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I. Dane identyfikacyjne 
Sąd Okręgowy w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin (dalej: 
Sąd, SO) 
 

Dariusz Bartoszcze, Dyrektor Sądu, od 1 listopada 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniły: 

Halina Skikiewicz, Dyrektor Sądu, od 6 maja 2002 r. do 30 września 2017 r. 

Maria Kuprianowicz, pełniąca obowiązki Dyrektora Sądu, od 1 do 31 października 
2017 r. 

 

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 
oraz po tym okresie, mających związek z działaniami objętymi kontrolą. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

Ewa Kulik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/3/2020 z 3 stycznia 2020 r.  

(akta kontroli str. 7) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Sąd podejmował skuteczne działania w celu ograniczenia wydatków ponoszonych 
na energię elektryczną. 

Od 2018 r. monitorowano wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej, 
tj. przeprowadzono rzetelne analizy w zakresie porównania mocy umownej 
do faktycznych potrzeb poszczególnych obiektów oraz ponoszonych opłat 
za ponadumowny pobór energii biernej. Przeprowadzone analizy przełożyły się na 
efektywne działania Sądu w zakresie montażu układów do kompensacji energii 
biernej oraz składania wniosków o zmniejszenie mocy umownej. Skutkiem podjętych 
działań było zmniejszenie wydatków na dystrybucję energii elektrycznej w 2019 r. 
o 51,9 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. 

W trakcie czynności kontrolnych NIK, w celu dalszego zoptymalizowania 
ponoszonych wydatków, zainicjowano działania w zakresie możliwości 
zastosowania grup taryfowych, uwzględniających zużycie energii elektrycznej 
w strefach czasowych. 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 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 latach 2017-2019 Sąd ponosił wydatki na energię elektryczną 
wykorzystywaną na potrzeby własne oraz pięciu sądów rejonowych4, dla których 
funkcję dyrektora pełnił Dyrektor Sądu Okręgowego. Według stanu na 1 stycznia 
2017 r., Sąd posiadał 10 punktów poboru energii5, w tym pięć w grupie taryfowej 
C21 oraz pięć w C11. W związku z przejęciem nadzoru nad dwoma kolejnymi 
sądami rejonowymi, stan posiadania zwiększył się o cztery PPE6. Według stanu 
na 30 listopada 2019 r., Sąd posiadał 14 PPE, w tym osiem w grupie taryfowej C21 
i sześć w C11. 

 (akta kontroli str. 15, 538-540) 

1.2. Wydatki na zakup energii czynnej wyniosły po 354,4 tys. zł w 2017 r. i w 2018 r. 
oraz 357,8 tys. zł w 2019 r. 

Sąd na dystrybucję energii poniósł wydatki w kwocie 351,0 tys. zł w 2017 r. Wydatki 
te w 2019 r. wyniosły 391,2 tys. zł i były niższe o 51,9 tys. zł (tj. o 12%) od wydatków 
z 2018 r. (443,1 tys. zł). Wzrost wydatków w 2018 r. związany był m.in. z przejęciem 
przez Sąd czterech nowych PPE. Zmniejszenie wydatków na ten cel w 2019 r. 
w porównaniu z 2018 r. wynikało przede wszystkim z działań podjętych w zakresie 
optymalizacji wydatków ponoszonych na dystrybucję energii.  

W związku z wejściem w życie 29 czerwca 2019 r. ustawy z dnia 13 czerwca 
2019 r.7 zmieniającej ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw8, Sąd złożył 19 lipca 2019 r. 
do sprzedawcy energii elektrycznej (PGE Obrót S.A.) „Oświadczenie odbiorcy 
końcowego energii elektrycznej”, które skutkowało uprawnieniem do utrzymania cen 
energii elektrycznej w 2019 r. na poziomie cen z 30 czerwca 2018 r. 

(akta kontroli str. 576-596, 661) 

1.3. W latach 2017-2019 Sąd nie zawierał umów kompleksowych na zakup energii 
czynnej i usługi dystrybucji. 

W okresie objętym kontrolą dostawy energii czynnej były realizowane w ramach 
centralnego systemu zakupów dla sądownictwa. Umowy ramowe stanowiły 
podstawę do zawarcia rocznych umów wykonawczych na dostawy energii 
elektrycznej czynnej. 

(akta kontroli str. 123-241) 

W Sądzie obowiązywało 14 umów na usługi dystrybucji energii elektrycznej, 
zawartych na czas nieokreślony z PGE Dystrybucja S.A. Dotyczyły one czterech 

                                                      
3 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. 
4 Dalej: SR. 
5 Cztery PPE Sądu Okręgowego: przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 (dalej: KP 43), ul. Krakowskie Przedmieście 43A (dalej: 
PPE KP 43A) i ul. Krakowskie Przedmieście 47 (dalej: PPE KP 47) oraz Placu Czechowicza 1 (dalej: PPE Czechowicza), 
a także sześć PPE w sądach rejonowych: dwa PPE w Rykach przy ul. Kościuszki 15 i ul. Kościuszki 21 (dalej: PPE Ryki 
Kościuszki 15 i PPE Ryki Kościuszki 21, dwa PPE we Włodawie przy ul. Sejmowej 7 i ul. Rynek 10A (dalej: PPE Włodawa 
Sejmowa, PPE Włodawa Rynek) oraz dwa PPE w Opolu Lubelskim przy ul. Stary Rynek 46 i ul. Piłsudskiego 12 (dalej: PPE 
Opole Stary Rynek i PPE Opole Piłsudskiego). 
6 Od października PPE w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81 i ul. 1000-lecia 1 (dalej: Kraśnik Lubelska i PPE Kraśnik 1000-lecia, 
a w 2018 r. PPE w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 57 i ul. Mickiewicza 3-5 (dalej: PPE Lubartów Lubelska i PPE Lubartów 
Mickiewicza). 
7 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności 
energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1210). 
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 2538, ze zm. 
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PPE zlokalizowanych w obiektach Sądu Okręgowego oraz dziesięciu PPE 
w budynkach sądów rejonowych.  

(akta kontroli str. 242-260, 265-286, 289-307, 309-369) 

1.4. Według Wewnętrznego Regulaminu Urzędowania Oddziału Gospodarczego 
Sądu9, do zadań tej komórki organizacyjnej należało m.in.: administrowanie 
nieruchomościami, realizacja zamówień publicznych w zakresie usług i dostaw 
należących do merytorycznego zakresu działania Oddziału oraz przygotowywanie 
projektów umów na dostawy, usługi. W kwietniu 2018 r. dwóm pracownikom 
Oddziału powierzono m.in. nadzór nad prawidłowością realizacji umów zawartych 
przez Sąd w zakresie energii elektrycznej, w tym jej dystrybucji oraz opisywanie 
faktur w tym zakresie. 

Audytor wewnętrzny, w wyniku ustaleń przeprowadzonych w zakresie „nadzoru nad 
realizacją umów na dostawy mediów”, wskazała (w sprawozdaniu z audytu z marca 
2019 r.) m.in., że zakresy czynności nie oddawały stanu rzeczywistego w obszarze 
powierzonych obowiązków. 

W marcu 2019 r. pracownikowi Oddziału powierzono obowiązki m.in. w zakresie:  

 dostaw energii elektrycznej: ustalanie wielkości zapotrzebowania, bieżąca 
kontrola realizacji umów wykonawczych pod kątem zużycia i wyczerpania 
maksymalnej wartości umowy oraz podejmowanie działań w terminie 
umożliwiającym ewentualną zmianę tych umów; 

 usług dystrybucji energii elektrycznej: nadzór nad realizacją umów 
w szczególności poprzez analizę: wykorzystania mocy oraz ilości energii biernej, 
analizę optymalizacji kosztów ponoszonych z tytułu dystrybucji, w tym zmianę 
obowiązującej taryfy, zmianę mocy zamówionej, inicjowanie regulacji lub 
instalacji kompensatorów energii biernej. 

Od sierpnia 2019 r. nowo zatrudnionej osobie powierzono m.in. obowiązki 
w zakresie dostaw energii elektrycznej, w tym ustalania wielkości zapotrzebowania, 
bieżącą kontrolę realizacji umów wykonawczych w zakresie zużycia i wyczerpania 
maksymalnej wartości umowy. Od 28 stycznia 2020 r. pracownik ten (zatrudniony na 
stanowisku inspektora w Oddziale Gospodarczym) zobowiązany został do nadzoru 
nad realizacją umów dystrybucji energii elektrycznej m.in. poprzez analizę 
optymalizacji kosztów ponoszonych z tytułu dystrybucji, w tym zmianę 
obowiązującej taryfy, zmianę mocy zamówionej, inicjowanie regulacji lub instalacji 
kompensatorów energii biernej. 

(akta kontroli str. 9-13, 30-46) 

1.5. Sąd nie zlecał wyspecjalizowanym podmiotom wykonania analiz w zakresie 
optymalizacji kosztów energii elektrycznej. 

(akta kontroli str. 560) 

1.6. W latach 2017-2018 Oddział Gospodarczy nie prowadził analiz dotyczących 
optymalizacji kosztów energii elektrycznej. W 2018 r. (od września do grudnia) 
audytor wewnętrzny zrealizowała zadanie, w ramach którego badaniem objęte 
zostały m.in. umowy na dostawy i dystrybucję energii elektrycznej. 

W sprawozdaniu z realizacji audytu (z marca 2019 r.) audytor stwierdziła m.in.: 
zaniedbania pracowników Oddziału Gospodarczego w zakresie nadzoru nad 
prawidłową realizacją umów na dystrybucję energii elektrycznej i brak 
podejmowania odpowiednich czynności doprowadził do wyższych opłat 
za dystrybucję energii elektrycznej o 41,5 tys. zł z powodu zawyżonej wielkości 
mocy umownej. Audytor stwierdziła także, że rozwiązaniem pozwalającym 

                                                      
9 Wprowadzonego zarządzeniem nr D.0003-24/15 Dyrektora SO z 22 czerwca 2015 r. 



 

5 

na ograniczenie opłat za ponadumowny pobór energii biernej była instalacja 
kompensatorów. W 2018 r. (od stycznia do listopada) opłaty za energię bierną 
wyniosły łącznie 4,4 tys. zł netto w budynkach, w których zainstalowano 
kompensatory energii biernej10 oraz 21,5 tys. zł netto w dwóch budynkach, w których 
takich urządzeń nie zainstalowano (w SR w Kraśniku oraz w SR w Lubartowie). 
Audytor wskazała, że konieczne jest zainstalowanie kompensatorów – chyba, że 
zostanie przeprowadzony w tych jednostkach audyt urządzeń elektrycznych oraz 
przyłączy i na jego podstawie zostaną podjęte decyzje o możliwości zmiany 
zabezpieczeń przedlicznikowych, które umożliwią zmianę grupy taryfowej z C21 
na C11 (w takim przypadku okaże się, że montaż tych urządzeń będzie 
bezzasadny). Zalecenia sformułowane w wyniku audytu dotyczyły m.in. 
dokonywania w poszczególnych miesiącach we wszystkich budynkach 
zarządzanych przez SO bieżącej analizy: poboru mocy, ilości energii biernej. 

(akta kontroli str. 69-122) 

W dniu 26 lutego 2020 r. Dyrektor Sądu przekazał do Delegatury NIK „Analizę 
efektywności zmiany taryfy C21 na inną możliwą w wybranych jednostkach 
podległych SO w Lublinie”. Wnioski i działania SO podjęte w związku z wynikami 
przedmiotowej „Analizy” zostały przedstawione w pkt 2.6. niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 573-574, 633-659, 662-665) 

1.7. W latach objętych kontrolą współpraca Sądu z operatorem systemu 
dystrybucyjnego (dalej: OSD) i sprzedawcami energii czynnej nie dotyczyła wymiany 
informacji o możliwościach wprowadzenia oszczędności z tytułu opłat za energię 
elektryczną. 

W grudniu 2018 r. Dyrektor Sądu z własnej inicjatywy – w związku 
z przeprowadzanym audytem wewnętrznym - wystąpił do PGE Dystrybucja S.A. 
o dane profilowe poboru energii czynnej za okres od 1 grudnia 2017 r. 
do 30 listopada 2018 r., dla czterech PPE11. 

(akta kontroli str. 598-613, 617-618) 

1.8. Analiza faktur za dystrybucję energii elektrycznej za okres 2017-2019 dla 
sześciu PPE w grupie taryfowej C21 wykazała, że w trzech przypadkach12 nastąpiło 
przekroczenie mocy umownej, a opłaty z tego tytułu wyniosły 604,58 zł netto. 
Według danych Oddziału Gospodarczego, zwiększony pobór energii elektrycznej 
związany był ze zmianami atmosferycznymi. 

(akta kontroli str. 619-632) 

1.9. W latach 2017-2019 Sąd nie dokonywał rozeznania i analiz w zakresie 
zapotrzebowania na energię w strefach czasowych. W ramach przeprowadzanych 
centralnie zamówień publicznych na dostawę energii czynnej na lata 2017-2020, 
na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Sąd każdorazowo 
wskazywał w zapotrzebowaniu taryfy jednostrefowe C11 i C21. 
W trakcie czynności kontrolnych NIK (5 lutego 2020 r.) Sąd zgłosił do centralnego 
systemu zakupów zapotrzebowanie na 2021 r. w zakresie taryfy wielostrefowej C23. 
Ustalenia w tym zakresie zawiera pkt 2.4. niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 564-572, 615-616) 

1.10. Według instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych13, 
kontrola merytoryczna polegała na stwierdzeniu prawidłowości i zgodności treści 

                                                      
10 W okresie trwania audytu kompensatory były zainstalowane w sześciu obiektach, w tym czterech budynkach Sądu 
Okręgowego i dwóch sądach rejonowych. 
11 KP 43, KP 43A, KP 47 i Czechowicza. 
12 PPE KP 47 w maju 2019 r., Kraśnik Lubelska w listopadzie 2019 r., PPE Lubartów Lubelska w czerwcu 2019 r. 
13 Obowiązującej od 11 czerwca 2019 r. – wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora SO nr D-0003-17/19 z 11 czerwca 2019 r. 
oraz poprzedniej - obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. do 10 czerwca 2019 r. – wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora SO 
nr D.0003-26/16 z 7 grudnia 2016 r. 
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dokumentu z zasadami legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. 
Do kontroli merytorycznej dowodów księgowych dotyczących energii elektrycznej, 
upoważniony był Kierownik Oddziału Gospodarczego. 

(akta kontroli str. 47-68) 

Audytor wewnętrzny poddała analizie próbę dowodów źródłowych za energię 
elektryczną w zakresie: obiegu faktur, dokonywania kontroli wstępnej, 
merytorycznego i formalno-rachunkowego sprawdzenia dokumentów oraz 
terminowości zapłaty. W wyniku badania m.in. wskazała, że: 

 sposób dokonywania kontroli merytorycznej wskazany w Instrukcji sporządzania, 
obiegu i kontroli, nie odzwierciedlał faktycznie dokonywanych czynności, 

 Kierownik Oddziału Gospodarczego sprawował niedostateczny nadzór nad 
pracownikami odpowiedzialnymi za monitorowanie realizacji umów za media. 

 (akta kontroli str. 30-36, 39-46, 108-112) 

Od marca 2019 r. powierzono pracownikowi Oddziału Gospodarczego obowiązki, 
obejmujące m.in. weryfikację poprawności merytorycznej faktur za dostawy i usługi 
dystrybucji energii elektrycznej (w zakresie powierzonych mu zadań - szczegółowo 
opisanych w pkt 1.4. niniejszego wystąpienia) oraz opisywanie ich celem dokonania 
kontroli merytorycznej przez Kierownika Oddziału. Takie same obowiązki 
powierzono od sierpnia 2019 r. nowo zatrudnionej osobie. 

W czerwcu 2019 r.14 wprowadzono nową Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli 
dowodów księgowych, w której w § 5 określono obieg tych dokumentów pomiędzy 
Wydziałami/Oddziałami Sądu i sądów funkcjonalnych (rejonowych) a Oddziałem 
Finansowym SO. 

(akta kontroli str. 30-36, 39-46, 55-68, 108-112) 

Szczegółowej weryfikacji w trakcie niniejszej kontroli poddano 119 faktur z 2019 r. 
za usługi dystrybucji energii elektrycznej. Stwierdzono, że kontrola merytoryczna 
była prowadzona prawidłowo i terminowo dokonywano płatności. 

(akta kontroli str. 108-112, 426-441) 

1.11. W latach 2017-2019 Sąd korzystał (na podstawie umów najmu lub użyczenia) 
z obiektów lub powierzchni należących do innych podmiotów, z tego w pięciu 
lokalizacjach na własne potrzeby statutowe, a w ośmiu na potrzeby pięciu sądów 
rejonowych. W siedmiu przypadkach rozliczenia następowały na podstawie 
refaktury, w czterech na podstawie własnych umów zawartych przez Sąd 
z dostawcą energii i OSD, a w jednym ryczałtowo. 
Spośród analizowanych przypadków stwierdzono, że najwyższe wydatki w badanym 
okresie Sąd ponosił m.in. na energię elektryczną w związku z użyczeniem 
powierzchni przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód na potrzeby dwóch wydziałów SO: 
I Wydziału Cywilnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Wallenroda 4D w Lublinie 
oraz V Wydziału Karnego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 78 
w Lublinie. Zawarta umowa (porozumienie) zakładała dokonywanie rozliczeń energii 
elektrycznej na podstawie refakturowania ponoszonych wydatków obliczonych 
stosownie do procentowego udziału w zajmowanej i wykorzystywanej powierzchni. 
Porównanie tych ustaleń i faktycznego sposobu dokonywania rozliczeń z tego tytułu 
wykazało, że Sąd dokonywał weryfikacji prawidłowości naliczania opłat za energię 
elektryczną (w tym sprzedaży i dystrybucji) w oparciu o systematycznie 
udostępnianą przez kontrahenta pełną dokumentację źródłową (kopie faktur 
wystawionych przez sprzedawcę energii oraz OSD). 

(akta kontroli str. 466-512) 
 

                                                      
14 Zarządzeniem Dyrektora Sądu Nr D-003-17/19 z 11 czerwca 2019 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W okresie objętym kontrolą w Sądzie wprowadzano zmiany organizacyjne, które 
skutkowały rzetelnym dokonywaniem analiz w zakresie optymalizacji kosztów 
energii elektrycznej. Szczególnej kontroli podlegały dane w zakresie kosztów 
związanych z usługami dystrybucyjnymi. 

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

2.1. W grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r., w wyniku analiz przeprowadzonych przez 
audytora wewnętrznego w zakresie mocy umownej i maksymalnej mocy pobranej 
przez poszczególne PPE, Dyrektor Sądu skierował do PGE Dystrybucja S.A. 
wnioski o zmianę (zmniejszenie) mocy zamówionej na 2019 r. dla siedmiu PPE, 
z tego sześciu w grupie taryfowej C2115 oraz jednego PPE w grupie taryfowej C1116. 
W czterech przypadkach we wnioskach wskazano zróżnicowane zapotrzebowania 
na moc w poszczególnych okresach rozliczeniowych17. 

W wyniku analiz zapotrzebowania na energię elektryczną prowadzonych przez 
Oddział Gospodarczy w trakcie 2019 r., w październiku 2019 r. zostały zgłoszone do 
OSD wnioski o zmniejszenie oraz zróżnicowanie zapotrzebowania na moc umowną 
na 2020 rok dla siedmiu PPE działających w grupie taryfowej C2118. Zmiany miały 
na celu dalsze dostosowanie mocy umownej do faktycznych potrzeb. 

(akta kontroli str. 370-402, 549-556) 

2.2. W ośmiu PPE w grupie taryfowej C21 zastosowano kompensatory energii 
biernej pojemnościowej. Montaż tych urządzeń przewidziany był w większości 
przypadków w dokumentacji projektowej opracowanej dla modernizacji i remontów 
przeprowadzonych w poszczególnych obiektach. W sześciu PPE układy 
do kompensacji zamontowano w latach 2012-201619, a wydatki na ten cel dla pięciu 
z nich wyniosły PPE 41,8 tys. zł20. W sierpniu 2019 r. kompensatory energii biernej 
zostały zainstalowane w SR w Lubartowie (PPE Lubelska) oraz w SR w Kraśniku 
(PPE Lubelska). Rozbudowano też kompensator w SR w Rykach (PPE Kościuszki 
15). Łączne wydatki na montaż tych urządzeń w 2019 r. wyniosły 18,3 tys. zł. 
Analiza kosztów poniesionych na ich zainstalowanie w SR w Kraśniku i w SR 
w Lubartowie wykazała, że zwrot nakładów nastąpi po odpowiednio 5,5 oraz 
7 miesiącach. 

(akta kontroli str. 445-465, 522-523, 534) 

2.3. Na podstawie danych z faktur dla PPE, dla których kompensatory 
zainstalowano w okresie objętym kontrolą (w sierpniu 2019 r.), stwierdzono, że: 

 w przypadku SR w Lubartowie, po zainstalowaniu kompensatora energii biernej, 
całkowicie wyeliminowano opłaty za energię bierną, które w okresie od marca 
2018 r. do sierpnia 2019 r. wahały się w skali miesiąca od 0,4 tys. zł do 0,9 tys. zł 
(netto), a ogółem za ten okres wyniosły 14,7 tys. zł netto (18,1 tys. zł brutto); 

 w przypadku SR w Kraśniku, po zainstalowaniu kompensatora energii biernej, 
opłaty za energię bierną zmniejszyły się z 1,6 tys. zł netto (październik 2018 r.) 

                                                      
15 PPE: KP 47, Czechowicza, Ryki Kościuszki 15, Włodawa Sejmowa, Kraśnik Lubelska, Lubartów Lubelska. 
16 Włodawa Rynek. 
17 PPE: KP 47, Czechowicza, Ryki Kościuszki 15, Lubartów Lubelska. 
18 KP 43A, KP 43, KP 47, Czechowicza, Kraśnik Lubelska, Lubartów Lubelska, Ryki Kościuszki 15. 
19 W grudniu 2012 r. kompensatory zostały zainstalowane w budynku SO przy ul. Krakowskie Przedmieście 47, w grudniu 
2014 r. w budynku przy Placu Czechowicza 1, w czerwcu 2016 r. w budynkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 i 43A, 
w budynku SR we Włodawie (PPE Sejmowa) w listopadzie 2015 r., a w SR w Rykach (PPE Kościuszki 15) w kwietniu 2016 r. 
20 W przypadku kompensatora dla SR we Włodawie został on przekazany jako środek trwały z Sądu Apelacyjnego (38 tys. zł). 

Stwierdzone 
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do 35,85 zł netto (grudzień 2019 r.). W okresie od stycznia 2018 r. do sierpnia 
2019 r. opłaty wyniosły 25,1 tys. zł netto (30,8 tys. zł brutto), a od września 
do grudnia 2019 r. – 0,11 tys. zł netto. 

(akta kontroli str. 558-559) 

2.4. Na podstawie pozyskanych przez NIK – w trakcie niniejszej kontroli - od PGE 
Dystrybucja S.A. danych profilowych zarejestrowanych w październiku 2019 r. dla 
czterech PPE ustalono, że: 
1) zużycie energii w PPE Czechowicza wyniosło 16 388 kWh, a opłata sieciowa 

zmienna w grupie taryfowej jednostrefowej C21 wyniosła 2,3 tys. zł netto. 
Zużycie energii z podziałem na trzy strefy czasowe wyniosło: 5 269 kWh (32%) 
w szczycie przedpołudniowym, 2 320 kWh (14%) w szczycie popołudniowym, 
8 799 kWh (54%) w pozostałych godzinach doby. Przy zastosowaniu grupy 
taryfowej C23 opłata mogłaby wynieść 1,8 tys. netto (mniej o 0,5 tys. zł netto); 

2) zużycie energii w PPE KP 43A wyniosło 38 127 kWh, a opłata sieciowa zmienna 
w C21 wyniosła 5,4 tys. zł netto. Zużycie energii z podziałem na trzy strefy 
czasowe wyniosło: 10 934 kWh (29%) w szczycie przedpołudniowym, 5 550 
kWh (14%) w szczycie popołudniowym, 21 643 kWh (57%) w pozostałych 
godzinach doby. W grupie C23 opłata mogłaby wynieść 4,0 tys. zł netto (mniej 
o 1,4 tys. netto); 

3) zużycie energii w PPE KP 43 wyniosło 8 966 kWh, a opłata sieciowa zmienna 
w C21 wyniosła 1,3 tys. zł netto. Zużycie energii z podziałem na trzy strefy 
czasowe wyniosło: 2 331 kWh (26%) w szczycie przedpołudniowym, 1 296 kWh 
(14%) w szczycie popołudniowym, 5 339 kWh (60%) w pozostałych godzinach 
doby. Przy zastosowaniu grupy taryfowej C23 opłata mogłaby wynieść 
0,9 tys. zł netto (mniej o 0,4 tys. zł netto); 

4) zużycie energii w PPE Kraśnik Lubelska wyniosło 8 196 kWh, a opłata sieciowa 
zmienna w C21 wyniosła 1,2 tys. zł netto. Zużycie energii z podziałem na trzy 
strefy czasowe wyniosło: 2 629 kWh (32%) w szczycie przedpołudniowym, 
1 168 kWh (14%) w szczycie popołudniowym, 4 399 kWh (54%) w pozostałych 
godzinach doby. W grupie C23 opłata mogłaby wynieść 0,9 tys. zł netto (mniej 
o 0,3 tys. zł netto). 

Dyrektor Sądu podał, że rzeczywiście zmiana taryfy z C21 na C23 mogłaby 
przynieść oszczędności na rachunkach od PGE Dystrybucja S.A. Wskazał jednak, 
że taryfa C23 nie znajduje się w koszyku centralnego systemu zakupów dla 
sądownictwa21. Przedstawiciel Centrum Zakupów dla Sądownictwa (CZS) przekazał 
także informację, że żaden sąd w Polsce nie korzysta z taryfy C23. Dyrektor SO 
stwierdził, że w trakcie kontroli NIK - 5 lutego 2020 r. - wysłano do CZS 
zapotrzebowanie na taryfę C23 na rok 2021. Wyraził także obawę, że istnieje 
prawdopodobieństwo, że taryfa C23 może zostać wyceniona jako taryfa 
„dodatkowa”, dla której koszt w umowie generalnej jest wyższy i wynosi aktualnie 
676,50 zł/MWh brutto, a dla taryfy „obligatoryjnej” C21 jest to 403,44 zł/MWh brutto. 
Przyjmując obowiązujące w 2020 r. stawki i zużycie energii z października 2019 r. 
w SO ustalono, że straty przy zakupie mogłyby być wyższe niż oszczędności na 
dystrybucji energii. 

(akta kontroli str. 403-425, 513-520, 564-572) 

2.5. W grudniu 2018 r., w wyniku analiz przeprowadzonych przez audytora 
wewnętrznego, złożono do OSD wniosek o zmianę grupy taryfowej dla PPE 
Włodawa Sejmowa z C21 na C11 oraz mocy umownej z 61 kW na 30 kW. Dyrektor 
Sądu podał, że wniosek został anulowany w związku z informacją otrzymaną 

                                                      
21 W umowie generalnej zawartej na dostawę energii elektrycznej dla sądów powszechnych obszaru apelacji lubelskiej oraz 
zawartej na jej podstawie umowy wykonawczej. 
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od OSD, że wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego na przyłączu do budynku 
(zgodnie z projektem) wynosi 100 A i jest odpowiednia do mocy przyłączeniowej 
w wysokości 60 kW, co skutkuje zakwalifikowaniem do grupy taryfowej C21. 
Obniżenie grupy taryfowej wymaga zmiany wielkości zabezpieczenia 
przedlicznikowego, na co nie godzi się OSD, uzasadniając to możliwością przerw 
w dostawie prądu powodowanych zbyt małym zabezpieczeniem. 

(akta kontroli str. 528-533) 

2.6. Zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji PGE Dystrybucja S.A.: 

 dopuszcza się zamawianie mocy w niejednakowych wielkościach 
na poszczególne, nie krótsze niż miesięczne, okresy roku (pkt 3.2.3.), 

 odbiorcy zamawiają moc umowną na następny rok w terminie określonym 
w umowie. W przypadku braku zamówienia mocy umownej w wymaganym 
terminie, jako moc umowną na następny rok przyjmuje się wielkość mocy 
umownej, według której odbiorca był dotychczas rozliczany (pkt 3.2.5.). 

Analiza mocy umownej i maksymalnej mocy pobranej (zarejestrowanej przez liczniki 
rozliczeniowe oraz wykazanej na 183 fakturach za świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej za okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r.) wykazała, że w:  
1) PPE KP 43 moc umowna w latach 2017-2019 wynosiła 60 kW, maksymalna 

moc pobrana stanowiła 43-82% mocy umownej, a opłata stała dystrybucyjna 
w 2019 r. wyniosła 11,6 tys. zł netto. Według Kierownika Oddziału 
Gospodarczego nie obniżono mocy na 2019 r., gdyż zamontowano 
klimatyzację, a weryfikacji zapotrzebowania na energię można było dokonać po 
jej użytkowaniu w okresie letnim. W 2020 r. moc umowna została ustalona 
indywidualnie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych na poziomie 
od 38 kW do 50 kW, tj. 63-83% wartości mocy umownej z lat 2017-2019, opłata 
wyniesie 8,8 tys. zł netto (będzie niższa 2,8 tys. zł netto od poniesionej 
w 2019 r.); 

2) PPE KP 47 w latach 2017-2018 moc umowna wynosiła 50 kW, maksymalna 
moc pobrana stanowiła 48-100% mocy umownej, w 2018 r. opłata stała 
dystrybucyjna wyniosła 9,5 tys. zł netto. W 2019 r. moc umowna została 
ustalona indywidualnie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych od 30 kW 
(kwiecień-sierpień) do 50 kW (styczeń-marzec, listopad-grudzień), moc pobrana 
wyniosła od 25 kW (październik) do 40 kW (styczeń-luty), tj. stanowiła 63-123% 
mocy umownej, opłata stała dystrybucyjna wyniosła 7,8 tys. zł netto (była niższa 
o 1,7 tys. zł netto od opłaty poniesionej w 2018 r.). W 2020 r. moc umowna 
została ustalona indywidualnie dla okresu rozliczeniowego, opłata wyniesie 
7,5 tys. zł netto (będzie niższa o 0,3 tys. zł od opłaty z 2019 r.); 

3) PPE Ryki Kościuszki 15 w latach 2017-2018 moc umowna wynosiła 61 kW, 
maksymalna moc pobrana stanowiła 28-44% mocy umownej, w 2018 r. stała 
opłata dystrybucyjna wyniosła 11,5 tys. zł netto. W 2019 r. moc umowna została 
obniżona i ustalona indywidualnie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych, 
tj. od 30 kW (styczeń-kwiecień, wrzesień-grudzień) do 40 kW (maj-sierpień), 
moc pobrana wyniosła od 20 kW (luty) do 28 kW (czerwiec, grudzień), 
tj. stanowiła 63-93% mocy umownej, opłata wyniosła 6,5 tys. zł netto (była 
niższa o 5,1 tys. zł netto od opłaty poniesionej w 2018 r.). W 2020 r. moc 
umowna została ustalona od 29 kW do 30 kW, opłata wyniesie 5,6 tys. zł netto 
(będzie niższa 0,9 tys. zł netto od opłaty z 2019 r.); 

4) PPE Kraśnik Lubelska w 2018 r. moc umowna wynosiła 64 kW, maksymalna 
moc pobrana od 22 kW (luty) do 33 kW (czerwiec), tj. stanowiła 34-52% mocy 
umownej, opłata stała dystrybucyjna wyniosła 11,7 tys. zł netto. W 2019 r. moc 
umowna została obniżona do 35 kW, moc pobrana wyniosła od 25 kW (marzec 
i wrzesień) do 36 kW (listopad) i stanowiła 71-103% mocy umownej, opłata 
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wyniosła 6,8 tys. zł netto (była niższa o 4,9 tys. zł netto od opłaty z 2018 r.). 
W 2020 r. moc umowna została po raz kolejny obniżona i ustalona od 30 kW 
do 35 kW, opłata wyniesie 6,3 tys. zł netto (będzie niższa o 0,5 tys. zł netto 
od opłaty w 2019 r.);  

5) PPE Włodawa Sejmowa w 2018 r. moc umowna wynosiła 61 kW, maksymalna 
moc pobrana stanowiła 28-43% mocy umownej (od 19 kW do 26 kW). W 2018 r. 
opłata stała dystrybucyjna wyniosła 11,5 tys. zł netto. W 2019 r. moc umowna 
została obniżona do 30 kW, moc pobrana wyniosła od 20 kW (maj) do 28 kW 
(lipiec), opłata wyniosła 5,8 tys. zł netto (była niższa o 5,7 tys. zł od opłaty 
w 2018 r.). Moc umowna w 2020 r. została utrzymana na poziomie 2019 r.; 

6) PPE Lubartów Lubelska w 2018 r. (od marca do listopada) moc wynosiła 81 kW, 
maksymalna moc pobrana stanowiła 28-44% mocy umownej (od 23 kW do 
36 kW), opłata stała dystrybucyjna wyniosła 11,5 tys. zł. W grudniu 2018 r. moc 
umowna została obniżona do 30 kW, moc pobrana wyniosła 26 kW, opłata 
wyniosła 0,47 tys. zł. W 2019 r. moc umowna została ustalona od 35 kW do 
40 kW, moc pobrana wyniosła od 24 kW do 42 kW i stanowiła 69-105% mocy 
umownej, opłata wyniosła 7,1 tys. zł netto. Porównanie opłat poniesionych 
w okresie od marca do listopada wykazało, że opłata z 2019 r. (5,5 tys. zł netto) 
była niższa o 6,0 tys. zł netto od opłaty z 2018 r. Moc umowna w 2020 r. została 
ustalona od 29 kW do 42 kW, opłata wyniesie 6,7 tys. zł netto (będzie niższa 
o 0,4 tys. zł netto od opłaty w 2019 r.). 

Z powyższej analizy wynika, że w latach 2017-2018 w ww. PPE wystąpiły różnice 
pomiędzy mocą umowną a maksymalną mocą pobraną. Pod koniec 2018 r. Sąd 
podjął działania w celu dostosowania mocy zamówionej do faktycznych potrzeb, co 
skutkowało znacznym obniżeniem wydatków. W 2019 r. dla pięciu PPE22 
oszczędności wyniosły łącznie 23,4 tys. zł (28,8 tys. zł brutto).  

(akta kontroli str. 538-540, 543-548, 619-631) 

W lutym 2020 r. pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów opracował – na 
podstawie profili zużycia energii elektrycznej w 2019 r. uzyskanych z PGE 
Dystrybucja S.A. - „Analizę efektywności zmiany taryfy C21 na inną możliwą 
w wybranych jednostkach podległych SO”, tj. dla SR w Rykach, Lubartowie, 
Kraśniku i Włodawie. Wnioski z tej analizy dotyczyły m.in.: 

 SR Ryki i SR Włodawa – najbardziej ekonomicznie uzasadnioną taryfą jest C12n 
(szacowana oszczędność tylko na usłudze dystrybucji w porównaniu ze 
stosowaną taryfą C21 to dla SR Ryki ok. 440 zł, a dla SR we Włodawie ok. 340 zł 
netto miesięcznie); 

 SR w Kraśniku – sugeruje się pozostanie w taryfie C2x z uwagi na montaż 
w grudniu 2019 r. instalacji klimatyzacji. Nowe urządzenia spowodują wzrost 
obciążenia mocą czynną. Zgodnie z przeprowadzonym porównaniem 
poszczególnych taryf najbardziej korzystna byłaby taryfa kilkustrefowa C23; 

 SR Lubartów – z uwagi na niewielkie przekroczenie mocy umownej (czerwiec 
2019 r.) sugeruje się pozostanie w grupie taryfowej C2x (ze względu 
na istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe 125A) oraz rozważenie zmiany 
na kilkustrefową taryfę C23 jako najbardziej optymalną. 

W rezultacie - w dniu 28 lutego 2020 r. – Dyrektor Sądu skierował do PGE 
Dystrybucja S.A. wnioski o zmianę grupy taryfowej z C21 na C11 – bez zmiany 
mocy umownej - dla PPE w Rykach Kościuszki 15 oraz PPE Włodawa Sejmowa. 
Pismem z 12 marca 2020 r. OSD poinformował Sąd o wyrażeniu zgody na zmianę 

                                                      
22 PPE KP 47, PPE Włodawa Sejmowa, PPE Kraśnik Lubelska, PPE Ryki Kościuszki, PPE Lubartów Lubelska (marzec-
listopad). 
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grupy taryfowej dla PPE Włodawa. Zmiana zostanie dokonana po wymianie 
zabezpieczeń przedlicznikowych przez Rejon Energetyczny Chełm. 

(akta kontroli str. 634-659, 662-666) 

2.7. W grudniu 2018 r., z polecenia Dyrektora SO, została przeprowadzona 
w komórkach organizacyjnych Sądu akcja usuwania z pomieszczeń biurowych 
dodatkowych użytkowanych i nieużytkowanych przenośnych urządzeń grzejnych 
oraz prywatnych sprzętów do przygotowywania i podgrzewania posiłków. Działania 
te miały na celu dalsze zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. 

(akta kontroli str. 442-444) 

2.8. Wymiana oświetlenia była każdorazowo wprowadzana w ramach modernizacji 
obiektów Sądu i wzrost kosztów ponoszonych na energię bierną był uwzględniany 
w ramach dokumentacji projektowej (instalacja kompensatorów energii biernej). 

W przypadku PPE Ryki Kościuszki 15, w sierpniu 2019 r. nastąpiła rozbudowa 
urządzenia kompensującego energię bierną pojemnościową (zainstalowanego 
w kwietniu 2016 r.). Mimo to po trzech miesiącach jego funkcjonowania (w grudniu 
2019 r.) ilość energii biernej oddanej wzrosła do poziomu 997 kW dotychczas 
niewystępującego. W konsekwencji PGE w fakturze za grudzień 2019 r. naliczyło 
opłatę z tego tytułu w wysokości 489,63 zł netto. Dyrektor Sądu stwierdził, że 
w 2018 r. została wykonana instalacja klimatyzacji (w 20 pomieszczeniach). 
Po jej uruchomieniu na fakturach pojawiły się opłaty za energię bierną. W związku 
z tym podjęto decyzję o rozbudowie kompensatora energii biernej, co zostało 
zrealizowane w sierpniu 2019 r. Jednak w grudniu po raz kolejny pojawiła się opłata 
z tytułu energii biernej, na co wpływ miał montaż – w tym miesiącu - centralnego 
układu zasilania awaryjnego oraz klimatyzacji do schładzania pomieszczenia 
z  UPS-em. Konieczność montażu tego systemu wynikła w listopadzie 2019 r. i była 
podyktowana potrzebą zapewnienia ciągłości działania SR w Rykach. W trakcie 
realizacji – w lipcu i sierpniu 2019 r. – zakupu i montażu kompensatorów nie było 
możliwości przewidzenia, że zajdzie konieczność montażu UPS, a tym bardziej jaka 
będzie wartość energii biernej oddanej/pobranej w wyniku jego pracy. Dobrą 
praktyką jest dobór kompensacji energii biernej po uruchomieniu wszystkich 
urządzeń w obiekcie i sporządzeniu bilansu energii biernej. Kompensatory dobiera 
się na podstawie pomiarów profilu energii do rzeczywistego zapotrzebowania na 
energię indukcyjną w godzinach największego poboru mocy pojemnościowej. 
Na podstawie tak wykonanego bilansu energii biernej można z dużą precyzją dobrać 
układ kompensacji. Według Dyrektora Sądu w najbliższym okresie zostaną 
przeprowadzone takie pomiary i po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury 
kompensator energii biernej zostanie rozbudowany tak, aby Sąd nie pokrywał 
nieuzasadnionych kosztów energii biernej. 

(akta kontroli str. 522-523, 534-536, 558-559) 

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

W okresie objętym kontrolą prowadzone w Sądzie analizy zużycia energii 
elektrycznej i kosztów jej dystrybucji skutkowały podejmowaniem realnych działań 
mających na celu wprowadzenie oszczędności w wydatkach budżetowych. 
Od 2019 r. systematycznie dostosowywano moc umowną do faktycznych potrzeb. 
Zainstalowane oraz zmodernizowane systemy kompensacji energii biernej 
pojemnościowej eliminowały lub znacznie ograniczały ponoszone opłaty. W trakcie 
kontroli NIK podjęto także działania mające na celu zastosowanie grup taryfowych 
pozwalających na rozliczanie zużycia energii elektrycznej w strefach czasowych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w skontrolowanych obszarach, 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków. 

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 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 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. 

 

Lublin,    28       kwietnia 2020 r. 

  

Kontroler Dyrektor  
Ewa Kulik 

główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

........................................................ 

 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


