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I. Dane identyfikacyjne
Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3a, 80-210 Gdańsk
(dalej: "GUM")

Prof. dr hab. Marcin Gruchała, od 1.09.2016 r. (dalej: "Rektor').

1. Prowadzenie analiz w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej.
2. Podejmowanie działań w zakresie wprowadzenia oszczędności w kosztach

energii elektrycznej.

Lata 2017-2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem lub
po tym okresie, które mają związek z działaniami objętymi kontrolą.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontrolj1

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Jacek Żmurko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli: nr LGD/180/2019 z 9.12.2019 r.

2. Marta Gajewska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli: nr LGD/179/2019 z 9.12.2019 r.

(akta kontroli str. 1-4)

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
OCENA OGÓLNA W okresie objętym kontrolą GUM prowadził rzetelne analizy w zakresie

dostosowania mocy umownej do faktycznego zapotrzebowania dla punktów odbioru
energii (dalej: "PPE") funkcjonujących w grupie taryfowej 821. Analizy w zakresie
optymalizacji wydatków na energię elektryczną ponoszonych w odniesieniu do PPE
funkcjonujących w pozostałych grupach taryfowych (w tym C21) oraz kosztów
dystrybucji energii elektrycznej, w tym wysokości opłaty sieciowej, a także analizy
danych profilowych, przeprowadzono w 2019 r.
W toku kontroli stwierdzono dwa przypadki PPE, w których występowało
przekroczenie mocy przyłączeniowej i umownej oraz jeden przypadek PPE
funkcjonującego w grupie taryfowej C21, dla którego moc umowna nie była
dostosowana do faktycznego zapotrzebowania, co skutkowało poniesieniem
wyższych o 32,7 tys. zł netto opłat z tytułu usług dystrybucji energii elektrycznej.
Stwierdzono ponadto, że w okresie objętym kontrolą GUM nie wprowadził zmian
grup taryfowych, które uwzględniały zużycie energii elektrycznej w strefach
czasowych, umożliwiających ponoszenie niższych opłat za dystrybucję energii.
Ponadto, w wyniku nierzetelnego sprawdzenia merytorycznego faktur za usługi
dystrybucji, GUM w okresie objętym kontrolą poniósł wyższe o 16,1 tys. zł netto od
należnych, opłaty z tytułu rozliczenia energii biernej indukcyjnej.

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. (dalej: ,ustawa o NIK').
2 Najwyższa Izba Kontroli fonmułuje ocenę og61nąjako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w fonmie opisowej.
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III.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
cząstkowe3 kontrolowanej działalności

1. Prowadzenie analiz w zakresie optymalizacji kosztów
energii elektrycznej

1.1 W okresie objętym kontrolą w GUM funkcjonowały następujące PPE:
a) wg stanu na 1.01.2017 r. łącznie 25 PPE, w tym obejmujące grupy taryfowe 8214

(cztery PPE), C11 (10 PPE), C215 (cztery PPE) oraz G11 (siedem PPE);
b) wg stanu na 30.11.2019 r. łącznie 23 PPE, w tym obejmujące grupy taryfowe

821 (cztery PPE), C11 (dziewięć PPE), C21 (cztery PPE) oraz G11 (sześć PPE).
Zmiany w liczbie PPE wynikały ze sprzedaży w 2017 r., przez GUM dwóch obiektów
(w lutym Zakładów Teoretycznych Mikrobiologia, a w sierpniu Domu Asystenta).
Ponadto, w związku z budową obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (dalej:
"CMN"), GUM w kwietniu 2018 r. zawarł z operatorem systemu dystrybucyjnego
(dalej: "OSO") dwie umowy na usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby
tego budynku w budowie (których koszty refakturowane były na generalnego
wykonawcę) dla dwóch PPE6oraz umowę ze sprzedawcą energii elektrycznej (dalej:
"SEE") na dostawę energii (której koszty refakturowane były na generalnego
wykonawcę)? Ww. umowy obowiązywały do czasu przekazania praw i obowiązków
wynikających z zawartych umów na dostawę energii elektrycznej na rzecz
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (dalej: "UCK"), co nastąpiło we wrześniu
2018 r.

(akta kontroli str. 5-361)

W okresie objętym kontrolą z tytułu usług dystrybucji energii elektrycznej naliczano
opłaty m.in. za energię czynną wskaźnik mocy (umowny i pobrany) oraz energię
bierną indukcyjną i pojemnościową.

(akta kontroli str. 5-361,1434-1838)

1.2 W okresie objętym kontrolą, koszty zakupu energii czynnej oraz usług
dystrybucji energii elektrycznej dla wszystkich PPE wyniosły odpowiednio:
a) w 2017 r. - 1.474,0 tys. zł (zakup usług dystrybucji) i 1.221,6 tys. zł (zakup

energii czynnej);
b) w 2018 r. -1.347,7 tys. zł i 1.321,2 tys. zł,
c) w 2019 r. -1.359,0 tys. zł i 1.564,7 tys. zł.
W okresie objętym kontrolą GUM posiadał podpisaną jedną umowę kompleksową
dla jednego PPE (Centrum Nauki Języków ObcychB),dla której koszty wynikające
zjej podpisania wyniosły: 20,9 tys. zł w 2017 r., 32,2 tys. zł w 2018 r. i 23,1 tys. zł
w 2019 r.

(akta kontroli str. 5-361)
Ponoszone przez GUM, koszty z tytułu:
a) usług dystrybucyjnych wynikały głównie ze składnika stałego stawki sieciowej

(zależnego od zamówionej mocy), składnika zmiennego stawki sieciowej

3 Oceny cząstkowe lo oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być:
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

4 Tj. Budynek dydaktyczno - naukowy Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętami Doświadczalnej (dalej: ,budynek dydaktyczno-
naukowy TAZD'); Colegium Biomedicum; Wydział Farmaceutyczny; Międzywydziałowy Instytul Medycyny Morskiej
iTropikalnej (dalej: ,Instytut Medycyny Morskiej").
5 Tj. Protetyka; Biblioteka; Atheneum Gedanesne Novum; Stołówka.
6 Dotyczących CMN dla grupy przyłączeniowej B23.
7 Przedmiotowa umowa straciła ważność:w dniu 09 września 2019 r. - z uwagi na jej wypowiedzenie przez SEE. Obowiązki
do końca trwania tej umowy przejął inny SEE jako sprzedawca rezerwowy. Następne umowy na dostawę energii, jak
wyjaśniono, podpisywało UCK.
8 Dalej: ,CNJO'.
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(zależnego od zużycia energii czynnej) oraz dodatkowo okresowych przekroczeń
mocy zamówionej i opłat za pobraną energię bierną;

b) zakupu energii czynnej zależały od zużycia energii czynnej oraz stawki
jednostkowej uzyskanej od sprzedawcy.

Rektor wyjaśnił, że zmiany kosztów dystrybucyjnych oraz zakupu energii czynnej
wynikały ze zmian:
- ilości PPE (sprzedaż dwóch obiektów w 2017 r.),
- cennika taryf OSO,
- wysokości zużycia energii czynnej i biernej w poszczególnych PPE, w związku

z modernizacją i remontami obiektów prowadzonych w trybie ciągłym np.:
systemów wentylacji, centralnego ogrzewania, oświetlenia lub montażu
klimatyzacji;

- zmiennych przekroczeń mocy zamówionej;
- zmian cen zakupu energii w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie

zamówienia publicznego.
Wyjaśnił również, że zmiany kosztów dla umowy kompleksowej wynikały głównie
ze zmiany wysokości zużycia energii w poszczególnych okresach.

(akta kontroli str. 5-16)

1.3 W okresie objętym kontrolą GUM posiadał oddzielne umowy na zakup energii
elektrycznej i usługi dystrybucji, a w przypadku jednego PPE9 - umowę
kompleksową. Z łącznie podpisanych umów na usługi dystrybucji energii:
a) w 2017 r. obowiązywały 24 umowy (z czego dwie zostały rozwiązane w trakcie

roku z uwagi na sprzedaż dwóch obiektów), z tego cztery w grupie taryfowej 821,
dziewięć w C11, cztery w C21 i siedem w G11;

b) w 2018 r. obowiązywały 24 umowy (dwie umowy zostały zawarte w związku
z budową CMN i we wrześniu przekazane cesją na rzecz UCK), z tego dwie
w grupie taryfowej 823, cztery w 821, osiem w C11, cztery w C21 i sześć w G11;

c) w 2019 r. łącznie obowiązywały 22 umowy, z tego cztery w grupie taryfowej 821,
osiem w C11, cztery w C21 i sześć w grupie G11.

Z podpisanych w okresie objętym kontrolą czterech umów na zakup energii
elektrycznej (oddzielnie na każdy rok) w poszczególnych latach obowiązywały:
a) w 2017 r. jedna umowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w konsorcjum
uczelni dla wszystkich PPE należących do GUM;

b) w 2018 r. dwie umowy odpowiednio jedna zawarta po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w konsorcjum uczelni dla wszystkich PPE należących do GUM
za wyjątkiem CNJ01D oraz jedna w wyniku przetargu nieograniczonego na
potrzeby budynku CMN w budowie;

c) w 2019 r. jedna umowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w konsorcjum
uczelni dla wszystkich PPE należących do GUM, za wyjątkiem CNJO.

(akta kontroli str. 5-361)

1.4 Zadania związane z prowadzeniem analiz optymalizacji energii elektrycznej
zostały powierzone osobom zatrudnionym na stanowiskach odpowiedzialnych za
gospodarkę mediami, odpowiednio:
a) Zastępcy Kanclerza - Dyrektora ds. Technicznych11 - w zakresie nadzoru nad

prowadzeniem racjonalnej gospodarki energetycznej;

9 Dla CNJO w grupie taryfowej C11.
10 Umowa kompleksowa opisana w pkt. 1.2 niniejszego wystąpienia.
11 Dalej: ,Dyrektor ds. Technicznych'.
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b) w sekcji Budowlano-Remontowej w Dziale Budowlano-Remontowym -
w zakresie prowadzenie doradztwa technicznego w sprawach dotyczących
eksploatacji obiektów;

c) na stanowisku ds. rozliczeń w Dziale Gospodarczym - w zakresie ustalania
zużycia mediów w okresach rozliczeniowych, monitorowania stanów zużycia
mediów, wyjaśniania przyczyn ich odchyleń, współpracy z przedstawicielami
dostawców mediów w zakresie świadczonych przez nich usług;

d) w dziale obsługi inwestycji - obsługa inwestycji projektu CMN w zakresie
przygotowania i realizacji inwestycji, udziału w postępowaniach
administracyjnych oraz informacyjnych i sprawozdawczości.

(akta kontroli str. 986-1086)

Z wyjaśnień Rektora wynikało, że w październiku 2019 r. dokonano zmian
organizacyjnych, polegających na utworzeniu sekcji eksploatacji, która docelowo
miała przejąć zadania sekcji budowlano-remontowej i stanowiska ds. rozliczeń
w zakresie koordynowania przetargów na energię elektryczną i merytorycznej
analizy danych dotyczących zużycia energii elektrycznej (współpraca z dostawcami
mediów w zakresie zapewnienia ciągłości realizacji dostaw oraz zarządzanie
gospodarką energetyczną i wodno-ściekową).

(akta kontroli str. 5-16)

1.5 W okresie objętym kontrolą GUM współpracował z OSO m.in.
na płaszczyźnie:
a) dostosowania do rzeczywistych potrzeb zapotrzebowania na moc umowną

na 2019 r. dla PPE, tj. Colegium Biomedicum12iWydziału Farmaceutycznego13;
b) optymalizacji kosztów energii, udostępnienia danych profilowych dla 14 PPE oraz

w wyniku przeprowadzenia ich analizy zlecenia zmian w mocach umownych14.
(akta kontroli str. 5-361)

Rektor wyjaśnił, że efektem współpracy z OSO było:
a) pozyskanie danych z profili do analiz zużycia energii w danych grupach

taryfowych, co umożliwiło symulacje kosztów w poszczególnych grupach
taryfowych;

b) dopasowanie mocy zamówionej dla PPE z rozbiciem na poszczególne miesiące
w wyniku szczegółowej analizy mocy chwilowych wyliczonych na podstawie
pozyskanych profili;

c) weryfikacja planów w zakresie modernizacji infrastruktury energetycznej, m.in.
umożliwiających zakup energii w grupach taryfach B2x15 dla PPE zasilanych
w grupach taryfowych C2X16 (planowana była budowa w 2020 r. stacji
transformatorowej SN17Stomatologia w celu podłączenia istniejących trzech PPE
oraz modernizacja rozdzielnicy głównej RGNN18Colegium Biomedicum w celu
podłączenia czterech PPE). Ponadto zakładano także rozbudowę systemów

12 Dla PPE Colegium Biomedicum moc zamówiona w latach 2017-2019wynosiła od 200kW do 250kW, natomiast opłaty
za pobór mocy (opłata stała i za ponad umowy pobór mocy) wyniosły w 2018r. - 31,7tys. zł netto, a w 2019r. - 38,5tys. zł
netto.
13 W przypadku PPE Wydziału Farmaceutycznego moc zamówiona w latach 2017-2018wynosiła od 180kW do 250kW,
natomiast na 2019r. zamówiono 250kW dla każdego okresu rozliczeniowego. W 2018r. opłaty z ty1ułupoboru mocy, lj. opłata
stała i za przekroczenie mocy wyniosły 75,6tys. zł netto, natomiast za 2019r. - 62,9tys. zł netto.
14 Dla PPE Stomatologia na 2020r. zamówiono moc umowną od 50kW do 60kW, opłata stała wyniesie 14,6tys. zł netto,
w porównaniu do zamówienia na moc w 2019L, w którym zamówiono 129kW w każdym okresie rozliczeniowym,
a poniesiony koszl wyniósł 30,7tys. zł netto.
Dla PPE budynku dydaktyczno-naukowego TAZD w 2019zamówiono moc umowną w łącznej wysokości 2.780kW, opłata
stała wyniosła 35,7tys. zł netto, natomiast w 2020r. zamówiono łącznie 2.510kW, w opłata wyniesie 35,2tys. zł netto.
15 Oznaczenie grupy taryfowej, gdzie: B - oznacza średnie napięcie, 2 - oznacza moc umowną wyższą niż 40kW, x - określa
liczbę stref czasowych, w których dokonywane jest rozliczenie, lj. 1 - taryfa jednostrefowa, 2 - taryfa dwustrefowa, 3 - taryfa
trójstrefowa, 4 - taryfa czlerostrefowa.
16 Oznaczenie grupy taryfowej, gdzie: C - oznacza niskie napięcie, 2 - oznacza moc umowną wyższą niż 40kW, x - określa
liczbę stref czasowych, w których dokonywane jest rozliczenie.
17 Służącej do transformacji średniego napięcia na niskie.
18 Rozdzielnica główna sieci najwyższego napięcia.
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kompensujących energię bierną dla dwóch PPE (budynku dydaktyczno-
naukowego TAZD i Colegium 8iomedicum),

d) zlecenie zmian w zakresie wystawiana zbiorczych faktur, ułatwiających
wprowadzanie i analizę danych, archiwizację faktur (do września 2019 r. GUM
otrzymywał 23 faktury za usługi dystrybucji energii elektrycznej, a obecnie dwie).

(akta kontroli str. 5-16)

Ponadto z wyjaśnień Rektora wynikało, że wymierne efekty współpracy z OSD będą
znane na koniec 2020 r. Oszczędności w związku ze zmianą mocy zamówionej na
2020 r. szacowano na poziomie około 36,0 tys. zł nett019, natomiast z uwagi na
zmiany grup taryfowych z 821 na 823 oraz C21 na C23, na poziomie odpowiednio
około 150,0 tys. zł netto i 40,0 tys. zł netto.

(akta kontroli str. 1093-1160)

1.6 W okresie objętym kontrolą nie zlecano wyspecjalizowanym podmiotom
wykonania analiz dotyczących optymalizacji energii elektrycznej. Rektor wyjaśnił, że
we wrześniu 2019 r. dokonano rozeznania cen rynkowych takich usług. Mając na
uwadze koszty usług zewnętrznych oraz dynamikę zmian na poszczególnych
obiektach podjęto decyzję o budowaniu własnych narzędzi i wykonywaniu analiz we
własnym zakresie.

(akta kontroli str. 5-16, 359-361)

1.7 W okresie objętym kontrolą wyznaczeni pracownicy GUM prowadzili analizy
w zakresie kosztów energii elektrycznej poprzez sprawdzanie zasadności faktur,
weryfikacji stanów liczników dla wszystkich PPE, stawek mocy zamówionej, kar
za przekroczenie mocy i zużycie energii biernej.

Rektor wyjaśnił, że na podstawie wewnętrznych procedur analizowano
przekroczenia mocy i dokonywano korekty mocy na następny rok dla PPE z grupy
taryfowej 821. Korekty mocy zamówionej w latach 2017-2019 były podejmowane
na podstawie danych z faktur dla dużych odchyleń od zapotrzebowania. Wyjaśnił
również, że dane z faktur wprowadzane były w arkusze kalkulacyjne Excel, które
pozwalały m.in. na analizę: zużycia energii czynnej, biernej, indukcyjnej, kwot za
zakup energii czynnej i dystrybucję, kar za przekroczenie mocy i zużycie energii
biernej, prawidłowości wyliczeń przez OSD wartości VAT i kwot brutto, maksymalnej
mocy w danym miesiącu (umożliwiającej dobór mocy zamówionej), zużycia energii
w poszczególnych strefach i porównanie kosztów dla różnych taryf. Arkusze,
analizy, jak i umowy, były dostępne online dla wszystkich pracowników
zaangażowanych w analizę kosztów energii elektrycznej, m.in. stanowisk ds.
rozliczania, sekcji budowlanej oraz Dyrektora ds. Technicznych.

(akta kontroli str. 5-16, 727-734)

Rektor wyjaśnił, że w 2019 r. prowadzone było również pilotażowe wykorzystanie
zaawansowanego oprogramowania typu 8120 do obrazowania zbiorczo danych
dotyczących mediów. Do tego celu wykorzystywano darmowe oprogramowanie.
Koncepcja rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania mediami zakładała
wykorzystanie tego typu oprogramowania do wizualizacji danych online z liczników.
Ponadto zaplanowano wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania mediami
(bazującego na licznikach podpiętych pod sterowniki z dostępem do serwera www)
z funkcją generowania alarmów przekroczenia mocy, zużycia energii biernej itp.
Pierwsze elementy systemu zostały zgłoszone do projektu wykonawczego stacji SN
Stomatologia, której budowę zaplanowano w 2020 r.

(akta kontroli str. 5-16)

19 Szacunek nie uwzględniał zmiany mocy zamówionych dla PPE Biblioteka i Wydział Farmaceutyczny z uwagi na złożone
w lutym 2020 r. wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci.
20 Business Intelligence.
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Na podstawie sporządzanych analiz, GUM sformułował następującewnioski:
a) znaczne zróżnicowanie kosztów jednostkowych za dystrybucję energii dla

poszczególnych PPE, wynikające z różnic cenowych grup taryfowych. Najniższe
koszty jednostkowe występowały na obiektach z grupą taryfową B23, B21,
a najdroższe stawki w grupach taryfowych C2x. GUM przyłączył dwa nowe
obiekty do grupy taryfowej B2x (obiekty podłączone do SN UCK w latach 2017-
2019), planowany obiekt Stomatologia miał być zasilany średnim napięciem.
Ponadto podjęto decyzję o wpisaniu do planów remontowych projektów
inwestycyjnych zmierzających do osiągnięcia najkorzystniejszej stawki
(podłączenie do stacji SN Stomatologia obiektów Rektorat, Atheneum Gedanese
Novum i Tuwima, budowa SN dla Osiedla Studenckiego, podłączenie obiektów
Biblioteka i Administracja do istniejącej stacji SN Colegium Biomedicum);

b) na obiektach występowała duża zmienność mocy maksymalnej pobranej
w większości przypadków wynikająca z ich charakterystyki (zmienne obciążenie
użytkownikami, moc zależna od warunków zewnętrznych np.: pogodowych).
Pobierana moc była dużo niższa w okresach letnich (brak zajęć dydaktycznych)
dla obiektów z grupy B21;

c) ustalono zasadność rozbudowy systemów kompensacji energii biernej w celu
uniknięcia obciążeń z tytułu braku kompensacji energii biernej oraz
projektowanie nowych stacji SN z miejscem przeznaczonym na systemy
kompensacji (dotyczy SN budynku dydaktyczno-naukowegoTAZO, SN Colegium
Biomedicum);

d) stałe przekroczenia mocy zamówionej w PPE Wydział Farmaceutyczny, które
były związane z występowaniem mocy chwilowej przekraczającej moc
przyłączeniową dla tego PPE. Wzrost mocy chwilowej wynikał ze zmiany
charakterystyki zużycia energii elektrycznej w obiektach, m.in. modernizacji
systemu wentylacji i klimatyzacji (ilość systemów klimatyzacji stale przyrastała).
Moc przyłączeniowa dla tego obiektu wynosiła 250 kW przy max
zapotrzebowaniu dochodzącym do 300 kW. Zgłoszono do OSO wniosek
o zwiększenie mocy dla tego obiektu21;

e) częste przekroczenia mocy zamówionej w PPE Biblioteka m.in. w okresach
letnich (praca klimatyzacji, której montaż zakończono w 2018 r.). Zlecono do
OSO podniesie mocy zamówionej w celu uniknięcia kar22;

D możliwość zmniejszenia mocy zamówionej w poszczególnych miesiącach dla
ośmiu PPE, o które zwrócono się do OSO;

g) ustalono zasadność budowy zintegrowanego systemu zarządzania mediami,
umożliwiającego zdalny odczyt danych aktualnych z liczników, z archiwizacją
danych, z generowaniem alarmów przekroczenia mocy i zużycia energii biernej.
System powinien obejmować nie tylko SN i RGNN, ale także rozdzielnice
piętrowe oraz główne odbiory. Brak rozbudowanego monitoringu mediów
utrudniał analizę zapotrzebowania poszczególnych odbiorów (np. brak informacji
ile mocy potrzebuje oświetlenie, a ile klimatyzacja i wentylacja);

h) ustalono konieczność zwiększenia nadzoru w zakresie eksploatacji systemów
energetycznych średniego napięcia i automatyki budynkowej, których ilość
systematycznie wzrastała w kolejnych latach (w związku z tym utworzono sekcję
eksploatacji).

(akta kontroli str. 5-16)

21 OSO nie wyraził zgody na zwiększenie mocy ponad moc przyłączeniową. W trakcie kontroli NIK, GUM wystąpił do OSO
o wydanie warunków zwiększenia mocy przyłączeniowej.
22 OSO odmówił zwiększenia mocy zamówionej ponad moc przyłączeniową. W trakcie kontroli NIK, GUM wystąpił o wydanie
warunków zwiększenia mocy przyłączeniowej.
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Po sformułowaniu wniosków z analiz, jak wyjaśnił Rektor, podjęto następujące
decyzje: zmiana mocy zamówionych23 (wprowadzona od stycznia 2020 r.), zmiana
grupy taryfowej z B21 na B23, modernizacja RGNN zasilającego budynki Colegium
Biomedicum oraz podłączenie budynków Biblioteka, CNJO, Administracja,
Medycyna Rodzinna (planowane na rok 2020 r.), budowa stacji SN Stomatologia
i podłączenie obiektów Atheneum Gedanesne Novum, Rektorat, Tuwima planowane
na 2020 r) oraz budowa systemu monitoringu mediów, który rozpoczęto w 2019 r.,
do 2020 r. podłączenie głównych przyłączy do systemu, a do 2025 r. podłączenie
rozdzielnic piętrowych i głównych odbiorów.

(akta kontroli str. 727-734)

1.8 W sierpniu 2019 r. GUM wystąpił do OSO o przekazanie danych profilowych
z ostatnich dwóch lat dla 14 PPE24. Po ich otrzymaniu, została przeprowadzona
analiza mocy maksymalnej pobranej, na podstawie której zlecono w październiku
2019 r. zmiany mocy zamówionej na 2020 r. dla wszystkich ośmiu PPE
funkcjonujących w grupie taryfowej C21 i B21. Następnie GUM opracował algorytm
liczący zużycie energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, czego
efektem było opracowanie analizy i przygotowanie zgłoszeń do operatora
o zmianę grup taryfowych dla PPE z grupy B21 na B23. Rektor wyjaśnił, że
przedmiotowe zmiany zostaną wprowadzone aneksami do umów w 2020 roku.

(akta kontroli str. 5-361)

Ponadto Rektor wyjaśnił, że GUM nie zamawiał w poprzednich latach danych
profilowych, co było spowodowane brakiem narzędzi i kompetencji umożliwiających
weryfikację dużych zbiorów danych przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie
gospodarką energetyczną. Pierwsze narzędzia umożliwiające bardziej
zaawansowaną analizę danych profilowych zostały utworzone w IV kwartale 2019 r.

(akta kontroli str. 727-828)

1.9 Na podstawie wybranych do badania dwóch PPE, tj. Wydziału
Farmaceutycznego oraz Biblioteki, po przeprowadzeniu analizy 72 faktur za usługi
dystrybucji z lat 2017-2019 ustalono, że w przypadku PPE:
a) Wydziału Farmaceutycznego:
- moc zamówiona zmieniana była w zależności od zapotrzebowania i wynosiła od

180 kW do 250 kW;
- w przypadku 27 z 36 miesięcznych okresów rozliczeniowych wystąpiły

przekroczenia mocy zamówionej w zakresie od 5 kW do 80 kW, z czego
w dwóch przypadkach były one wyższe o 30% od mocy umownej (w 2018 r.
odpowiednio w lipcu o 39% - moc zamówiona 180 kW, a pobrana 250 kW
i listopadzie o 32% - moc zamówiona 250 kW, natomiast pobrana 330 kW),
w jednym przypadku była ona wyższa o 29% od mocy umownej (grudzień
2018 r. - moc zamówiona 250 kW, a pobrana 322 kW), w pozostałych 24
przypadkach przekroczenia wyniosły od 2% do 21% mocy zamówionej,

- w ramach badania dostosowania mocy umownej do faktycznych potrzeb PPE
w sytuacji, gdy występowały przypadki naliczania opłat z tytułu przekroczenia
mocy ustalono, że GUM szacował wielkości mocy umownej
i podejmował próby jej dostosowania do faktycznego zapotrzebowania
w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Opłata za przekroczenia mocy
umownej w okresie 2017-2019 wyniosła łącznie 76,9 tys. zł netto (94,6 tys. zł
brutto).

23 PPE:Protetyka- 50kW - nalipiec,sierpieńiwrzesień,natomiastdlapozostałychmiesięcy2020r.- 60kW;Stołówka-
w zakresieod 130do 150kW;InstytutMedycynyMorskiej- w zakresieod220do270kW;ColegiumBiomedicum-
wzakresieod200do260kW;AtheneumGedaneseNovum- w zakresieod60do80kW;budynekdydaktyczno-naukowy
TAZD.
24 Tj.sześciufunkCjonującychwgrupielaryfowejGll, czterechwC21orazczterechwB21.
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b) Biblioteki:
- moc zamówiona była stała i wynosiła 56 kW,

w przypadku 16 z 36 miesięcznych okresów rozliczeniowych wystąpiły
przekroczenia mocy zamówionej w zakresie od 1 kW do 15 kW, z czego
w dwóch przypadkach były one wyższe o ponad 20% od mocy umownej (w maju
2018 r, - o 23%, moc pobrana wyniosła 69,0 kW oraz w czerwcu 2019 r. -
o 26%, moc pobrana wyniosła 70,8 kW), w pozostałych 14 przypadkach
przekroczenia wyniosły od 1% do 18% mocy zamówionej,
opłata za przekroczenie mocy umownej w okresie 2017-2019 wyniosła łącznie
15,9 tys. zł netto (19,6 tys, zł brutto).

(akta kontroli str. 1371-1372)

1.10. W okresie objętym kontrolą, GUM nie dokonywał rozeznania faktycznego
zapotrzebowania na energię w strefach czasowych na etapie prowadzenia
przygotowań do zakupu energii elektrycznej.

(akta kontroli str. 5-16, 727-828)

Rektor wyjaśnił, że ww. spowodowane było brakiem takiej potrzeby, tj. różnicy
w cenach zakupu energii elektrycznej w różnych strefach czasowych oraz z uwagi
na obowiązywanie w GUM taryf jednostrefowych. Wyjaśnił również, że GUM
korzystał na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ25i umowy
wsparcia grupy zakupowej, w szczególności z lidera grupy. Ponieważ jednak
zapotrzebowanie w danych strefach czasowych miało wpływ na koszt dystrybucji
energii, wraz z decyzją o stworzeniu własnych narzędzi do analizy danych
profilowych, zawnioskowano do OSO o udzielenie tych danych w sierpniu 2019 r.

(akta kontroli str. 727-828)

Badanie opisane w pkt. 2.4 niniejszego wystąpienia wykazało, że zastosowanie grup
taryfowych ze zróżnicowaną stawką opłaty sieciowej, które uwzględniają zużycie
energii elektrycznej w strefach czasowych, pozwoliłoby na osiągnięcie przez GUM
oszczędności z tytułu ponoszonej opłaty sieciowej.
1.11 W okresie objętym kontrolą, w GUM obowiązywała jedna umowa kompleksowa
na zakup energii dla CNJO, zawarta w 2014 r. w grupie taryfowej C11, bez
udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy pZp26,gdyż jego wartość
nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.
Rektor wyjaśnił, że ww. umowa została zawarta odrębnie (nie została zawarta
w ramach umów zawieranych po przeprowadzeniu przetargu przez konsorcjum
uczelni), gdyż w latach 2013-2014 trwała przebudowa obiektu (w latach
wcześniejszych obiekt był wynajmowany i najemca sam zawierał umowy
na dostawę energii), a przetarg na zakup energii na 2014 r. został już zakończony.
W 2019 r., po wzmocnieniu kompetencji i narzędzi w zakresie dokonywania analiz
optymalizacji zużycia energii elektrycznej, zauważano zasadność włączenia ww.
obiektu do przetargu (m.in. w celu ujednolicenia stawek, standardu i uproszczenia
obsługi zasilania obiektu) i w listopadzie wypowiedziano umowę kompleksową,
podpisując od stycznia 2020 r. umowę z dostawcą wybranym w ramach przetargu
organizowanego przez konsorcjum uczelni.

(akta kontroli str. 5-361, 839-846)

W okresie objętym kontrolą GUM był członkiem konsorcjum uczelni, które co roku
wspólnie przeprowadzały postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
wybór dostawcy energii elektrycznej. Rektor wyjaśnił, że każda z uczelni
(uczestników grupy) podpisywała porozumienie w sprawie przeprowadzenia

25 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26 Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2019 r. poz. 1843, ze zm.).
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wspólnego postępowania przetargowego, w którym wskazany był m.in. jego cel,
uczestnicy, osoby reprezentujące, powołana komisja przetargowa składająca się nie
więcej niż z dwóch przedstawicieli każdego uczestnika oraz udzielała
pełnomocnictw do przeprowadzania postępowań. Po wyborze najkorzystniejszej
oferty, każdy z uczestników zobowiązany był do zawarcia odrębnej umowy
z wyłonionym wykonawcą. Dane niezbędne do określenia przedmiotu zamówienia
przekazywane były w formie tabelarycznej do lidera konsorcjum. Obejmowały one
m.in. dane dotyczące PPE, w tym szacunkowe zużycie energii (w tym w strefach
całodobowych dziennych, nocnych i reszcie doby), grupy taryfowe, okresy
obowiązywania dotychczasowych umów, ich rodzaj i operatora. Wyjaśnił również, że
w zakresie współpracy GUM opiniował SIWZ, umowę, pytania i odpowiedzi
oferentów.

(akta kontroli str. 727-828)
Ponadto w 2018 r. w związku z budową CMN:
a) GUM udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki na dystrybucję energii

elektrycznej dla dwóch PPE, stosując art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy pzp
w związku z tym, iż z przyczyn technicznych usługi mogły być świadczone tylko
przez jednego wykonawcę;

b) udzielono zamówienia publicznego (o wartości 210,0 tys. zł) w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb realizowania ww.
inwestycji, w szczególności określając przewidywane zużycie energii na
podstawie kalkulacji wewnętrznej inspektora nadzoru robót elektrycznych.
W ww. postępowaniu, oferty złożyło czterech wykonawców, z których wybrano
SEE oferującego najniższą cenę.

(akta kontroli str. 362-726)

1.12 W okresie objętym kontrolą, procedury w zakresie weryfikacji prawidłowości
faktur, w tym za energię elektryczną, określone zostały w sposób ogólny (bez
wskazywania konkretnych zadań) m.in.:

a) w Polityce Rachunkowości27 GUM;
b) piśmie wewnętrznym nr 11/2006 Kanclerza Akademii Medycznej

w Gdańsku w sprawie zasad obiegu faktur zakupowych;
c) regulaminie organizacyjnym GUM28;
d) zakresach obowiązków pracowników na stanowiskach: Zastępcy Kwestora,

Księgowej, Kierownika Działu Gospodarczego, Dyrektora ds. Technicznych
i Kierownika Działu Budowlano-Technicznego.

(akta kontroli str. 986-1086)

W okresie objętym kontrolą, jak wyjaśniła Zastępca Kwestora, procedurę dotyczącą
weryfikacji faktur za zakup energii elektrycznej przyjęto na podstawie praktyki
wypracowanej na przestrzeni lat. Nie przyjęła ona formy dokumentu. Kolejne etapy
i elementy podlegające kontroli polegały na.:
a) pracownik zatrudniony na Stanowisku ds. Rozliczeń w Dziale Gospodarczym,

podlegający Dyrektorowi ds. Technicznych, przyjmował z Kancelarii Głównej
oraz drogą elektroniczną faktury wystawione przez podmioty dostarczające do
GUM energię elektryczną. Sprawdzana była zgodność wystawionej faktury
z zapisami umów, między innymi: PPE, moce zamówione, zastosowane stawki,
okresy rozliczeniowe, termin płatności, dane kontrahenta, numer rachunku
bankowego, na który należało przekazać należność. Potwierdzeniem weryfikacji
faktury było opisanie jej numerem umowy i złożenie podpisu przez pracownika
weryfikującego. Na podstawie wykazanych na fakturze PPE sporządzano

27 Stanowiącymzałączniknr1doZarządzenianr56/2015RektoraGUM zdnia29.12.2015r.
28 StanowiącymzałącznikdoZarządzenianr44/2012RektoraGUM z dnia31.08.2012r., zmienionyzałącznikiemnr 1
douwałynr5512019 SenatuGUM zdnia23.09.2019r.

9



rozdzielnik kosztów na poszczególne jednostki GUM, zgodnie z ustalonym
z Kwestorem wzorem,

b) stany liczników sprawdzali i potwierdzali pracownicy Działu Budowlano-
Technicznego,

c) Kierownik Działu Gospodarczego potwierdzał swoim podpisem na dokumencie
finansowym przeprowadzoną weryfikację oraz prawidłowość dostarczonej przez
kontrahenta faktury zakupu energii elektrycznej.

(akta kontroli str. 986-987)

Rektor wyjaśnił, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. rozliczeń prowadzili
zestawienie w arkuszu Excel (dla celów operacyjnych), które było zbudowane
w oparciu o formuły i tabele przestawne, i ułatwiało weryfikację poprawności danych
na fakturze. Ponadto, pracownicy z Działu Budowlano-Technicznego oraz
administratorzy regionów oprócz weryfikacji stanów liczników, w przypadku
rozbieżności w użyciu energii, kar za przekroczenia mocy lub kar za zużytą energię
bierną, udzielali wsparcia merytorycznego w wyjaśnieniu możliwych przyczyn
wystąpienia zdarzeń i podjęcia działań korygujących. GUM wprowadził również
kontrolę danych z programu finansowo-księgowego, generując comiesięczne
raporty obrazujące zmiany miesięczne i porównanie rok do roku m.in. kosztów
energii elektrycznej, który był udostępniany dla celów zarządczych Dyrektorowi ds.
Technicznych i kierownikowi Działu Gospodarczego.

(akta kontroli str. 5-361)

W wyniku badania 72 faktur, dla dwóch wybranych PPE29zasilanych w grupie
taryfowej B21 za okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r. ustalono, że:
- terminowo dokonywano płatności,
- prowadzona kontrola merytoryczna obejmowała m.in. porównanie danych

w umowach na zakup energii czynnej i usług dystrybucji energii elektrycznej,
- dane wskazane na fakturach, tj. stawki i rodzaje opłat były zgodne

z obowiązującymi stawkami dystrybucyjnymi oraz postanowieniami umów
o świadczenie usług dystrybucji.

(akta kontroli str. 1370)

Ponadto, w wyniku badania 108 faktur (dla trzech PPE)30 w zakresie ponad
umownego poboru energii biernej stwierdzono, że dla dwóch31z nich (na podstawie
72 faktur) do rozliczenia opłat z tytułu poboru energii biernej OSO przyjął
współczynnik mocy tg <prówny 0,2, co w przypadku PPE:
- budynku dydaktyczno-naukowego TAZD wynikało z postanowień zawartej z OSO

umowy oświadczenie usług dystrybucji nr ENGD/336/0GD/2012 z dnia 1 maja
2012 r.;

- Biblioteki - było niezgodne z warunkami umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej nr 1953/2012/0/31 z dnia 1 maja 2012 r., która przewidywała
zastosowanie ww. współczynnika o wartości nie większej niż OA. W okresie od
stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r. opłata z tytułu energii biernej wyniosła łącznie
20,8 tys. zł netto, podczas gdy przy zastosowaniu współczynnika mocy
w prawidłowej wysokości tg <p=OA, wyniosłaby 4,7 tys. zł netto.
(akta kontroli str. 149-187,276-277,839-846,1093-1160,1436-1437,1455-1456,

1463-1604)

1.13 W okresie objętym kontrolą, w GUM obowiązywała jedna umowa najmu,
zawarta z uczelnią (wynajmującym) w dniu 17 września 2012 r., której przedmiotem
była nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szpitala o powierzchni

29 Tj. PPE Budynku dydaktyczno-naukowego TAZD oraz PPE Wydziału Farmaceutycznego.
30 Zagadnienie opisano w pkt. 2.3 niniejszego wystąpienia.
31 PPE w grupach taryfowych odpowiednio B21 i C21.
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całkowitej 13.002 m2. W ww. umowie, w zakresie rozliczeń energii elektrycznej
wskazano m.in., że:
a) energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej będzie dostarczana na tych

samych zasadach i o parametrach jakościowych, jakie są stosowane przez
zakład energetyczny;

b) podstawą rozliczenia będą wskazania podliczników zainstalowanych w stacji
transformatorowej i rozdzielni głównej ZOZ32,na podstawie średniej miesięcznej
ceny za 1 kWh dla terenu głównego wynajmującego.

GUM w dniu 1 pażdziernika 2012 r, zawarł umowę najmu ww. nieruchomości
(zgodnie z zapisami § pkt 2 umowy z wynajmującym), przenosząc w całości na
najemcę (UCK) m.in. koszty związane z energią elektryczną. Zasady rozliczania
energii elektrycznej uregulowano takimi samymi zapisami jak w przypadku umowy
z wynajmującym. Wdrażanie potencjalnych oszczędności było możliwe po
akceptacji w zakresie zmian w infrastrukturze przez wynajmującego, przy czym
koszt zmian ponosił najemca.

Rektor wyjaśnił, że GUM nie zgłaszał takich zmian z uwagi na wynajmowanie
w całości obiektu najemcy, na którego refakturował wszystkie koszty związane
z najmem obiektu.

(akta kontroli str. 291-305, 727-828)
Weryfikacja prawidłowości naliczania opłat, jak wyjaśniła Kierownik Działu
Gospodarczego GUM, polegała na dokonywaniu odczytu stanów licznika
wobecności pracowników wynajmującego i najemcy tej nieruchomości
(sporządzany w formie pisemnej stanowiący załącznik do faktury przekazywanej do
GUM), sprawdzenia stanów licznika poprzednich i bieżących, ich numerów,
rozmieszczenia oraz wyliczeniu ceny. Po wykonaniu ww. czynności i wyjaśnieniu
ewentualnych nieścisłości wystawiana była faktura na rzecz UCK na całą kwotę
wynikającą z faktury wynajmującego.

(akta kontroli str. 1361-1367)
Ponadto w okresie objętym kontrolą obowiązywała umowa z UCK o nieodpłatne
użytkowanie przez tę jednostkę budynków CMN. Na podstawie pięciu porozumień
z UCK, GUM użytkował część tych obiektów. Www. porozumieniach ustalono m.in.
zasady rozliczania poboru energii elektrycznej na rzecz UCK przyjmując, że
podstawią rozliczenia energii elektrycznej będą wskazania licznika energii
w poszczególnych obiektach pomnożone przez aktualny koszt 1kW, zgodnie ze
stawką, jaką UCK płacił dostawcy energii elektrycznej na dzień wystawienia faktury.
Ponadto, aneksami do ww. porozumień od dnia 01 lutego 2017 r. wprowadzono
zapis wskazujący, że od ww. dnia zasady rozliczeń finansowych za dostarczone
przez udostępniającego media określono w regulaminie rozliczania i naliczania opłat
dla użytkowników i najemców lokali UCK. Regulamin www.zakresiezakładałm.in .•
że: energia elektryczna rozliczana będzie ze wskazania urządzenia pomiarowego,
zgodnie z obowiązującą taryfą dostawcy energii elektrycznej, a w przypadku braku
urządzenia pomiarowego rozliczanie będzie odbywało się na podstawie
współczynników energochłonności33,powierzchni i zużycia energii według licznika
lub na podstawie udziału procentowego w powierzchni budynku i zużycia energii na
podstawie licznika.
Płatności za energię elektryczną odbywały się na podstawie faktur wystawianych
przez UCK z miesięcznym okresem rozliczeniowym, osobno za energię elektryczną
i osobno za jej dystrybucję. Łącznie w okresie objętym kontrolą, koszty związane

32 Zakład Opieki Zdrowotnej.
33 Wynosi on: 1 dla jednostek administracyjnych, 3 dla jednostek medycznych i 7 dla jednostek medycznych z dużą ilością
aparatury.
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Stwierdzone
nieprawidłowości

z dystrybucją energii elektrycznej wyniosły 607,5 tys. zł, a energii elektrycznej
1.425,4 tys. zł.

(akta kontroli str. 278-331)

Weryfikacja prawidłowości naliczania opłat, jak wyjaśniła Kierownik Oziału
Gospodarczego, w przypadku wszystkich porozumień z UCK, polegała
na przekazywaniu przez wynajmującego protokołów z odczytu stanów liczników
(weryfikowanych przez pracownika GUM) oraz dokonywania sprawdzenia
wystawionej faktury przez pracownika Biura ds. Rozliczeń pod względem
merytorycznym.

(akta kontroli str.1350-1360)

Ww. umowa oraz porozumienia z UCK obowiązujące w okresie 2017-2019 nie
regulowały sposobu naliczania przez wynajmujących oraz weryfikowania przez
GUM kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

(akta kontroli str. 278-331, 727-734, 849-877)

Rektor wskazał, że w przypadku podpisanych porozumień, wyjaśnianie nieścisłości
związanych z wystawionymi fakturami przez dostawcę energii leżało po stronie UCK
i było realizowane na bieżąco. Ponadto wyjaśnił, że koszty usług dystrybucji
rozliczane były na podstawie proporcji: udziału zużycia energii elektrycznej przez
instalacje eksploatowane przez GUM (odczyt z licznika zasilającego obiekt) do
całkowitego zużycia energii dla danego PPE (odczyt na liczniku głównym),
a następnie pomnożenia tego udziału przez kwotę kosztu dystrybucji energii
wynikającą z faktury od OSO. Wysokość kosztu jednostkowego za usługi dystrybucji
1 MWh wynikająca z faktur od kontrahentów była porównywana z kwotami, które
GUM opłacał za własne PPE. Z uwagi na fakt, iż były one niższe od kosztu
jednostkowego usługi dystrybucji energii w przypadku PPE należących do GUM, nie
występowano o szczegółowe dane do weryfikacji prawidłowości naliczania tych
opłat.

(akta kontroli str. 847-877)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono rzetelnego sprawdzenia

merytorycznego 36 faktur z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dla PPE
Biblioteki, dla którego, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług
dystrybucji nr 1953/2012IDI31 z dnia 1 maja 2012 r., odbiorca zadeklarował
zachowanie współczynnika mocy tg <p na poziomie nie wyższym niż 0,4,
natomiast w fakturach dystrybucyjnych w całym okresie objętym kontrolą do
rozliczenia przyjmowano tg <prówny 0,2. Powyższe skutkowało poniesieniem
przez GUM w latach 2017-2019 wyższych opłat dystrybucyjnych z tytułu
przekroczenia współczynnika mocy (nadpłata ponad wartość współczynnika
równą 0,2) o 16,1 tys. zł netto (19,8 tys. zł brutto) od należnych.

(akta kontroli str. 276-277,1455-1456,1463-1534)

Z wyjaśnień Rektora wynikało, że wartość współczynnika mocy tg <pprzyjętego
do rozliczenia usług dystrybucji, została przeoczona podczas weryfikacji faktur,
na co wpływ miał m.in. wysoki stopień skomplikowania procesu rozliczania
energii elektrycznej. W związku z zaistniałą sytuacją, w dniu 20 stycznia 2020 r.
wystąpiono do OSO z pytaniem o wskazanie przyczyny zastosowania
w rozliczeniach innej wartości ww. współczynnika, niż wynikało to z zawartej
umowy. W odpowiedzi OSO potwierdził, że w rozliczeniu zastosował
nieprawidłowy współczynnik mocy tg <p.

(akta kontroli str. 966-980, 1093-1160)
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2. W GUM nie podjęto skutecznych działań w celu zmiany mocy przyłączeniowej
oraz mocy umownej dla dwóch PPE, tj. Biblioteki i Wydziału Farmaceutycznego,
w sytuacji, gdy w okresie objętym kontrolą rejestrowano zwiększony pobór mocy.
Nie wystąpiono do OSO o określenie warunków przyłączenia do sieci oraz nie
sporządzono kalkulacji kosztów zmiany mocy przyłączeniowej. Podjęte
w październiku 2019 r. działania w zakresie złożenia wniosku o zmianę mocy,
odpowiednio do 80 kW oraz do 350 kW, nie przyniosły zamierzonego rezultatu,
ponieważ OSO nie mógł zwiększyć mocy umownej ponad wartości mocy
przyłączeniowej, tj. 56 kW i 250 kW.

(akta kontroli str. 829-838, 1093-1108, 1371-1372)

Z wyjaśnień Rektora wynika, że przekroczenia mocy umownej dla PPE Wydziału
Farmaceutycznego związane były z występowaniem mocy chwilowej
przekraczającej moc przyłączeniową. Wzrost wynikał ze zmiany charakterystyki
zużycia energii elektrycznej w obiekcie w szczególności w związku
z modernizacją systemu wentylacji i klimatyzacji. Po zauważeniu znaczącego
wzrostu mocy pobranej w 2018 r. dokonano zmian mocy zamówionej na 2019 r.,
zwiększając ją do poziomu mocy przyłączeniowej, która dla tego obiektu
wynosiła 250 kW. Rektor wyjaśnił również, że w poprzednich latach
podejmowano rozmowy z OSO w zakresie zwiększenia mocy zamówionej
powyżej tego poziomu, ale z uwagi na konieczność modernizacji przyłącza
należącego do OSO i kosztów związanych z taką modernizacją, które miały by
być pokryte przez GUM, nie podjęto decyzji w tej sprawie. Z uwagi na fakt, iż
w 2019 r. odnotowano dalszy wzrost mocy pobranej i przewiduje się wzrost tej
mocy w kolejnych latach, wystąpiono do OSO z wnioskiem o podwyższenie mocy
zamówionej. OSO nie wyraził zgody na podwyższenie mocy zamówionej ponad
moc przyłączeniową.

(akta kontroli str. 5-361, 727-828)

Rektor wyjaśnił ponadto, że nie dokonano kalkulacji kosztów modernizacji
przyłącza z uwagi na to, że jej wykonanie było możliwe dopiero po uzyskaniu
warunków zwiększenia mocy przesyłowej do przedmiotowego PPE. Jak wyjaśnił,
w GUM będą prowadzone prace dot. budowy zintegrowanego systemu
zarządzania mediami34, które pozwolą na znalezienie potencjału do ograniczenia
zużycia energii i tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na moc, co również
będzie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji odnośnie przebudowy ww.
przyłącza.

(akta kontroli str. 847-877)

Ponadto Rektor wyjaśnił, że w przypadku PPE Biblioteki moc umowna była
równa mocy przyłączeniowej i stanowiła maksymalną wartość dla warunków
przyłączeniowych określonych przez OSO. Z uwagi na planowaną modernizację
stacji transformatorowej dla PPE Colegium Biomedicum, wystąpiono
o dokonanie zmian projektowych, które uwzględnią podłączenie do tego PPE
budynku Biblioteki. W lutym 2020 r. wystąpiono do OSO z wnioskiem
o określenie warunków zwiększenia mocy przyłączeniowej dla ww. PPE.

(akta kontroli str. 878-965,1093-1160)

W ocenie NIK, inne zadania remontowe prowadzone przez GUM oraz planowana
budowa zintegrowanego systemu nie mogą uzasadniać niewystąpienia w okresie
objętym kontrolą z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci,
w szczególności w sytuacji, gdy wydatki za przekroczenie mocy umownej
w latach 2017-2019 wynosiły ogółem 114,2 tys. zł brutto.

34 Zagadnienie opisane w pkt 2,8 niniejszego wystąpienia,
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Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą GUM prowadził analizy w zakresie optymalizacji
wydatków na energię elektryczną pod kątem dostosowania mocy umownej do
faktycznego zapotrzebowania, którymi z uwagi na znaczny, wynoszący około 63%
udział w kosztach ponoszonych na energię elektryczną, objęto tylko PPE
funkcjonujące w grupie taryfowej 821. Do przeprowadzenia analiz w zakresie
optymalizacji wydatków na energię elektryczną ponoszonych w odniesieniu do PPE
funkcjonujących w pozostałych grupach taryfowych (w tym C21) oraz kosztów
dystrybucji energii elektrycznej, w tym wysokości opłaty sieciowej, a także danych
profilowych, przystąpiono w 2019 r.
W okresie objętym kontrolą zawarto cztery umowy na zakup energii elektrycznej po
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach
konsorcjum uczelni oraz, w związku z budową CMN, dwie umowy (odpowiednio na
dystrybucję i zakup energii elektrycznej), prawidłowo stosując procedurę zawarcia
umowy z wolnej ręki oraz przetarg nieograniczony.
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku skutecznych działań w celu zmiany
mocy przyłączeniowej oraz mocy umownej dla dwóch PPE, w których przekroczona
została moc przyłączeniowa i umowna oraz nierzetelnej weryfikacji faktur z tytułu
dystrybucji energii elektrycznej dla jednego PPE, co skutkowało poniesieniem
zawyżonych opłat za energię elektryczną.

2. Podejmowanie działań w zakresie wprowadzenia
oszczędności w kosztach energii elektrycznej

2.1 Na podstawie prowadzonych analiz, w GUM podejmowano działania mające na
celu ograniczenie zużycia energii czynnej i kosztów usług dystrybucji, polegające
m.in. na:
- dostosowaniu mocy umownej dla trzech PPE zasilanych w grupie taryfowej 821

do faktycznego zapotrzebowania oraz złożeniu do OSO wniosków o zmianę
mocy umownej na 2020 r. dla trzech PPE zasilanych w grupie taryfowej C2135 -

co opisano w pkt. 2.7 niniejszego wystąpienia,
- pozyskaniu od OSO danych profilowych w celu przeprowadzenia analizy

zastosowania grup taryfowych uwzględniających zużycie energii elektrycznej
w strefach czasowych36,

- przystąpieniu do przygotowania kampanii informacyjnej dla użytkowników
obiektów, mającej na celu m.in.: podnoszenie świadomości dotyczącej potrzeby
obniżania zużycie energii elektrycznej - co zostało opisane w pkt. 2.8 niniejszego
wystąpienia,

- zwiększeniu nadzoru w zakresie eksploatacji systemów energetycznych poprzez
utworzenie sekcji ds. eksploatacji oraz wszczęciu procedury rekrutacyjnej na
stanowisko kierownika ds. eksploatacji - co zostało opisane w pkt. 2.8
niniejszego wystąpienia.

(akta kontroli str. 5-16, 362-369, 727-734, 966-976,1093-1108)
2.2 W okresie objętym kontrolą, w GUM nie wprowadzano rozwiązań technicznych
mających na celu zmniejszenie poboru energii biernej dla PPE w grupie taryfowej
821 (cztery PPE) i C21 (cztery PPE). Z uwagi na niskie wartości poboru energii
biernej w przedmiotowych PPE, jak wynikało z wyjaśnień Rektora, zaplanowano
budowę systemów kompensacji przy okazji remontów i modernizacji stacji
transformatorowych. GUM przyjął do planu remontowego na 2020 r. m.in.:

35 Nie uwzględniono PPE Wydziału Farmaceutycznego (B21) i Biblioteki (C21) z uwagi na przekraczanie mocy zamówionej
ponad moc przyłączeniową.
36 W trakcie kontroli NIK podjęto działania w zakresie zmiany grup taryfowych dla PPE funkcjonujących w grupach taryfowych
C21 i B21 • tj. wniosek o zmianę grupy taryfowej z B21 na B23 złożono 8 stycznia 2020 L, natomiast o zmianę z grupy
taryfowej C21 na C23 zawnioskowano 18 lutego 2020 r.
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modernizację stacji RGNN (której zakres miał uwzględniać w szczególności
wymianę elementów wyposażenia z uwagi na stan techniczny urządzeń),
przyłączenie zasilania czterech obiektów pod PPE Colegium Biomedicum w celu
zakupu usług dystrybucji energii biernej według stawek opłat z grupy taryfowej Bx
oraz budowę systemów kompensacji energii biernej, ewentualnie przygotowanie
rozdzielni do rozbudowy o system kompensacji, a także budowę stacji SN/RGNN
z uwzględnieniem przygotowania jej pod montaż urządzeń do kompensacji energii
biernej. W ramach ww. zadań przewidziano również budowę zintegrowanego
systemu zarządzania mediamW

W okresie objętym kontrolą, w GUM stosowano natomiast rozwiązania techniczne
mające za zadanie kompensację energii biernej w przypadku nowobudowanych
obiektów, tj. CMN.

Z wyjaśnień Rektora wynikało, że w ramach prowadzonych robót przy budowie CMN
zastosowano baterię dławików w celu kompensacji energii biernej pojemnościowej,
której koszt wyniósł 60,5 tys. zł netto. Pozostałe działania w zakresie zasilania
obiektu w energię elektryczną, tj. zawarcie umowy na sumator mocy, zostały podjęte
przez UCK.

(akta kontroli str. 362-726, 829-877, 1093-1160)

2.3 Analiza 108 faktur z tytułu dystrybucji energii elektrycznej za lata 2017-2019 dla
wybranych celowo trzech PPE wykazała, że w przypadku PPE:
- Biblioteka - opłaty za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej

wyniosły 20,8 tys. zł netto, co stanowiło 19,2% opłat zależnych od zużycia
energii elektrycznej, tj. opłaty sieciowej, jakościowej i kogeneracyjnej oraz 11,1%
wszystkich opłat poniesionych z tytułu dystrybucji energii elektrycznej,

- budynku dydaktyczno-naukowego TAZD - opłaty poniesione z tytułu poboru
energii biernej indukcyjnej wyniosły 32,2 tys. zł netto38, co stanowiło 23,5% opłat
zależnych od zużycia energii elektrycznej, tj. opłaty sieciowej, jakościowej
i kogeneracyjnej oraz 11,0% wszystkich opłat poniesionych z tytułu dystrybucji
energii elektrycznej,

- Colegium Biomedicum - opłaty poniesione z tytułu poboru energii biernej
indukcyjnej wyniosły 14,4 tys. zł netto, co stanowiło 5,4% opłat zależnych od
zużycia energii elektrycznej, tj. opłaty sieciowej, jakościowej i kogeneracyjnej
oraz 3,5% wszystkich opłat poniesionych z tytułu dystrybucji energii elektrycznej.

(akta kontroli str. 1369, 1376-1377, 1434-1838)

W okresie objętym kontrolą, GUM nie podejmował działań w celu ograniczenia opłat
za zużycie energii biernej dla ww. PPE, w szczególności nie wprowadził rozwiązań
technicznych mających na celu jej kompensację.

Z wyjaśnień Rektora wynikało, że nie wprowadzano rozwiązań technicznych
mających na celu kompensację energii biernej z uwagi na:
- ograniczone fundusze - mimo corocznego zwiększania funduszu remontowego,

środki nie były wystarczające nawet na zaspokojenie potrzeb w zakresie
utrzymania infrastruktury. W związku z powyższym, priorytetem były działania
konserwacyjne i remontowe w celu utrzymania zasilania obiektów, spełnienia
wymagań prawnych i higienicznych, a także dostosowanie infrastruktury do
zmieniających się potrzeb organizacyjno-dydaktycznych;

- liczne prace konserwacyjno-remontowe prowadzone corocznie w budynkach
Colegium Biomedicum i Biblioteki, które miały wpływ na zmianę zużycia energii
biernej, np.: usprawnienie instalacji wentylacji nawiewnej w 2019 r. w Colegium

37 Zagadnienie opisano w pkt. 2.8 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
38 Nie wystąpiły opłaty za ponad umowny pobór energii biernej pojemnościowej.
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Biomedicum. W związku ze wzrostem kosztów podjęto decyzję o włączeniu do
planu remontowego na 2020 r. przedsięwzięcia polegającego na modemizacji
rozdzielnicy RGNN z uwzględnieniem zaprojektowania układu kompensacji
energii biernej;

- w grudniu 2019 r. w budynku dydaktyczno-naukowym TAZO zakończono prace
związane z uruchomieniem agregatu chłodniczego, którego eksploatacja
w okresie letnim będzie miała znaczący wpływ na zużycie energii biernej - z tego
względu dobór systemów kompensacji energii biernej zostanie wykonany po
zakończonych działaniach inwestycyjnych i uzyskaniu danych rzeczywistych.

Rektor wyjaśnił również, że inwestycja w systemy kompensacji w celu
wyeliminowania kosztów energii biernej generuje także koszty projektowe,
inwestycyjne, eksploatacyjne oraz zwiększonego poboru energii czynnej (straty na
układzie kompensacji), co w istotny sposób wpływa na jej opłacalność. Analizy
w tym zakresie będą przeprowadzane przez GUM w 2020 r. w związku z planowaną
przebudową Colegium Biomedicum oraz z uwzględnieniem decyzji OSO w sprawie
zmiany współczynnika mocy dla PPE budynku dydaktyczno-naukowego TAZO.

(akta kontroli str. 5-16, 362-369, 727-734, 878-889, 1093-1108)

Ponadto Rektor wyjaśnił, że po przeprowadzeniu w 2019 r. analizy kosztów
ponoszonych na energię bierną, podjęto następujące działania w odniesieniu do
PPE:
- Colegium Biomedicum oraz Biblioteki - w listopadzie 2019 r. wystąpiono do

autora projektu budowlano-wykonawczego wymiany rozdzielnic w stacji
z zapytaniem ofertowym w zakresie wykonania zmian w projekcie, które miałyby
uwzględnić m.in. kompensację energii biernej dla ww. obiektów oraz
uwzględniono modernizację RGNN w planach inwestycyjnych na 2020 r.,

- budynku dydaktyczno-naukowego TAZO - zaplanowano zaprojektowanie
systemu kompensacji energii biernej indukcyjnej po analizie danych z okresu
letniego 2020 r., w związku z zakończeniem w grudniu 2019 r. modernizacji
instalacji klimatyzacji w obiekcie.

(akta kontroli str. 5-361, 362-369)

2.4 W okresie objętym kontrolą, GUM nie stosował grup taryfowych ze
zróżnicowaną stawką dystrybucyjnej opłaty sieciowej, które uwzględniały zużycie
energii elektrycznej w strefach czasowych.
Na podstawie przekazanych NIK39przez OSO danych profilowych zarejestrowanych
w październiku 2019 r. dla wybranych czterech PPE ustalono, że:
1) zużycie energii elektrycznej w PPE Wydziału Farmaceutycznego wyniosło

120,4 tys. kWh, opłata sieciowa w grupie taryfowej jednostrefowej B21 to 7,7 tys.
zł netto. Zużycie energii elektrycznej z podziałem na strefy czasowe wyniosło:
31,3 tys. kWh (26%) w szczycie przedpołudniowym, 18,0 tys. kWh (15%)
w szczycie popołudniowym oraz 71,1 tys. kWh (59%) w pozostałych godzinach
doby. Przy zastosowaniu grupy taryfowej B23 opłata sieciowa mogłaby wynieść
4,5 tys. zł netto;

2) zużycie energii elektrycznej w PPE Instytutu Medycyny Morskiej wyniosło 110,2
tys. kWh, opłata sieciowa w grupie taryfowej jednostrefowej 821 to 7,0 tys. zł
netto. Zużycie energii elektrycznej z podziałem na strefy czasowe wyniosło: 26,2
tys. kWh (24%) w szczycie przedpołudniowym, 17,5 tys. kWh (16%) w szczycie
popołudniowym oraz 66,4 tys. kWh (60%) w pozostałych godzinach doby. Przy
zastosowaniu grupy taryfowej B23 opłata sieciowa mogłaby wynieść 4,1 tys. zł
netto;

39 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
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3) zużycie energii elektrycznej w PPE budynku dydaktyczno-naukowego TAZO
wyniosło 42,5 tys. kWh, opłata sieciowa w grupie taryfowej jednostrefowej 821 to
2,7 tys. zł netto. Zużycie energii elektrycznej z podziałem na strefy czasowe
wyniosło: 13,3 tys. kWh (31%) w szczycie przedpołudniowym, 5,5 tys. kWh
(13%) w szczycie popołudniowym oraz 23,7 tys. kWh (56%) w pozostałych
godzinach doby. Przy zastosowaniu grupy taryfowej 823 opłata sieciowa
mogłaby wynieść 1,6 tys. zł netto;

4) zużycie energii elektrycznej w PPE Colegium 8iomedicum wyniosło 100,2 tys.
kWh, opłata sieciowa w grupie taryfowej jednostrefowej 821 to 6,4 tys. zł netto.
Zużycie energii elektrycznej z podziałem na strefy czasowe wyniosło: 25,7 tys.
kWh (26%) w szczycie przedpołudniowym, 16,9 tys. kWh (17%) w szczycie
popołudniowym oraz 57,6 tys. kWh (57%) w pozostałych godzinach doby. Przy
zastosowaniu grupy taryfowej 823 opłata sieciowa mogłaby wynieść 3,8 tys. zł
netto.

(akta kontroli str. 966-980)

2.5 W okresie objętym kontrolą, GUM nie dokonywał zmiany grupy taryfowej,
w szczególności z grupy taryfowej C2x na C1x.

(akta kontroli str. 362-372)

2.6 Analiza mocy umownej i maksymalnej mocy pobranej (zarejestrowanej przez
układy pomiarowo-rozliczeniowe oraz wykazanej w 72 fakturach za świadczenie
usług dystrybucji za okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r.) wykazała, że w:
1) PPE Stomatologia moc umowna wynosiła 129 kW. W 2017 r. maksymalna moc

pobrana wyniosła od 38,9 kW (wrzesień) do 52 kW (grudzień), tj. od 30% do 40%
mocy umownej. W 2018 r. od 36,3 kW (sierpień) do 52,5 kW (marzec, grudzień),
tj. 28% do 41% mocy umownej, a w 2019 r. od 36,6 kW (wrzesień) do 51,6 kW
(kwiecień), tj. od 28% do 40% mocy umownej. W latach 2017-2019 wystąpiły
różnice pomiędzy mocą umowną a maksymalną mocą pobraną, która nie
przekraczała 70% mocy umownej. W latach 2018-2019 opłata stała
dystrybucyjna wyniosła 60,3 tys. zł netto;

2) PPE budynek naukowo-dydaktyczny TAZO moc umowna w latach 2017-2019
wynosiła od 200 kW do 260 kW. W 2017 r. maksymalna moc pobrana wynosiła
od 124,5 kW (lipiec) do 234,1 kW (styczeń), tj. od 62% do 90% mocy umownej.
W 2018 r. od 145,5 kW (czerwiec) do 216,6 kW (grudzień), tj. od 66% do 83%
mocy umownej, a w 2019 r. od 144,0 kW (wrzesień) do 222,7 kW (listopad),
tj.72% do 93% mocy umownej. Opłata stała dystrybucyjna w latach 2018-2019
wyniosła 67,7 tys. zł netto.

NIK przeprowadziła symulację i analizę dostosowania mocy zamówionej do
rzeczywistych potrzeb (maksymalnej mocy pobranej) ww. PPE z punktu widzenia
możliwych do uzyskania oszczędności w kosztach opłaty stałej dystrybucyjnej4o.
W 2018 r. wyliczono skorygowaną moc umowną dla każdego okresu
rozliczeniowego poprzez przyjęcie faktycznego poboru mocy w analogicznym
okresie 2017 r., w 2019 r. do wyliczenia przyjęto większą z dwóch wartości poboru
mocy w analogicznych okresach 2017 r. i 2018 r., a w 2020 r. - największą z trzech
wartości w analogicznych okresach 2017 r., 2018 r. i 2020 r. Do tak wyliczonej mocy
skorygowanej dodano 25% "zapas" mocy. Przy wyliczeniach uwzględniono także
zakres dopuszczalnej przez OSO mocy umownej (minimalnej i maksymalnej) dla
danego PPE.

Przyjmując założenie, że w poszczególnych okresach rozliczeniowych moc umowna
byłaby dostosowana do rzeczywistych potrzeb PPE (wyliczonych według ww.
zasad), to w latach 2018-2019 opłata stała dystrybucyjna netto wyniosłaby 27,6 tys.

40 Oplata stała dystrybucyjna sianowi iloczyn wartości mocy umownej i składnika stałego stawki sieciowej.

17



•

zł dla PPE Stomatologia, a oszczędność 32,7 tys. zł oraz 68,0 tys. zł dla PPE
budynku dydaktyczno-naukowego TAZ041.
W 2020 r. dla ww. PPE opłata stała dystrybucyjna netto wyniesie łącznie 49,8 tys.
zł42, natomiast przy zastosowaniu obliczeń mocy skorygowanej opłata netto
wyniesie 56,2 tys. zł43.

(akta kontroli str. 1093-1108, 1336-1347, 1376-1377, 1444-1445, 1525-1674)

Z wyjaśnień Rektora wynikało, że dotychczas analizowano dostosowanie mocy
zamówionej do faktycznego zapotrzebowania tylko dla PPE z grupy taryfowej B,
z uwagi na wynoszący 63% udział kosztów tej taryfy w kosztach energii. Jednakże
po wzmocnieniu kompetencji oraz wypracowaniu narzędzi umożliwiających
szczegółową analizę, zauważono znaczący potencjał w zmniejszeniu kosztów mocy
zamówionej także w grupach taryfowych C, dlatego też wystąpiono do OSO
z wnioskiem o zmianę mocy zamówionej dla PPE w grupach taryfowych C21
i B2144.

(akta kontroli str. 727-734, 847-857, 878-888)

Analiza faktur za usługi dystrybucji wykazała, że w przypadku przekroczenia mocy
umownej, OSO naliczał opłaty za ponad umowny pobór mocy
w wysokości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz:
a) sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc

umowną, m.in.: dla PPE Colegium Biomedicum i Wydziału Farmaceutycznego;
b) dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc

umowną zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym, m.in. dla PPE Biblioteki.
(akta kontroli str. 1434-1838)

2.7 Z wyjaśnień Rektora wynikało, że w efekcie prowadzonych analiz zużycia energii
elektrycznej, GUM wprowadził rozwiązania mające na celu obniżenie zużycia energii
czynnej.
W ramach rozwiązań organizacyjnych m.in.: przyjęto koncepcję budowy kompetencji
w obszarze zarządzania infrastrukturą poprzez poniższe działania:
- etap 1 - zapewnienie właściwego zespołu i zmian organizacyjnych

pozwalających na osiągnięcie kolejnych etapów tj. stworzenie Sekcji ds.
Eksploatacji oraz zatrudnienie kierownika ds. eksploatacji;

- etap 2 - inwentaryzacja infrastruktury i agregacja danych zarządczych z obecnie
posiadanej dokumentacji. Ustalenie standardów/wytycznych dla projektantów
i wykonawców - działania planowane w I kwartale 2020 roku;

- etap 3 - opomiarowanie głównych przyłączy mediów dla każdego obiektu
z możliwości rejestracji na serwerze i analizy danych, które dołączą do danych
zarządczych45;

- etap 4 - rozbudowa opomiarowania punktów poboru mediów w budynku (liczniki
piętrowe, strefowe, największe odbiorniki) z możliwością zdalnego odczytu
i rejestracji na serwerze;

41 W lipcu 2018 r. maksymalna moc pobrana wyniosła 180,9 kW, natomiast skorygowana moc umowna została wyliczona na
156 kW, w związku, z czym do skorygowanej opłaty stałej należałoby doliczyć opłatę za przekroczenie skorygowanej mocy
umownej w wysokości 2,9 tys. zł netto.
42 Dla mocy zamówionej przez GUM na 2020 r.: 14,6 tys. zł netto przy mocy umownej od 50 kW do 60 kW dla PPE
Stomatologia oraz 35,2 tys. zł netto dla PPE budynku dydaktyczno-naukowego TAZD przy mocy umownej od 190 kW do 240
kW.
43 Dla PPE Stomatologia 15,3 tys. zł netto przy skorygowanej mocy umownej od 49 kW do 66 kW, natomiast dla PPE budynku
dydaktyczno-naukowego TAZD - 40,9 tys. zł netto dla skorygowanej mocy zamówionej od 190 kW do 240 kW.
44 OSD potwierdził zmianę mocy zamówionej na 2020 r. dla sześciu PPE. Oszczędności z tytułu opłaty dystrybucyjnej stałej
wynikające ze zmniejszenia mocy umownej dla PPE budynku dydaktyczno-naukowego TAZD oszacowano w kwocie 0,5 tys. zł
netto, natomiast dla PPE Stomatologia - w wysokości 16,1 tys. zł netto.
45 W 2019 r. rozpoczęto montaż i podłączenie liczników energii cieplnej i wodomierzy, na 2020 r. zaplanowana została
przebudowa stacji SN/RGNN z montażem i podłączeniem liczników do systemu zarządzania, do końca 2020 r. planowane było
osobne opomiarowanie wszystkich budynków GUM wraz z podłączeniem monitoringu do zintegrowanego systemu
zarządzania mediami.
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- etap 5 - szczegółowa analiza kosztów zużycia mediów dla każdego obiektu,
stref, obszarów wraz z porównaniem ze wskaźnikami referencyjnymi.

Zakończenie etapu 3 planowane było na 2020 r., natomiast etapy 4 i 5, z uwagi na
ich charakter, miały być realizowane na bieżąco (ponieważ zależały głównie od
możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na remonty i modernizacje).
Ponadto, w listopadzie 2019 r. zorganizowano spotkanie kierowników jednostek
organizacyjnych GUM, podczas którego wypracowano założenia do stworzenia
polityki zrównoważonego rozwoju Uczelni poprzez m.in. utworzenie zespołu ds.
zrównoważonego rozwoju do zadań, którego będzie należało opracowanie celów
i wskaźników, przygotowanie kampanii informacyjnej oraz przedstawienie projektów
ulotek dla użytkowników obiektów, naklejek na włączniki świateł i krótkich instrukcji
dla użytkowników zamrażalek niskotemperaturowych.

W ramach rozwiązań technicznych:
- zmiany w wytycznych do projektów nowo budowanych obiektów, uwzględniające

m.in.: stosowanie opomiarowania rozdzielnic i głównych odbiorów w celu
umożliwienia szczegółowej analizy zużycia energii elektrycznej, stosowanie
oświetlenia typu LED jako standardu przy remontach i budowie instalacji
oświetlenia elektrycznego, stosowanie systemów BM846 z funkcją
harmonogramów czasowych, sterowanie oświetleniem czujkami ruchu
i obecności;

- sukcesywna wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED, montaż czujek ruchu
wyłączających oświetlenie w pomieszczeniach i na parkingach, sukcesywna
wymiana central i agregatów chłodniczych na sprzęt o wyższej sprawności
energetycznej;

- wprowadzanie do warunków udziału w postępowaniach przetargowych na
dostawy urządzeń, kryteriów dotyczących m.in. zużycia energii elektrycznej.

Ponadto z wyjaśnień Rektora wynikało, że GUM nie był w stanie udokumentować
wpływu dokonanych zmian organizacyjnych i technicznych na zużycie energii
czynnej z uwagi na brak rozbudowanego systemu opomiarowania energii
elektrycznej. Jak wyjaśnił, zmiany dokonywane w wyniku remontów i modernizacji
skutkowały w niektórych przepadkach wzrostem zużycia energii elektrycznej
(np. budowa systemów klimatyzacji), w innych - zmniejszeniem zużycia (wymiana
opraw na LED, wymiana starych urządzeń HVAC47 na nowoczesne). Zarówno
zmniejszenie, jak i wzrost zużycia energii elektrycznej zależały od wielu czynników,
także zewnętrznych (przykładowo zużycie energii na klimatyzację i ogrzewanie
zależne było od temperatury otoczenia, ilości zajęć dydaktycznych/projektów
badawczych/konferencji). Dynamika zmian w użytkowaniu obiektów GUM była
znaczna, co potwierdzały zmiany mocy pobranej w danych profilowych z liczników
oraz dane z faktur.
Ponadto, Rektor wyjaśnił, że z uwagi na coroczny przyrost ilości stref
klimatyzowanych w obiektach, które w większości nie były wyposażone w instalacje
klimatyzacji, przewidywano dalszy wzrost zużycia energii elektrycznej. Modernizacja
systemów wentylacji i montaż systemów klimatyzacji niwelowały zmniejszenie
zużycia energii elektrycznej związanej np. z wprowadzeniem oświetlenia LED,
z drugiej strony przynosząc spadek zużycia energii cieplnej, a przede wszystkim
wzrost komfortu użytkowania pomieszczeń i zapewnienia standardów
obowiązujących w budownictwie. Przykładowo, po dokonaniu modernizacji obiektu
Biblioteki w 2018 r., odnotowano spadek zużycia energii cieplnej spowodowany

40 BMS - z ang. building management system - automatyka budynkowa, której zadaniem jest zarządzanie systemami
automatycznego sterowania budynkiem, w tym m.in. zasilaniem i sterowaniem energią elektryczną.
47 Instalacje zapewniające odczucie komfortu cieplnego w pomieszczeniach, czyli wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie.
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Stwierdzone
nieprawidłowości

wprowadzeniem efektywnej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej, co w efekcie
skutkowało wzrostem zużycia energii elektrycznej.

(akta kontroli str. 362-369, 1093-1108)

2.8 GUM nie uwzględniał możliwości wzrostu kosztów ponoszonych na energię
bierną przed planowanymi zmianami w infrastrukturze budynków m.in.: wymianą
oświetlenia i wprowadzeniem nowych urządzeń.
Z wyjaśnień Rektora wynikało, że zużycie energii biernej przez GUM było
marginalne w stosunku do pozostałych kosztów eksploatacji instalacji
energetycznych. Wyjaśnił także, że podczas projektowania instalacji dokonywano
obliczeń mocy dla instalacji, natomiast zgodnie z przyjętą praktyką techniczną,
zmiany w poborze energii biernej analizowane były po dokonaniu zmian
w infrastrukturze. Wyjaśnił, że jakkolwiek tendencję zmian, wynikającą
z modernizacji instalacji można przewidzieć, to zużycie energii biernej jest zależne
od wielu czynników, przede wszystkim czasu działania danego urządzenia, zaś
przyjęte w projekcie dane do obliczeń są danymi szacunkowymi, często nie
uwzględniającymi czasu pracy urządzeń, jak i realnych parametrów wpływających
na ich wartość. Dopiero pomiary w rzeczywistym środowisku pracy pozwalają na
określenie wpływu wprowadzonych zmian.
Ponadto z wyjaśnień Rektora wynikało, że decyzje dotyczące modernizacji
systemów energetycznych były podejmowane z uwagi na priorytety, według
kolejności, tj. konieczność przeprowadzenia remontu, modernizacji infrastruktury
z uwagi na jej stan techniczny w celu zapewnienia zasilania, potencjału
zmniejszenia zużycia energii czynnej oraz kosztów dystrybucji energii czynnej
(np. zmiana z taryfy C na taryfę S). Wyjaśnił także, że dla istniejących obiektów,
z uwagi na ograniczone fundusze remontowe, modernizacja systemów m.in.
wymiana oświetlenia na LED, silników na nowsze, o wyższej sprawności, odbywała
się stopniowo, wraz z remontem kolejnych pomieszczeń. Wobec braku dokładnego
opomiarowania w obiektach, przeanalizowanie rzeczywistego wpływu danej
modernizacji na koszty energii elektrycznej było bardzo trudne i czasochłonne.
Dlatego też, jak wyjaśnił, koncepcja rozbudowy infrastruktury zakładała budowę
zintegrowanego systemu zarządzania mediami, w tym energią elektryczną, tak, aby
móc analizować zmiany w poborze energii osobno dla oświetlenia i dużych odbiorów
energii elektrycznychjak centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej itp.

(akta kontroli str. 727-828)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Nie przeprowadzono rzetelnej analizy dotyczącej zmniejszenia poboru energii

biernej w zakresie zasadności zainstalowania układów do jej kompensacji,
skutkiem, czego nie podjęto działań w celu ograniczenia opłat ponoszonych na
energię bierną indukcyjną, mimo znacznego ich udziału, wynoszącego do
11,1%48 w opłatach ponoszonych na dystrybucję energii elektrycznej oraz do
23,5%49 w opłatach zależnych od zużycia energii elektrycznej. Wysokość
poniesionych przez GUM w latach 2017-2019 opłat za energię bierną indukcyjną
dla trzech objętych badaniem PPE50wyniosła łącznie 67,4 tys. zł netto (82,9 tys.
zł brutto).

(akta kontroli str. 1369, 1376-1377, 1453-1459, 1463-1604, 1675-1758)
Z wyjaśnień Rektora wynikało, że w okresie objętym kontrolą nie wprowadzono
systemów kompensacji energii biernej indukcyjnej z uwagi na niewielkie koszty

48 W przypadku PPE Biblioteki.
49 W przypadku PPE budynku dydaktyczno-naukowego TAZD.
50 Badaniem objęto PPE: Bibliotekę, budynek dydaktyczno-naukowy TAZD iColegium Biomedicum.
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z nią związane, tj. około 25 tys. zł brutto w 2019 r., generowane głównie przez
PPE Colegium Biomedicum, Bibliotekę i budynek dydaktyczno-naukowy TAZO.
W związku z niską wartością tych kosztów, w porównaniu z innymi potrzebami
remontowymi, uznano za drugorzędny cel zadań inwestycyjnych dotyczących
konieczności modernizacji i remontów systemów energetycznych. Ponadto,
przyczyną niewprowadzania rozwiązań w celu kompensacji energii biernej były
ograniczone fundusze na cele remontowe, liczne prace konserwacyjno-
remontowe prowadzone w budynkach Colegium Biomedicum i Biblioteki oraz
prace montażowe zakończone w budynku dydaktyczno-naukowym TAZO
w grudniu 2019 r.

(akta kontroli str. 966-985, 1093-1108)

Wacenie NIK, konieczność przeprowadzania modernizacji i remontów systemów
energetycznych nie mogła uzasadniać nie przeprowadzenia przez GUM rzetelnej
analizy w zakresie zasadności instalowania układów do kompensacji energii
biernej, w szczególności, gdy opłaty za pobór energii biernej w latach 2017-2019
wyniosły 82,9 tys. zł brutto dla trzech PPE.

2. Nie podjęto działań w zakresie wprowadzenia odpowiednich grup taryfowych ze
zróżnicowaną stawką dystrybucyjnej opłaty sieciowej, które uwzględniały zużycie
energii elektrycznej w strefach czasowych. W sierpniu 2019 r. podjęto działania
w celu pozyskania danych profilowych dla ośmiu PPE zasilanych w grupie
taryfowej C21 i B21, ale skuteczne działania w zakresie zmiany grupy taryfowej
podjęto dopiero w trakcie kontroli NIK.

Przeprowadzona przez NIK analiza danych profilowych zarejestrowanych przez
cztery układy pomiarowo-rozliczeniowe (PPE budynku dydaktyczno-naukowego
TAZO, Colegium Biomedicum, Wydziału Farmaceutycznego, Instytutu Medycyny
Morskiej) wykazała różnice pomiędzy wysokością ponoszonej opłaty sieciowej
z zastosowaniem jednej strefy czasowej (składnik zmienny stawki sieciowej
całodobowej) oraz trzech stref czasowych (składnik zmienny opłaty sieciowej
w szczycie przedpołudniowym, popołudniowym, w pozostałych godzinach doby).
Skutkowało to poniesieniem tylko za paździemik 2019 r. opłaty sieciowej za
dystrybucję energii elektrycznej (uzależnionej od ilości zużytej energii
elektrycznej) dla ww. PPE w kwocie 23,8 tys. zł netto (29,3 tys. zł brutto),
podczas gdy w przypadku zastosowania trójstrefowej grupy taryfowej, opłaty
wyniosłyby 14,0 tys. zł netto (17,2 tys. zł brutto).

(akta kontroli str. 1378-1381, 1434-1444)

Z wyjaśnień Rektora wynikało, że nie przeprowadzono szczegółowej analizy
z uwagi na ograniczone fundusze i związane z tym zasoby kadrowe, które
przypisane były do priorytetowych działań, wśród których na pierwszym miejscu
było utrzymanie w sprawności infrastruktury energetycznej (remonty
i konserwacje), jej zgodności z przepisami (dostosowanie do warunków p.poż.
i bhp) oraz zaspokojenie potrzeb dydaktycznych i naukowych (dostosowanie
budynków i instalacji do zmian organizacyjnych). Wyjaśnił również, że w miarę
możliwości realizowano działania zmierzające do obniżenia kosztów
eksploatacyjnych przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu
utrzymania technicznego infrastruktury, m.in. złożono wniosek do OSO o zmianę
taryf z B21 na B2351, przyjęto do planu remontowego przedsięwzięcia dotyczące
m.in.: budowy i modernizacji infrastruktury energetycznej umożliwiającej
uzyskanie korzystniejszych stawek opłat dystrybucyjnych.

(akta kontroli str. 966-985)

51 Wniosek o zmianę grup taryfowych został złożony 8 stycznia 2020 r. - w trakcie kontroli NIK.

21



22

Ponadto z wyjaśnień Rektora wynikało, że nie przeprowadzano analizy dla
obiektów z grupy taryfowej C21 m.in. z uwagi na brak odpowiednich narzędzi
w zakresie analizy grup taryfowych, które zostały stworzone dopiero w grudniu
2019 r. W wyniku przeprowadzonej przez pracowników GUM, w trakcie kontroli
NIK, analizy, złożono do OSO wniosek o zmianę grupy taryfowej z C21 na C23
dla czterech PPE.

(akta kontroli str. 1093-11OS)

3. Nie prowadzono rozeznania w zakresie możliwości dostosowania mocy umownej
do faktycznych potrzeb PPE Stomatologia z grupy taryfowej C21. Analiza 36
faktur za usługi dystrybucji przeprowadzona przez NIK wykazała, że w okresie
objętym kontrolą moc umowna dla ww. PPE miała wartość stałą wynoszącą 129
kW, podczas gdy moc pobrana wynosiła maksymalnie 52,5 kW, co stanowiło
41% mocy umownej. Brak działań w zakresie dostosowania mocy umownej do
faktycznego zapotrzebowania skutkował ponoszeniem wyższych opłat za
dystrybucję energii elektrycznej, niż wynikało to z rzeczywistego
zapotrzebowania na moc. Przeprowadzona przez NIK analiza wykazała, że przy
zamówieniu mocy o wartości od 49 kW do 66 kW (w zależności od
zapotrzebowania w poszczególnych okresach rozliczeniowych), potencjalne
oszczędności wopłacie stałej za dystrybucję energii w latach 201S-2019
wyniosłyby 32,7 tys. zł netto (40,2 tys. zł brutto).
Brak takiego rozeznania skutkował ponoszeniem przez GUM wyższych opłat, co
było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych według
którego wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów.

(akta kontroli str.1093-110S, 1376-1377, 1444-1445, 1605-1674)

Z wyjaśnień Rektora wynikało, że dla PPE z grupy taryfowej Cx nie dokonywano
analizy potencjału zmniejszenia mocy zamówionej z uwagi na to, że udział
kosztów energii elektrycznej PPE z grupy Cx, stanowił mniejszy udział
w kosztach ogólnych kosztów energii elektrycznej, a z racji ograniczonego czasu
osób zarządzających infrastrukturą energetyczną, skupiano się na dużych PPE.
Po wzmocnieniu kompetencji w 2019 r. w obszarze optymalizacji kosztów,
wypracowaniu narzędzi umożliwiających szczegółową analizę, zauważono
znaczący potencjał w zmniejszeniu kosztów mocy zamówionej także w grupach
taryfowych Cx. W związku z powyższym, w październiku 2019 r. wystąpiono do
OSO z wnioskami o zmianę mocy zamówionych dla obiektów zarówno z grupy
B21, jak i C21, przyjmując zasadę zamawiania mocy większej o 20% od
maksymalnego rzeczywistego zapotrzebowania w danym miesiącu z lat 201S-
2019. Powyższe zmiany będą obowiązywały w 2020 r.

(akta kontroli str. 1093-11OS)
OCENA CZĄSTKOWA W okresie objętym kontrolą podejmowano działania organizacyjne i techniczne

w kierunku wprowadzenia oszczędności w wydatkach z tytułu energii elektrycznej,
polegające w szczególności na dostosowaniu mocy umownej do faktycznego
zapotrzebowania dla PPE funkcjonujących w grupie taryfowej B21, za wyjątkiem
PPE Wydziału Farmaceutycznego, dla którego moc umowna przekraczała moc
przyłączeniową. W przypadku objętego badaniem PPE budynku dydaktyczno-
naukowego TAZO w grupie taryfowej B21, dostosowano moc umowną do
zapotrzebowania z uwzględnieniem mniejszego zapotrzebowania na moc
w okresach wakacyjnych, co skutkowało poniesieniem niższych opłat
dystrybucyjnych. Kontrola NIK wykazała jeden przypadek (PPE Stomatologia)
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z grupy taryfowej C21, dla którego moc umowa nie była dostosowana do
zapotrzebowania, co skutkowało poniesieniem wyższej opłaty za usługi dystrybucji.
Nie podejmowano skutecznych działań w celu ograniczenia opłat ponoszonych na
energię bierną indukcyjną czego wynikiem był znaczny ich udział, wynoszący do
11,1%, w opłatach ponoszonych na dystrybucję energii elektrycznej oraz nie
zastosowano grup taryfowych pozwalających na rozliczenie zużycia energii
elektrycznej w strefach czasowych, które umożliwiają ponoszenie niższych opłat
dystrybucyjnych.

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) Przeprowadzanie analiz w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej
pod kątem możliwości ograniczenia opłat ponoszonych na zużycie energii biernej
oraz zasadności zastosowania układów do jej kompensacji.

2) Zapewnienie rzetelnej weryfikacji merytorycznej faktur za usługi dystrybucji
energii elektrycznej.

3) Zwiększenie nadzoru nad realizacją działań w zakresie:
a) wprowadzenia zmian mocy przyłączeniowej i mocy umownej w PPE, w których

wystąpiły przypadki jej przekroczenia;
b) wprowadzenia wielostrefowych grup taryfowych;
c) dostosowania mocy umownej do faktycznych potrzeb PPE.
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 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dniod dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. 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 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych 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.
Gdańsk, dnia31marca 2020 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku.Q.1' DyrektorKontroler

Marta Gajewska
starszy inspektor kontroli państwowej WICEDYREKTOR DELEGATURY

NAJWYŻS -J I Y KONTROLI
w ~ . ku

~ ...~~.~ ..."~~d;;Jl
23


	Page 1
	Titles
	.. 
	NAJWYZSZA IZBA KONTROLI 
	WYSTĄPIENIE 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	I. Dane identyfikacyjne 
	(akta kontroli str. 1-4) 


	Page 3
	Titles
	III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 


	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Titles
	.' 
	oszczędności w kosztach energii elektrycznej 


	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Titles
	IV. Uwagi i wnioski 
	V. Pozostałe informacje i pouczenia 
	~ ... ~~.~ ... 

	Images
	Image 1



