia źródła do systemu energetycznego. 
18 Dalej: SEC Sp. z o.o.  
19 Dalej: CR Dąbska.  
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spółka celowa, której głównym przedmiotem działalności jest budowa nowych źródeł 
ciepła, w ramach współpracy spółek grupy E.ON w Polsce, w tym jednostek 
kogeneracyjnych, a także sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej 
z produkcji osiąganej na w/w urządzeniach wytwórczych. 

(akta kontroli str. 928, 935) 

W ramach wskaźników Projektu wykazano następujące 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.; 
Osiągnięcie wartości docelowej zakładanych wskaźników rezultatu bezpośredniego 
Projektu zostało zaplanowane na 2023 r.20 

Spółka wyznaczyła w Projekcie następujące wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
- spadek emisji gazów cieplarnianych - o 69 607 tony równoważnika CO2,  
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - o 131 916,98 GJ/rok. 
Osiągnięcie wartości docelowej zakładanych wskaźników rezultatu bezpośredniego 
Projektu zostało zaplanowane na 2024 r.21 

 (akta kontroli str.76, 641-642) 

W wynikach analizy efektywności finansowej Projektu wskazano, że: 
- w wariancie bez dotacji inwestycja nie jest opłacalna finansowo22, 
- w wariancie z dotacją finansowa stopa zwrotu wynosi 1,4% i jest niższa niż stopa 
dyskontowa przyjęta do modelu 4%, a NPV/K jest ujemna. 

Spółka w analizie efektywności ekonomicznej wskazała na potrzebę dofinansowania 
Projektu ze środków Unii Europejskiej23, które uzasadniają korzystne efekty 
społeczno-gospodarczego oddziaływania Projektu. 

(akta kontroli str. 43, 74-75,) 

W ramach Projektu wyodrębniono trzy zadania24 tj.: 
-  Zadanie nr 1: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy źródła 

wysokosprawnej kogeneracji o mocy poniżej 20 MW w Szczecinie; 
- Zadanie nr 2: Roboty budowlane; 
- Zadanie nr 3: Działania informacyjne i promocyjne.  

Całkowite25 nakłady inwestycyjne oszacowano w Projekcie na kwotę 39 003,3 tys. 
zł, z czego kwotę 31 520,0 tys. zł zakwalifikowano do kategorii roboty budowlane. 
Całkowitą kwotę kosztów kwalifikowanych określono na 27 552,3 tys. zł, a 
wnioskowaną wartość dofinansowania na 12 862,5 tys. zł.  

 (akta kontroli str. 41,42) 

Spółka określiła źródła finansowania inicjujących nakładów inwestycyjnych Projektu 
w wysokości 31 710 tys. zł netto26. Obejmowały one: 
- dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach POIŚ w wysokości 12 863 

tys.  zł27; 
-  pożyczkę z SEC ENERGIA Sp. z o.o. w wysokości 9 361 tys. zł28; 

                                                      
20 Zgodnie z załącznikiem nr 12 do umowy o dofinansowanie Projektu.  
21 Zgodnie z załącznikiem nr 12 do umowy o dofinansowanie Projektu.  
22 Wskaźnik FRR/C jest znacząco niższy niż stopa dyskontowa 4 %, a NPV/C jest znacząco ujemna. 
23 Dalej: UE. 
24 Zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy o dofinansowanie.  
25 Łącznie z podatkiem od towarów i usług.  
26 Bez podatku od towarów i usług.  
27 Tj. 40,6 % nakładów inwestycyjnych na Projekt 
28Tj. 29,5 % nakładów inwestycyjnych na Projekt. 
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- dopłatę do kapitału w wysokości 9 361 tys. zł29;  
- pozostałe środki własne Spółki w wysokości 125 tys. zł30.  

(akta kontroli str.37-38) 

W Projekcie założono, że zostanie on zlokalizowany w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 
na terenie działki nr 2/1, obręb 4147 Dąbie. Do wniosku dołączono umowę 
dzierżawy gruntów z 21 grudnia 2018 r. zawartą pomiędzy Spółką a SEC Sp. z o.o.  

(akta kontroli str. 17-18) 

We wniosku o dofinansowanie31, Beneficjent w odpowiedzi na pytanie „Czy 25 % lub 
więcej kapitału lub praw głosu w przedsiębiorstwie należy do jednego 
przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw nieobjętych definicją MŚP?”, zaznaczył 
odpowiedź „tak” oraz wskazał, że jego kapitał zakładowy wynosi 12 000 tys. zł, 
a jedynym udziałowcem Spółki posiadającym 100% udziałów jest EPS Polska 
Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wskazano, że nie jest planowana 
zmiana struktury własnościowej Wnioskodawcy.  

Grzegorz Nowak, Członek Zarządu Spółki wyjaśnił, że (…) Na etapie składana 
wniosku o dofinansowanie inwestycji nie zakładano zmiany struktury własnościowej 
Spółki, jednak w wyniku późniejszych rozważań i prac nad projektem uznano, że 
partnerskim rozwiązaniem byłoby dzielenie się ewentualnymi zyskami uzyskiwanymi 
z przedmiotowego źródła kogeneracyjnego z Gminą Miasto Szczecin w takiej samej 
proporcji w jakiej Gmina partycypuje w dywidendzie SEC Sp. z o.o., oraz przy 
zapewnieniu Gminie Miasto Szczecin uprawnień w New Cogen Sp. z o.o. 
symetrycznych uprawnień w SEC Sp. z o.o. Obecnie koncern E.ON poprzez swoje 
spółki zależne posiada w SEC Sp. z o.o. ok. 67% udziałów, a Gmina Miasto 
Szczecin ok. 33% i w takiej proporcji dzielone są wypłacane dywidendy z tytułu 
udziału w zysku SEC Sp z o.o. Natomiast w New Cogen Sp. z o.o. na ten moment 
udział EPS Polska Holding Sp. z o.o. (spółki z koncernu E.ON) wynosi 100%. 
Zważywszy, iż nowe źródło ciepła wysokosprawnej kogeneracji będzie osiągać 
przychody ze swojej bieżącej działalności, która w części zastąpi funkcjonowanie 
źródła ciepła CR Dąbska należącego do SEC Sp. z o.o., koncern E.ON zaoferował 
Gminie Miasto Szczecin możliwość objęcia udziałów w New Cogen Sp. z o.o. aby 
korzyści osiągane przez Gminę Miasto Szczecin z modernizowanych źródeł ciepła 
nie uległy jakimkolwiek zmianom. Skutkiem takiego lojalnego biznesowego 
postępowania było ustalenie przez EPS Polska Holding Sp. z o.o. oraz Gminę 
Miasto Szczecin w ramach porozumienia z dnia 20 listopada 2020 roku , iż – 
w przypadku uzyskania zgody Rady Miasta Szczecina – Gmina Miasto Szczecin 
obejmie udziały w New Cogen Sp. z o.o. na poziomie odpowiadającym udziałowi 
Gminy Miasto Szczecin w SEC Sp. z o.o., zaś umowa spółki New Cogen Sp. z o.o. 
zostanie zmieniona symetrycznie do umowy spółki SEC Sp. z o.o. aby prawa 
i obowiązki Gminy Miasto Szczecin nie uległy jakiemukolwiek pomniejszeniu 
w związku z budową nowego źródła kogeneracyjnego źródła ciepła. Z (…) oferty 
koncernu E.ON Gmina Miasto Szczecin skorzystała, czego wyrazem jest Uchwała 
Nr XXIII/686/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. 

 (akta kontroli str. 32-33, 948, 956-957) 

Rada Miasta Szczecin uchwałą Nr XXIII/686/20 z 24 listopada 2020 r.32 wyraziła 
zgodę na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen 
Sp. z o.o. Uchwałą postanowiono, że Gmina Miasto Szczecin obejmie 

                                                      
29 Tj. 29,5 % nakładów inwestycyjnych na Projekt. 
30 Tj. 0,4 % nakładów inwestycyjnych na Projekt. 
31 Punkt A.3.5 wniosku o dofinansowanie „Struktura grupy”. 
32 Uchwała Nr XXIII/686/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o. 
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12 000 udziałów o łącznej wartości 6 000 000 zł. Do 21 maja 2021 r. Gmina Miasto 
Szczecin nie przystąpiła do Spółki.  

(akta kontroli str. 23) 
Grzegorz Nowak, Członek Zarządu Spółki wyjaśnił, że (…) Na moment 
sporządzania niniejszego pisma nie nastąpiło objęcie przez Gminę Miasto Szczecin 
udziałów w Spółce; przytoczona uchwała nie precyzuje dokładnie tego terminu – 
Prezydent Miasta powinien ją wykonać do końca 2021 roku. Zgodnie z zawartym 
przez EPS Polska Holding Sp. z o.o. (jedynym wspólnikiem New Cogen Sp. z o.o.) 
oraz Gminę Miasto Szczecin porozumieniem z dnia 20 listopada 2020 roku objęcie 
udziałów przez Gminę Miasto Szczecin jest sekwencją zdarzeń związaną z 
koniecznością zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników New Cogen Sp. 
z o.o. (…)  Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników New Cogen Sp. z o.o. w tym 
zakresie nie zostało jeszcze zwołane. (…) Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia 
wspólników New Cogen Sp. z o.o. planowane jest na III kwartał 2021 roku kiedy 
będzie już zawarta umowa z wykonawcą nowego źródła ciepła wysokosprawnej 
kogeneracji i New Cogen Sp. z o.o. przystąpi do realizacji inwestycji, która 
częściowo finansowana będzie ze środków pozyskanych z podwyższenia kapitału 
zakładowego. 

 (akta kontroli str. 948, 953-954) 

We wniosku o dofinansowanie (w punkcie A.4.4) wnioskodawca zobowiązany był 
przedstawić swój potencjał administracyjny, poprzez wskazanie projektów 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub podobnych projektów 
zrealizowanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz, w przypadku braku takich 
przykładów, wskazać, czy uwzględniono potrzeby w zakresie pomocy technicznej. 
Spółka nie wykazała projektów własnych spełniających wymagane kryteria. 
Wykazała natomiast, powołując się na współpracę z SEC Sp. z o.o., liczbowo 
projekty zrealizowane bądź będące w realizacji przez SEC Sp. z o.o. oraz ich budżet 
sumaryczny33. Spółka na etapie sporządzania i oceny wniosku nie zawarła formalnej 
umowy współpracy z SEC Sp. z o.o. określającej szczegółowy zakres współpracy 
oraz wzajemne obowiązki stron, a także stwierdzającej prawo do użycia referencji. 
Do wniosku dołączono list intencyjny z 30 sierpnia 2019 r. będący deklaracją 
podpisania umowy sprzedaży ciepła z nowego źródła kogeneracyjnego.  

(akta kontroli str. 34, 453-455) 

Grzegorz Nowak, Członek Zarządu Spółki wyjaśnił, że (…) New Cogen oraz SEC 
Sp. z o.o. (…) należą do jednej grupy kapitałowej, gdyż w stosunku do obu tych 
spółek, spółką dominująca w rozumieniu przepisów KSH jest spółka E.On Edis 
Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest większościowym wspólnikiem 
w obu tych spółkach (…) Ponadto pomiędzy trzema wyżej wymienionymi spółkami 
zachodzą (…) powiązania osobowe (…). (…) Spółka (…) powołana została przez 
założycieli jako spółka celowa, której głównym przedmiotem działalności jest 
budowa nowych źródeł ciepła (…).SEC jest podmiotem zarządzającym systemem 
ciepłowniczym w Szczecinie (…). (…) W związku z potrzebą zapewnienia nowego, 
ekologicznego źródła ciepła celem zasilenia miejskiego systemu ciepłowniczego 
w Szczecinie, będącego własnością SEC i zarządzanego przez tę spółkę, w grupie 
kapitałowej E.ON podjęta została decyzja o realizacji projektu inwestycyjnego pn. 

                                                      
33 W Projekcie Spółka wskazała, że w celu realizacji przedsięwzięcia Spółka nawiązała współpracę SEC Sp. 
z o.o., która zobowiązała się zapewnić wsparcie doradcze – ekonomiczno – techniczne na etapie przygotowania, 
wdrożenia i eksploatacji przedsięwzięcia. SEC Sp. z o.o. wdrożyła do tej pory z sukcesem 3 projekty 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę blisko 90 mln zł, w tym projekt budowy źródła 
kogeneracyjnego. Aktualnie prowadzi procesy inwestycyjne 5-ciu projektów o łącznej wartości 102 mln zł, 
z łącznym dofinansowaniem ze środków UE na poziomie około 60 mln zł. SEC Sp. z o.o. na koniec listopada 
2018r. zatrudniała 191 osób, w tym w działach technicznych 70 osób, w działach finansowych 23 osoby, 
w działach ogólno-administracyjnych 98 osób. 
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„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie”. (…) Z uwagi na 
zaistniałą krótko po powołaniu spółki New Cogen (2013 r.) niekorzystną sytuację 
rynkową dla tego rodzaju działalności (…) projekty inwestycyjne zostały zaniechane, 
wobec czego spółka New Cogen nie dysponowała na dalszym etapie odpowiednimi 
zasobami i doświadczeniem. Stąd też w momencie podejmowania ustaleń 
w zakresie przygotowania projektu inwestycyjnego w Szczecinie zapadła decyzja, iż 
New Cogen będzie realizować zadanie (…) we współpracy z SEC. Z uwagi na 
powyższe New Cogen we wniosku o dofinansowanie projektu (…) powołała się na 
zasoby i współpracę z SEC oraz na projekty zrealizowane bądź będące w realizacji 
przez SEC, jako gwaranta rzetelności przygotowania, wdrażania i eksploatacji 
podobnych projektów współfinansowanych ze środków publicznych. (…) Na etapie 
składania wniosku o dofinansowanie (..)wymogi zawarte w POIŚ ani NFOŚiGW, 
zajmujący się oceną formalną i merytoryczną wniosku New Cogen, nie wskazywały 
na potrzebę przedłożenia żadnych dodatkowych dokumentów, czy też złożenia 
dodatkowych wyjaśnień co do zasad i warunków współpracy New Cogen i SEC (…). 
na początkowym etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
(…) (…) Dopuszczalne było powoływanie się przez New Cogen na ustalenia 
poczynione w formie ustnej przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy 
kapitałowej – grupy kapitałowej E.ON, które stanowiły podstawę do powoływania się 
na zasoby i współpracę ze spółką SEC oraz na pisemne oświadczenie SEC o 
wyrażeniu zgody przez SEC na posługiwanie się przez New Cogen doświadczeniem 
i zasobami wymaganymi dla tego typu przedsięwzięć. (…) 

(akta kontroli str. 928, 934-) 

Spółka przyjmując założenie, że budowa układu kogeneracyjnego spowoduje 
zmniejszenie produkcji ciepła przez źródło węglowe – CR Dąbska oraz że źródło 
kogeneracyjne będzie pracować przez 8 000 godzin w roku z mocą znamionową, 
we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do niego wyznaczyła następujące 
rezultaty bezpośrednie Projektu: 
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - o 69 607 Mg CO2/rok. 
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - o 131 916,98 GJ/rok. 

(akta kontroli str. 30-487) 

W opinii sporządzonej na potrzeby kontroli34, stwierdzono, że informacje o Projekcie 
w ramach przygotowanego wniosku o dofinansowanie35 były przedstawione 
w sposób niewyczerpujący, niektórych danych nie przedstawiono lub nie 
uwiarygodniono ich w wystarczającym zakresie, jak również popełniono błąd 
w obliczeniach. Dotyczyło to m.in.: 
- Do wniosku nie dołączono projektu budowlanego dla 100% zakresu rzeczowego 

przedsięwzięcia; brak było w nim dokumentacji projektowej, brak opracowań 
projektowych dotyczących technologii podstawowej, instalacji wewnętrznych36; 

- W zakresie obliczeń wskaźników rezultatu bezpośredniego w treści studium 
wykonalności nie przedstawiono w pełni uzasadnionej informacji w zakresie 
przyjętych wartości liczbowych. Nie uwiarygodniono przyjętych wartości 

                                                      
34 Opinia z 31 maja 2021 r. sporządzona przez […], powołanego 31 marca 2021 r. w związku z kontrolą, 
biegłego w dziedzinie systemów energetycznych, w tym układów energetycznych i kogeneracyjnych, małej 
kogeneracji i trójgeneracji, modelowania przemysłowych procesów cieplnych i przepływowych. 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.).  
35 Wraz z załącznikami.  
36 Przedłożony projekt budowlany obejmował: 1) projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem hali; 2) 
projekty instalacji zewnętrznych: - wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; 3) projekt zewnętrznej 
instalacji gazu; 4) projekt zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej.  
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sprawności źródła wysokosprawnej kogeneracji37. We wniosku oraz 
załącznikach, nie przedstawiono wykresu uporządkowanego mocy cieplnej 
źródła CR Dąbska, nie przedstawiono również wymaganych parametrów sieci 
ciepłowniczej, w szczególności charakterystyki temperatury zasilania i powrotu 
sieci ciepłowniczej, a także nie przedstawiono danych technicznych możliwych 
do instalacji silników gazowych i nie omówiono planowanych trybów pracy źródła 
wysokosprawnej kogeneracji38. W zakresie programu produkcji nie określono w 
sposób wiarygodny zasad współpracy nowego źródła wysokosprawnej 
kogeneracji oraz istniejącej ciepłowni węglowej, m.in. w zakresie zapewnienia 
minimalnego obciążenia wymaganego do ruchu kotłów. Uwiarygodnienie 
informacji o programie produkcyjnym miało również znaczenie dla 
uwiarygodnienia wartości liczbowej w zakresie nakładu ze środków UE na 1 
MWh planowanej rocznej produkcji energii; 

-  W zakresie obliczeń wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Szacowany roczny 
spadek emisji gazów cieplarnianych” błędnie przyjęto wskaźnik emisji dla 
unikniętej emisji energii elektrycznej z typowej elektrowni systemowej - 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); 

- W sporządzonej analizie opcji39 porównaniu poddano jedynie dwa możliwe 
rozwiązania technologiczne40, a analiza opcji nie przedstawiała zagadnienia 
doboru mocy źródła wysokosprawnej kogeneracji41. Dodatkowo ustalenie mocy 
elektrycznej planowanego źródła na 8.2 MW nie zostało w sposób wystarczający 
wyjaśnione. W dokumentacji wnioskodawca nie uzasadnił również decyzji 
o rozwiązaniu modułowym z dwoma silnikami gazowymi; 

- W Projekcie nie przedstawiono rzetelnego kosztorysu przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, zgodnego z zasadami sporządzania kosztorysów 
inwestorskich42. W Studium wykonalności podano jedynie ogólne wartości 
wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych bez ich pełnego i wiarygodnego 
uzasadnienia, a przedstawione pozycje były niewystarczająco powiązane 
z projektem budowlanym, nie określono również podstawy kosztorysowania; 

- W dokumentacji projektowej nie przedstawiono informacji, które pozwoliłyby na 
pełną ocenę ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektu i analizę ryzyka 
z nim związanego43.  

Błędne przyjęcie w obliczeniach Projektu wskaźnika emisji dla unikniętej emisji 
energii elektrycznej z typowej elektrowni systemowej, skutkował przyjęciem do 

                                                      
37 W szczególności założona produkcja ciepła i energii elektrycznej opierała się jedynie na założeniu pracy 
źródła wysokosprawnej kogeneracji z mocą znamionową przez 8000 godzin w roku i nie uzasadniono jej 
wiarygodną informacją o zmienności mocy cieplnej w czasie, w szczególności poza sezonem grzewczym. Nie 
uwiarygodniono również wskaźników technicznych źródła wysokosprawnej kogeneracji przyjętych do obliczeń 
w zakresie zmniejszenia zużycia energii pierwotne. 
38 Np. w zakresie możliwej pracy generacyjnej bez skojarzenia.  
39 Przedstawionej w Studium wykonalności Projektu oraz we wniosku o dofinansowanie. 
40 Tj. silniki gazowe oraz turbiny gazowe, a wnioskodawca nie wziął pod uwagę innych rozwiązań 
41 Zatem w sposób wiarygodny nie udokumentowano, że przyjęte rozwiązanie jest najlepszym z możliwych, 
a źródło większej lub mniejszej mocy nie spełnia kryteriów finansowego, technicznego, oraz środowiskowego 
w większym stopniu. 
42 W szczególności, nie określono w sposób wystarczający zakresu rzeczowego Projektu w poszczególnych 
wariantach, przedmiaru robót oraz podstawy kosztorysowania 
43 Dotyczy to m.in.. zagadnień: nie zidentyfikowano wszystkich kluczowych czynników ryzyka, w tym nie brano 
pod uwagę możliwych inwestycji w innych źródłach ciepła, w ocenie ryzyka Projektu nie uwzględniono w sposób 
wystarczający faktu, że planowany obiekt będzie działał na rynku konkurencyjnym zarówno w zakresie 
sprzedaży ciepła jak i energii elektrycznej; w wykazie źródeł ciepła nie wykazano spalarni odpadów 
komunalnych, nie przedstawiono wykresu uporządkowanego mocy ciepłowniczej planowanego do zastąpienia 
źródła ciepła CR Dąbska; nie przedstawiono zasad współpracy nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji oraz 
istniejącej ciepłowni węglowej; nie określono w sposób precyzyjny zapotrzebowania na ciepło w okresie letnim.  
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realizacji w zawartej umowie o dofinansowanie niewłaściwej wartości docelowej 
wskaźnika bezpośredniego Projektu „szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych”. Przy wykorzystaniu właściwej wartości wskaźnika emisji44 wartość 
docelowa tego wskaźnika bezpośredniego Projektu wyniesie 61 010 ton/rok, 
zamiast przyjętych w umowie 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”45. 

(akta kontroli str. 488-513) 

Grzegorz Nowak, Członek Zarządu Spółki wyjaśnił, że (…) Zgodnie z Kryteriami 
wyboru projektów (…) wniosek o dofinansowanie mógł uzyskać dodatkowe punkty 
z tytułu udokumentowania posiadania dokumentacji projektowej (…). Wskazanie 
szczegółowych rozwiązań technologicznych w dokumentacji projektowej 
(dokumentacja branżowa) mogłoby stwarzać nierówne warunki dostępu do 
zamówienia dla przyszłych potencjalnych Wykonawców i ograniczenie wyboru 
jednostek kogeneracyjnych (…) Przedstawione w Studium Wykonalności parametry 
dotyczące pracy nowo budowanego źródła kogeneracyjnego są wiarygodne 
i wynikają z pogłębionej analiz dotyczących pracy sieci SEC na obszarze 
prawobrzeżnym systemu ciepłowniczego Szczecina, dotyczących pracy źródła CR 
Dąbska, (…). W wymogach dotyczących sporządzania Studium Wykonalności na 
potrzeby konkursu nie były zdefiniowane oczekiwania dotyczące przedstawiania tak 
szczegółowych uwarunkowań. W opracowanym Studium Wykonalności New Cogen 
koncentrował się na przejrzystej prezentacji kluczowych założeń i konkluzji realizacji 
Projektu, które spotkałyby się ze zrozumiałym odbiorem przez osoby oceniające 
treść wniosku posiadającą ogólną wiedzę techniczną i ekonomiczną. Zbyt 
szczegółowy opis przedsięwzięcia mógłby spotkać się z niezrozumieniem głównych 
założeń projektu, dedykowany byłby jedynie do wąskiego grona specjalistów z danej 
branży, a dodatkowo występowałoby ryzyko pojawiania się elementów projektu 
charakterystycznych dla konkretnych dostawców, (…). Nie mniej jednak, 
w przypadku, gdyby Instytucja Zarządzająca, na etapie oceny merytorycznej, 
wystąpiła o przedstawienie pogłębionych analiz w tym obszarze New Cogen 
niezwłocznie by je przedstawił, tym bardziej, że wielokryterialne analizy doboru 
jednostek były prowadzone równolegle do opracowywania dokumentacji wniosku 
o dofinansowanie. (…) Ustalając wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
„Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” przyjęto wskaźnik emisji 
dla unikniętej emisji energii elektrycznej z typowej elektrowni systemowej (304,0 
kg/GJ) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 4.1 (…) (…). New Cogen 
i SEC dokonali szeregu analiz wariantowych związanych z realizacją Projektu, 
jednakże dla potrzeb sporządzenia Studium Wykonalności (…) New Cogen 
ograniczył się do dwóch najbardziej efektywnych wariantów. Wymogi sporządzenia 
Studium Wykonalności nie narzucają konieczności przeprowadzania szczegółowych 
analiz wielowątkowych. Instytucja Zarządzająca, poprzez zapoznanie się 
z analizami opcji sporządzonymi w ramach innych aplikowanych do konkursu 
projektów, miała szeroki przegląd podejścia w tym zakresie przez inne podmioty. 
Gdyby uznała, że konieczne są dodatkowe informacje lub opcje, przedstawiane 
przez inne podmioty, to poprosiłaby New Cogen, w trakcie oceny merytorycznej, 
o dodatkowe wyjaśnienia i analizy. (…) Studium Wykonalności oraz Wniosek 
zawiera wszelkie informacje, zgodnie ze zdefiniowanymi przez Instytucję 
Zarządzającą wymogami, pozwalające na pełną ocenę ryzyka związanego 

                                                      
44 Tj. 267,6 kg/GJ zamiast 304,0 kg/GJ.  
45 Tj. 131 916,98 GJ/rok. 
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z Projektem, na moment sporządzania Wniosku. Projekt miał i ma na celu 
zastąpienie w części źródła ciepła należącego do SEC Szczecin - CR Dąbska 
w zakresie zaspokojenia potrzeb cieplnych na obszarze prawobrzeżnego systemu 
ciepłowniczego Szczecina. (…).    

             (akta kontroli str. 928-946) 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Projektu, NFOŚiGW ocenił Projekt 
pozytywnie, przyznając 50 punktów. Projekt został wpisany na listę projektów 
ocenionych pozytywnie na 6 miejscu.  

(akta kontroli str. 519-520) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

1.2 Zgodność realizacji Projektu „Budowa źródła wysokosprawnej 
kogeneracji w Szczecinie” z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie. 

Spółka 13 lutego 2020 r. podpisała z NFOŚiGW pełniącym rolę IW, umowę nr 
POIS.01.06.01-00-0072/19-00 o dofinansowanie na realizację Projektu46. Do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych nie zawierano aneksów do umowy 
o dofinansowanie, nie wprowadzano do zapisów umowy zmian niewymagających 
aneksowania. 

Spółka wniosła, zgodnie z umową, zabezpieczenie wykonania zobowiązań z niej 
wynikających. Spółka dostarczyła do IW uchwały właściwych jej organów  
wyrażające zgodę na realizację Projektu wraz z deklaracją wekslową, uchwały 
właściwych organów poręczyciela wekslowego (EPS Polska Holding Sp. z o.o.) 
wyrażające zgodę na udzielenie poręczenia wekslowego wraz z deklaracją 
wekslową, weksel własny in blanco Spółki poręczony przez EPS Polska Holding Sp. 
z o.o. 

(akta kontroli str. 533-651, 947-949) 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu określony umową wyniósł 
39 003,3 tys. zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 31 620 tys. zł. 
Beneficjentowi zostało przyznane dofinansowanie w kwocie nie większej niż 
12 862,5 tys. zł47. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczynał się 22 grudnia 
2018 r., a jego koniec został wskazany na 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.  

Zgodnie z załącznikiem 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; 

                                                      
46 Dalej: umowa o dofinansowanie. 
47 Obliczone przy uwzględnieniu stopy finansowania Projektu, którą stanowi iloraz kwoty dofinansowania 
projektu i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych pomnożony przez 100%. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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- dodatkowa zdolności 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. 544-651) 

Spółka 18 grudnia 2020 r. zawarła porozumienie o współpracy z SEC Sp. z o.o. 
Porozumienie zostało zawarte w związku z realizacją Projektów realizowanych 
przez Spółkę48. W porozumieniu strony ustaliły, że SEC Sp. z o.o. przyjmuje 
wykonywanie określonych czynności faktycznych i prawnych związanych 
z realizacją Projektów, a ustalenia w tym zakresie będą podejmowane na bieżąco, 
w zależności od aktualnych potrzeb. W związku z realizacją porozumienia Spółka 
poniosła na rzecz SEC Sp. z o.o. w okresie od grudnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. 
koszty w wysokości 85 285,00 zł  

(akta kontroli str. 654-660) 
Do 21 maja 2021 r. nie zawarto umowy na uruchomienie pożyczki pomiędzy Spółką 
a SEC Sp. z o.o.  

Grzegorz Nowak, Członek Zarządu Spółki wyjaśnił, że (…) Jej realizacja jest ściśle 
powiązana z wyborem Wykonawcy zasadniczej części projektu i zostanie 
uruchomiona w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na środki finansowe przez 
Inwestora. (…). 

 (akta kontroli str. 948-957) 

Spółka zgodnie ze swoim oświadczeniem, będącym załącznikiem do wniosku 
o dofinansowanie, otrzymała promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej49 
oraz na wytwarzanie ciepła50. 

 (akta kontroli str. 694-709) 

Spółka, na podstawie § 4 ust. 11a zawartej umowy o dofinansowanie, zobowiązana 
była do rozpoczęcia realizacji Projektu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. Beneficjent zgodnie z tym zobowiązaniem, przedłożył IW ciągu 14 dni od 
dnia rozpoczęcia realizacji Projektu51, oświadczenie o rozpoczęciu przedsięwzięcia i 
potwierdzenie wniesienia opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej będące 
dokumentami potwierdzającymi dotrzymanie tego terminu.  

(akta kontroli str. 544-651, 652-653) 

W Spółce 1 lipca 2019 r. przyjęto regulamin postępowania przy udzielaniu 
zamówień publicznych, w którym określono zasady postępowania przy udzielaniu 
zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane wykonywane przez Spółkę. 
W regulaminie wskazano, że za realizację zamówień na usługi, dostawy i roboty 
budowlane odpowiedzialny jest SEC Sp. z o.o., który zajmuje się bezpośrednio 

                                                      
48 W tym projektu pn. „Budowa źródła kogeneracyjnego na terenie lewobrzeżnej części Szczecina” polegającego 
na budowie, w Szczecinie przy ul. Marlicza na terenie działki nr 1/8 Pogodno, źródła produkującego energię 
elektryczną i energię cieplną w wysokiej kogeneracji, o łącznej mocy zawartej w paliwie poniżej 20 MW opartej 
na zabudowie dwóch silników spalinowych zasilanych gazem ziemnym sprzęgniętym z generatorami prądu, 
o łącznej szacowanej nominalnej mocy elektrycznej około 8,8 MWe i mocy cieplnej na poziomie około 8 Mwt. Na 
dofinansowanie tego projektu Spółka 27 czerwca 2019 r. złożyła w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie pn. 
„Budowa źródła kogeneracyjnego na terenie lewobrzeżnej części Szczecina”. Całkowita wartość projektu (w tym 
podatek VAT): 43 160 700,00 zł, wysokość dofinansowania 12 862 000,00 zł, data planowanego zakończenia: 
30 listopada 2022 r.  
49 Decyzja Prezesa Regulacji Energetyki z 15 października 2019 r. wydana w sprawie promesy koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej z określonym do 15 października 2022 r. terminem ważności. 
50 Decyzja Prezesa Regulacji Energetyki z 15 października 2019 r. wydana w sprawie promesy koncesji na 
wytwarzanie ciepła z określonym do 15 października 2022 r. terminem ważności. 
51 Tj. 13 sierpnia 2020 r.  
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realizacją procesów zakupowych, a w przypadkach nagłych, by uniknąć szkód, 
Spółka ma prawo do podejmowania działań bez angażowania SEC Sp. z o.o.  

Grzegorz Nowak, Członek Zarządu Spółki wyjaśnił, że (…) New Cogen Sp. z o.o. 
dysponuje doświadczeniem wiedzą i zespołem zadaniowym do realizacji zamówień 
poprzez możliwość korzystania z zasobów osobowych SEC na podstawie 
Porozumienia zawartego z SEC Sp. z o.o. w dniu 18.12.2020 r. oraz z usług 
Kancelarii prawnej (…). 

 (akta kontroli str. 661-693, 948, 957) 

Spółka, na podstawie § 12 ust. 1 zawartej umowy o dofinansowanie, zobowiązana 
była do udzielania zamówień publicznych w ramach wydatków kwalifikowanych 
z uwzględnieniem m.in. przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym 
w szczególności przepisów upzp. W związku z ww. postanowieniem umowy, Spółka 
przeprowadziła postępowanie52 pn. „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”. 
Przedmiotem zamówienia były, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu53, dostawy 
wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, określone łącznie jako: 
zaprojektowanie i budowa źródła energii elektrycznej i ciepła opartego na układzie 
kogeneracyjnym o mocy poniżej 20 MW, zawartej w paliwie z uwzględnieniem 
normy ISO 3046 (bezwzględna moc zawarta w paliwie nie może przekroczyć 20 
MW), składającego się z dwóch jednakowych wysokosprawnych jednostek 
wytwórczych, w których jednostkami napędowymi będą silniki tłokowe spalinowe, 
zasilane gazem ziemnym GZ50. Postępowanie przeprowadzono jako zamówienie 
sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego. Za najkorzystniejszą została 
wybrana oferta o łącznej wartości brutto 34 439 139,00 zł. Zawarcie umowy 
w sprawie wykonania zamówienia z wybranym wykonawcą planowane jest na 
pierwszą połowę czerwca 2021 r. Postępowanie nie było poddane weryfikacji przez 
IW w zakresie prawidłowości udzielenia przedmiotowego zamówienia.  

(akta kontroli str. 810-914) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość przeprowadzenia zamówienia 
publicznego na budowę źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną54. W wyniku tego badania stwierdzono, że Spółka 
przeprowadziła postępowanie55 z zachowaniem przepisów  określonych w upzp, tj. 
m.in.: 

 powołano komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

 zamawiający wyznaczył prawidłowy termin do składania ofert,  

 ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ spełniały wymogi określone w upzp, 

 SIWZ udostępniono na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

 prawidłowo określono kryteria oceny ofert,  

 w związku ze zmianami w treści SIWZ dokonywanymi w wyniku udzielania 
odpowiedzi na zapytania dokonywano wszystkich niezbędnych czynności z tym 
związanych, w szczególności w zakresie zmiany ogłoszenia o zamówieniu, 
wydłużenia terminu składania ofert,  

                                                      
52 Postępowanie zostało wszczęte 4 listopada 2020 r. 
53 Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 04 listopada 2021 r., Dz. U.: 
2020/S 215-528197.   
54 Przedmiotem zamówienia były dostawy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, łącznie jako: 
zaprojektowanie i budowa źródła energii elektrycznej i ciepła opartego na układzie kogeneracyjnym o mocy 
poniżej 20 MW. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego 
współpracującego z istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do SEC Sp. z o.o. oraz siecią 
ENEA Operator Sp. z o.o.  
55 Badaniem objęto czynności przeprowadzone do 24 marca 2021 r.  
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 po otwarciu ofert zamieszczono na stronie internetowej informacje podawane 
bezpośrednio przed otwarciem oraz podczas otwarcia ofert.  

(akta kontroli str.779-914) 

W ramach realizacji Projektu funkcję sprawozdawczą pełniły przygotowywane przez 
Beneficjenta kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o płatność, złożone za 
pośrednictwem systemu SL2014. Spółka złożyła pięć wniosków o płatność56, 
w których zamieszczono szczegółową informację na temat stanu realizacji 
poszczególnych zadań57 w okresie rozliczeniowym. Wszystkie wnioski zostały 
zaakceptowane przez IW. We wnioskach o płatność nie wskazywano na problemy 
związane z realizacją Projektu. Do 21 maja 2021 r. nie poniesiono wydatków 
kwalifikowanych w Projekcie58. Spółka nie wnosiła o wypłatę zaliczki na realizację 
Projektu. Spółka prowadziła dla Projektu wyodrębnią ewidencję księgową.  

(akta kontroli str. 652, 745-778, 947-948, 950, 953, 956) 

Obowiązek podjęcia działań informacyjnych i promocyjnych był zrealizowany przez 
Beneficjenta zgodnie z § 18 umowy o dofinansowanie. Zgodnie z tym 
zobowiązaniem Spółka zastosowała zasady określone w załączniku nr 13 do umowy 
o dofinansowanie59. Na stronie internetowej60 umieszczono opis Projektu61. 
Dokumentację przetargową związaną z realizacją Projektu oznaczono znakiem 
Funduszy Europejskich z nazwą programu, znakiem Unii Europejskiej z nazwą 
funduszu, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej. Takie znaki zostały również 
umieszczone na stronie internetowej Projektu. Wszystkie oznaczenia zawierały 
elementy zgodnie z załącznikiem nr 13 do umowy o dofinansowanie, ich 
rozmieszczenie i kolorystyka również były zgodne ze wzorami umieszczonym w ww. 
załączniku. 

(akta kontroli str. 915-921) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższą ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli z uwagi na nieprzeprowadzenie kontroli w oparciu o kryterium rzetelności, 
odstępuje od formułowania wniosków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy 
o NIK. 

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 

                                                      
56 Wnioski o płatność za okres od 2018-12-22 do 2020-02-29, od 2020-03-01 do 2020-05-31; 2020-06-01 do 
2020-08-31; 2020-09-01 do 2020-11-30; 2020-12-01 do 2021-02-28.  
57 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”. 
58 Poniesiono wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 953 670,38 zł.  
59 Załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie „Obowiązki Informacyjne Beneficjenta”.  
60 https://newcogen.com.pl/projekty/budowa-zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-w-szczecinie-przy-ul-dabskiej/. 
61 W tym cele Projektu, planowane efekty, wartość Projektu, wkład Funduszy Europejskich. 
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z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków, nie oczekuje 
przedstawienia przez Zarząd Spółki informacji, o której mowa w art. 62 ustawy o 
NIK. 

 

 

Szczecin,                    czerwca 2021 r.  
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