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I. Dane identyfikacyjne 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (dalej: UMCS, Uniwersytet) 

20-031 Lublin, Plac im. Marii Curie-Skłodowskiej 5 

 

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor od 2016 r. 

 

1. Przeprowadzanie 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 

 

 Małgorzata Dobrowolska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 1.
do kontroli nr LLU/16/2020 z 22 stycznia 2020 r.  

 Jacek Kaczmarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LLU/37/2020 z 5 marca 2020 r. 

 Paweł Gruszkiewicz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 3.
nr LLU/35/2010 z 26 lutego 2020 r. 

(akta kontroli tom I str. 5-8) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Umowy na dostawę energii elektrycznej zawarto z zachowaniem trybu 
przewidzianego w obowiązujących przepisach, a kontrola merytoryczna faktur za 
energię elektryczną była prowadzona prawidłowo. W części obiektów UMCS 
wprowadzono rozwiązania techniczne ograniczające zużycie energii elektrycznej 
(wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, zastosowanie oświetlenia 
w technologii LED, montaż układów do kompensacji mocy biernej, wyłączanie 
urządzeń biurowych). 

W latach 2017-2019 nie przeprowadzono rzetelnej i kompleksowej analizy kosztów 
ponoszonych za usługi dystrybucji energii elektrycznej. Stwierdzono istotne 
nieprawidłowości, które w ww. okresie dotyczyły: 

 niepodjęcia działań w celu ograniczenia występowania przekroczeń mocy 
umownej, 

 niedostosowania mocy umownej do faktycznego zapotrzebowania 
poszczególnych punktów poboru energii (dalej: PPE), 

 niepodjęcia działań w celu ograniczenia opłat za ponadumowny pobór energii 
biernej w czterech PPE, 

 niezastosowania grup taryfowych, uwzględniających zużycie energii elektrycznej 
w strefach czasowych, 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 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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 pominięcia procedur wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych 
na przeprowadzenie kompensacji energii biernej w siedmiu punktach poboru 
energii, 

 nierzetelnego odbioru urządzeń do kompensacji energii biernej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Prowadzenie analiz w zakresie optymalizacji kosztów 
energii elektrycznej 

1.1. Według stanu na 1 stycznia 2017 r., UMCS posiadał 78 punktów poboru energii 
(dalej: PPE). Według stanu na 31 grudnia 2019 r. UMCS posiadał 80 PPE, w tym 
pięć w grupie taryfowej B21, dwa w B23, 33 w C2x, 23 w C1x oraz 17 w G11. 
W przypadku wszystkich PPE rozliczeń dokonywano na podstawie umów zawartych 
z operatorem systemu dystrybucyjnego (dalej: OSD) oraz odrębnych umów 
na zakup energii elektrycznej zawartych ze sprzedawcami energii elektrycznej. 

(akta kontroli tom I str. 232, tom IV str. 193-196, 267-275) 

1.2. W związku z wejściem w życie 29 czerwca 2019 r. ustawy z dnia 13 czerwca 
2019 r.4 zmieniającej ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw5, UMCS złożył 17 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. 

Koszty za energię elektryczną wyniosły: 

 w 2017 r. za zakup energii czynnej – 3 087,5 tys. zł; za usługi dystrybucji – 
3 367,7 tys. zł, 

 w 2018 r. za zakup energii czynnej – 3 317,6 tys. zł; za usługi dystrybucji – 
3 108,7 tys. zł, 

 w 2019 r. za zakup energii czynnej – 3 836,5 tys. zł; za usługi dystrybucji – 
3 199,8 tys. zł. 

(akta kontroli tom IV str. 193-197) 

1.3. Zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego UMCS6, do zadań 
Działu Eksploatacji należała optymalizacja kosztów eksploatacji obiektów i ich 
wyposażenia. W poprzednio obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym 
zamieszczono podobne zapisy7.  

Kierownikowi Działu Eksploatacji przypisano zadania polegające na zapewnieniu 
dostaw pełnego zakresu mediów dla obiektów UMCS oraz analizie i racjonalizacji 
mediów pod kątem zużycia i kosztów eksploatacji.  

(akta kontroli tom I str. 12-126, 235-236, tom IV str. 153-155) 

1.4. W okresie objętym kontrolą UMCS nie występował do OSD i sprzedawców 
energii elektrycznej w sprawie możliwości wprowadzenia oszczędności 

                                                      
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 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). 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 2538, ze zm. 
6 Stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 
1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
7 Zarządzenie nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 lutego 2010 r. ze zm., 
obowiązującego do 30 września 2019 r. 
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w ponoszeniu opłat za energię elektryczną. W 2015 r. zmieniono grupę taryfową 
w czterech PPE z C21 na C23. 

Zastępca Kanclerza ds. Techniczno-Majątkowych (dalej: Z-ca Kanclerza) wyjaśniła, 
że analizowano sytuację na rynku energii elektrycznej, także w kontekście innych 
porównywalnych jednostek administracyjnych i ich cen energii czynnej, uzyskanych 
w wyniku ogłaszanych przetargów w latach 2017-2018 oraz w odniesieniu do cen 
energii na Towarowej Giełdzie Energii. Uczelnia zwracała się także do kierowników 
obiektów o podejmowanie takich kroków, które mimo wzrostu cen jednostkowych, 
nie pozwolą na proporcjonalny wzrost kosztu globalnego energii. Podejmowano 
również próby negocjacji umowy zawartej z PGE Obrót. Działania UMCS 
skoncentrowały się więc na innym obszarze niż szczegółowe analizy i korekty 
poszczególnych elementów składowych ceny. 

 (akta kontroli tom IV str., 165-169, 287-293) 

UMCS w latach 2017-2019 nie zlecał wyspecjalizowanym podmiotom wykonania 
analiz w zakresie optymalizacji energii elektrycznej. 

Zagadnienia związane z optymalizacją kosztów energii elektrycznej nie były w latach 
2017-2019 przedmiotem audytu ani kontroli zewnętrznej. 

 (akta kontroli tom IV str. 209, 212) 

1.5. W latach 2017-2019 UMCS prowadził bieżącą analizę kosztów związanych 
z energią elektryczną. W ramach analizy prowadzono monitoring kosztów energii 
biernej pojemnościowej i indukcyjnej oraz kosztów z tytułu opłat za przekroczenia 
mocy umownej. Z-ca Kanclerza wyjaśniła, że analizy służyły do podejmowania 
decyzji głównie w zakresie ograniczenia opłat za energię bierną oraz zwiększenia 
mocy zamówionej. 

Analizy te nie obejmowały swoim zakresem pozostałych kosztów usług dystrybucji 
energii elektrycznej, tj. wykorzystania mocy umownej w stosunku do faktycznego 
zapotrzebowania poszczególnych obiektów, a także rozeznania w zakresie 
zastosowania wielostrefowych grup taryfowych.  

(akta kontroli tom IV str. 205-207, 276-288) 

W okresie objętym kontrolą UMCS nie występował do OSD o tzw. dane profilowe, 
ani nie przeprowadzał analiz w zakresie zużycia w latach 2017-2019 energii 
elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych. Z informacji Z-cy Kanclerza 
wynika, że Dział Eksploatacji dokonywał jedynie analizy na podstawie posiadanych 
własnych danych z uwagi na możliwości kadrowe oraz trudną współpracę z OSD. 

(akta kontroli tom IV str. 212) 

1.6. Analiza mocy umownej i maksymalnej mocy pobranej (zarejestrowanej przez 
licznik rozliczeniowy oraz wykazanej w 108 fakturach za usługi dystrybucji energii 
elektrycznej) za okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r. wykazała, że: 
1) w PPE 0641 (moc umowna 110 kW) – w 2017 r. maksymalna moc pobrana 

wyniosła od 98 kW (sierpień) do 205 kW (luty), tj. od 89% do 186% mocy 
umownej, w 2018 r. od 105 kW (sierpień) do 187 kW (czerwiec), tj. od 95% 
do 170% mocy umownej, a w 2019 r. od 85 kW (sierpień) do 174 kW (grudzień), 
tj. od 77% do 158% mocy umownej. Opłata dystrybucyjna stała w latach 2017-
2019 wyniosła 63,0 tys. zł netto; 

2) w PPE 1154 (moc umowna 55 kW) – w 2017 r. maksymalna moc pobrana 
wyniosła od 55 kW (styczeń) do 65 kW (maj), tj. od 100% do 118% mocy 
umownej, w 2018 r. od 58 kW (kwiecień) do 70 kW (listopad), tj. od 105% 
do 127% mocy umownej, a w 2019 r. od 58 kW (marzec) do 112 kW 
(październik), tj. od 105% do 204% mocy umownej. Opłata dystrybucyjna stała 
w latach 2017-2019 wyniosła 31,5 tys. zł netto; 
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3) w PPE 0640 (moc umowna 48 kW) – w 2017 r. maksymalna moc pobrana 
wyniosła od 16 kW (sierpień) do 66 kW (listopad), tj. od 33% do 138% mocy 
umownej, w 2018 r. od 12 kW (sierpień) do 66 kW (grudzień), tj. od 25% 
do 138% mocy umownej, a w 2019 r. od 14 kW (sierpień) do 65 kW (maj), tj. od 
21% do 135% mocy umownej. Opłata dystrybucyjna stała w latach 2017-2019 
wyniosła 27,5 tys. zł netto.  

W latach 2017-2019 opłata za przekroczenie mocy przewyższała opłatę stałą 
dystrybucyjną (za moc zamówioną). Wartość opłaty za przekroczenie mocy 
umownej w ww. okresie wyniosła: 
1) 117,6 tys. zł netto w PPE 0641 i stanowiła 187% opłaty stałej (63,0 tys. zł),  
2) 51,3 tys. zł netto w PPE 1154 i stanowiła 163% opłaty stałej (31,5 tys. zł netto), 
3) 36,7 tys. zł netto w PPE 0640 i stanowiła 133% opłaty stałej (27,5 tys. zł netto). 

UMCS 17 stycznia 2020 r. zwrócił się do OSD pisemnie z prośbą o zwiększenie 
mocy umownej: w PPE 0640 z 48 kW do 60 kW, w PPE 0641 ze 110 kW do 140 kW 
oraz w PPE 1154 z 55 kW do 100 kW. 

W PPE 0640 moc umowna była równa mocy przyłączeniowej i wynosiła 48 kW, 
a zwiększenie mocy umownej było uzależnione od wcześniejszego wystąpienia do 
OSD z wnioskiem o zmianę warunków przyłączeniowych. Z-ca Kanclerza wyjaśniła, 
że w przypadku PPE 0640 zaniechano działań, gdyż ewentualna inwestycja 
polegająca na przebudowie przyłącza byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, 
budynek znajduje się obecnie na etapie sprzedaży8.  

 (akta kontroli tom I str. 169, tom IV str. 202, 260-265, 340-342, 347-351) 

1.7. UMCS przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup energii elektrycznej czynnej w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych9 (dalej: 
ustawa pzp), w wyniku których zawarł umowy na dostawy energii elektrycznej: 

 z 6 października 2015 r. z PGE Obrót S.A. na okres do 1 października 2018 r. 
(cena 0,2133 zł netto za 1 kWh), 

 z 25 września 2018 r. z PGE Obrót S.A. na okres do 1 października 2019 r. 
(0,3278 zł netto za 1 kWh), 

 z 27 sierpnia 2019 r. z ELEKTRIX S.A. na okres do 1 października 2020 r. 
(0,2250 zł netto za 1 kWh). 

(akta kontroli tom I str. 172-231, 266-338) 

1.8. Zgodnie z polityką rachunkowości UMCS10, sprawdzenie dowodu księgowego 
pod względem merytorycznym polegało m.in. na weryfikacji, czy operacja 
gospodarcza była zasadna i znajdowała potwierdzenie w rzeczywistości11. 

Zgodnie z wyjaśnieniem Z-cy Kanclerza, dane o zużyciu energii elektrycznej oraz 
przekroczeniach mocy i ich kosztach podlegały rejestracji w arkuszu kontrolnym, 
który umieszczony był w zasobie sieciowym w folderze pracownika zajmującego się 
rozliczaniem faktur. Folder z arkuszami kontrolnymi i skanami faktur dostępny był 
dla pracowników Sekcji Technicznego Utrzymania, którzy weryfikują przekroczenia 
mocy umownej i energii biernej, a w przypadku przekroczeń – wnioskują 
o dostosowanie mocy umownej do właściwego poziomu lub zlecają podłączenie 
analizatora zużycia na PPE, w którym występuje przekroczenie. Wskazana 
procedura stosowana jest od momentu wdrożenia modułów SAP (DMS i PM), a po 
zakończeniu pełnego wdrożenia projektu „Zintegrowany System Zarządzania 

                                                      
8 Uchwała nr XXIV – 4.6/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. 
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.  
10 Wprowadzoną zarządzeniem Nr 55/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 
2019 r. w sprawie zasad rachunkowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
11 Te same zapisy określono w poprzedniej polityce rachunkowości wprowadzonej w marcu 2015 r. 
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Uczelnią” wszystkie procedury będą miały swoje odzwierciedlenie w Instrukcjach 
obiegu dokumentów dla poszczególnych kategorii dokumentów. 

W wyniku badania 70 wybranych faktur za dystrybucję energii elektrycznej12 z lat 
2017-2019 stwierdzono, że prowadzono weryfikację pod względem merytorycznym. 
Wszystkie zbadane faktury zostały opłacone terminowo. 

(akta kontroli tom I str. 133-171, 233-234, 237-238, tom IV str. 245-246) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W latach 2017-2019 nie przeprowadzono rzetelnej i kompleksowej analizy 
wynikających z faktur za usługi dystrybucji energii elektrycznej kosztów tych usług, 
tj. obejmującej opłatę sieciową stałą (za moc zamówioną) oraz zmienną 
(uzależnioną od zużycia energii w strefach czasowych). Analiza taka umożliwiłaby 
dobór mocy umownych do faktycznych potrzeb PPE oraz zastosowanie 
wielostrefowej grupy taryfowej. 

Z wyjaśnień Z-cy Kanclerza wynika, że przyczyną nieprowadzenia analiz był brak 
w strukturze Działu Eksploatacji osoby dedykowanej wyłącznie do przeprowadzania 
szczegółowej analizy zużycia i optymalizacji energii elektrycznej. W UMCS 
koncentrowano się przede wszystkim na unikaniu przekroczeń mocy umownej 
i energii biernej. 

(akta kontroli tom IV str. 342) 

2. W latach 2017-2019 nie podjęto działań w celu ograniczenia występowania 
przekroczeń mocy umownej. W PPE 0641 i 1154 przekroczono moc umowną w 68 
okresach rozliczeniowych, co skutkowało naliczeniem przez OSD dodatkowych 
opłat w łącznej wysokości 168,9 tys. zł netto (207,8 tys. zł brutto). W ocenie NIK 
takie działanie było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych13, zgodnie z którym 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. 

Z-ca Kanclerza wyjaśniła, że w momencie planowania większego remontu, czy 
przebudowy obiekt taki zostaje wyłączony z analizy przekroczeń mocy, z uwagi na 
nieprzewidywalną zmienność zapotrzebowania na energię. Przekroczenia mocy 
w PPE 0641 wynikały m.in. z rozbudowy obiektu o nowe szklarnie, przebudowy 
części pomieszczeń na zwierzętarnię oraz wyposażenia w nową aparaturę 
naukowo-badawczą. W przypadku PPE 1154 doszło do zwiększenia mocy m.in. 
w związku z pracami budowlanymi oraz zagospodarowaniem piętra budynku, które 
nie było użytkowane przez ponad siedem lat.  

NIK zauważa, że w przypadku robót inwestycyjnych w projektach branży 
elektrycznej przeprowadza się analizy zużycia energii. 

(akta kontroli tom IV str. 202, 260, 264, 340-341)  

W UMCS umowy na dostawę energii elektrycznej zawarto zgodnie art. 44 ust. 4 
ustawy o finansach publicznych. Kontrola merytoryczna faktur za energię 
elektryczną była prowadzona prawidłowo. Nie przeprowadzono jednak rzetelnej 
i kompleksowej analizy, wynikających z faktur za usługi dystrybucji energii 
elektrycznej, kosztów tych usług w celu doboru mocy umownych do faktycznych 
potrzeb PPE oraz zastosowania wielostrefowych grup taryfowych. Nie podjęto 
również działań na rzecz ograniczenia opłat za przekroczenia mocy. 

                                                      
12 Do kontroli wybrano faktury za dystrybucję energii elektrycznej (na łączną kwotę 552,8 tys. zł) wystawione dla siedmiu PPE: 
9119, 9120, 1702, 2703, 1443, 641, 640. 
13 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, dalej: ustawa o finansach publicznych. 
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2. Podejmowanie działań w zakresie wprowadzenia 
oszczędności w kosztach energii elektrycznej 

2.1. W UMCS prowadzono analizy danych liczbowych zawartych na fakturach, 
dotyczących zużycia energii biernej. W okresie objętym kontrolą zainstalowano 
urządzenia do kompensacji energii biernej w siedmiu lokalizacjach, w tym w 2017 r. 
w PPE nr 4298 i 0839 (zasilenie dwustronne) oraz nr 9111, a w 2019 r. w PPE nr 
0831, 2653, 1698, 0865 i 4759. Wydatki na montaż układów kompensacji energii 
biernej wyniosły ogółem 116,8 tys. zł (28 tys. zł w 2017 r., 88,8 tys. w 2019 r.).  

(akta kontroli tom IV str. 266, 484, 490, 496, 502, 508, 514, 518, 522) 

Według Z-cy Kanclerza, zakup układów do kompensacji energii biernej został 
zrealizowany na podstawie umowy nr DTE-t/KŁ/2/2017 z 12 maja 2017 r., której 
przedmiotem były m.in. roboty elektryczne wykonywane w trybie awaryjnym. 

Przedmiotem umowy z 12 maja 2017 r., zawartej na okres 36 miesięcy, było 
świadczenie usług w zakresie konserwacji i przeglądów okresowych agregatów 
prądotwórczych oraz wykonanie prac w ramach awaryjnych napraw agregatów 
instalacji elektrycznych (§ 1 i § 6 umowy). Postępowanie o zamówienie publiczne, 
przeprowadzono na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro14 (dalej: Regulamin). Do oszacowania 
wartości zamówienia przyjęto wartość zamówień świadczenia usług w zakresie 
konserwacji i przeglądów okresowych siedmiu agregatów prądotwórczych 
(72,8 tys. zł netto). W tym postępowaniu nie oszacowano wartości zamówienia 
montażu baterii do kompensacji energii biernej. Kanclerz wyjaśniła, że na etapie 
przeprowadzania postępowania UMCS nie posiadał jeszcze informacji dotyczącej 
przekroczeń energii biernej w ww. PPE, w związku z tym nie mógł zakładać ich 
wystąpienia oraz oszacować kosztów.  

(akta kontroli tom I str. 243-248, 339, 459-483, tom IV str. 343-344) 

Według § 6 ust. 1 ww. umowy, za awarię uważa się wystąpienie jakichkolwiek 
okoliczności uniemożliwiających poprawne działanie instalacji elektrycznych 
i agregatów prądotwórczych obejmujących także nadmierne zużycie się jego 
elementów składowych. Zgodnie z § 6 ust. 2 ww. umowy, w ramach umowy 
zamawiający może zlecić wykonawcy do wykonania prace nieobjęte zakresem 
konserwacji (awaryjne naprawy) agregatów oraz naprawy instalacji elektrycznych, 
wynikające z bieżącej eksploatacji wg następujących zasad: 
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie zamawiający 

powiadamia wykonawcę o wystąpieniu awarii urządzeń przekazujących 
informację o jego typie oraz lokalizacji, wraz z możliwie wyczerpującym opisem 
objawów awarii. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia, 
niezależnie od formy, w jakiej go dokonano; 

b) wykonawca przedstawia zamawiającemu protokół konieczności (załącznik nr 1.3) 
stanowiący kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie obowiązujących 
katalogów i cenników. Ceny materiałów wykonawca określi na podstawie cennika 
produkowanych przez siebie części zamiennych lub faktury dowodu zakupu 
danego elementu (kopia faktury powinna zawierać potwierdzenie wbudowania 
danego elementu/części w danym urządzeniu lub instalacji); 

c) po akceptacji zakresu prac i kosztorysu przez Kierownika Obiektu i/lub 
upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji, wykonawca po uzyskaniu 

                                                      
14 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/2014 Rektora UMCS z dnia 16 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień 
publicznych w UMCS o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje 
się ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujący od dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz Załącznik nr 2 do zarządzenia 
nr 25/2017 Rektora UMCS z dnia 30 maja 2017 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 
30 000 euro. 
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zlecenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.3) w formie pisemnej, za 
pomocą poczty elektronicznej od zamawiającego, wykona uzgodnione prace 
i zgłosi je do odbioru.  

(akta kontroli tom I str. 462-463) 

Z-ca Kanclerza wyjaśniła, że z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe 
i sprzętowe własnego Zespołu Instalacji Elektrycznych oraz konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań w zakresie przywrócenia poprawnego działania instalacji 
elektrycznych z uwagi na szerokie spektrum działalności Uniwersytetu (od dydaktyki 
poprzez prowadzenie badań, nie tylko o charakterze lokalnym, ale również we 
współpracy z biznesem, innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą), 
musiały zostać zabezpieczone możliwości, czasami natychmiastowego zlecenia 
usunięcia awarii. W przeciwnym wypadku groziłoby to utratą wyników wieloletnich 
badań, doświadczeń, realizowanych projektów oraz innych niekorzystnych zdarzeń 
z obszaru procesu dydaktycznego. Według Z-cy Kanclerza, zapis ten miał 
zagwarantować, że w przypadku wystąpienia awarii była możliwość i pewność jego 
przyjęcia przez sprawdzonego Wykonawcę. Były zlecane prace w zakresie 
kompensacji energii biernej, który to rodzaj prac, zgodnie z przywołaną wyżej 
definicją „awarii”, mieścił się w zakresie umowy.  

(akta kontroli tom IV str. 374)  

Kierownik Działu Eksploatacji wyjaśnił, jakiego rodzaju awarie wystąpiły w siedmiu 
obiektach UMCS. Wskazał, że występowały nieprawidłowości w działaniu instalacji 
elektrycznych, polegające na zmniejszeniu przepustowości linii oraz wpływie na 
rozkład napięć węzłowych, co zaobserwowano w analizatorach.  

(akta kontroli tom IV str. 368) 

Po podpisaniu protokołów konieczności15, w których wskazywano szacunkową 
wartość robót (polegających na przeprowadzeniu kompensacji mocy biernej), 
wykonawca przedstawiał UMCS oferty16, które były akceptowane przez Kierownika 
Działu Eksploatacji. Zlecenia wykonania robót dokonywała m.in. Z-ca Kanclerza. 

Przedłożone przez wykonawcę oferty (zwane kosztorysami) zostały sporządzone 
bez wyspecyfikowania parametrów poszczególnych elementów tworzących układ, 
np. obudowa metalowa wyposażona w wentylator wyciągowy sterowany 
termostatem, kratka wentylacyjna, regulator współczynnika mocy cos φ 
o charakterze indukcyjnym i pojemnościowym, wyłącznik bezpieczeństwa oraz 
lampka sygnalizująca awarię na drzwiach obudowy baterii, zabezpieczenia 
nadprądowe obwodów sterowniczych oraz poszczególnych elementów, 
zabezpieczenie termiczne poszczególnych dławików, styczniki do załączania 
poszczególnych konfiguracji baterii, dławiki do kompensacji energii biernej 
pojemnościowej. Oferty nie zawierały cen jednostkowych poszczególnych 
elementów. 

(akta kontroli tom I str. 486, 492, 498, 504, 510, 515, 519) 

W dniach 21 i 24 kwietnia 2020 r. Kierownik Działu Eksploatacji udostępnił 
kontrolującym wykazy elementów składowych układów do kompensacji mocy 
biernej. Analiza tych dokumentów wykazała, że w sześciu przypadkach17 analizy 

                                                      
15 Dla kompensacji mocy biernej przeprowadzonych 2017 r. nie przedłożono protokołów konieczności. 
16 PPE 2653 (17.958 zł brutto), PPE 1698 (19.065 zł brutto), PPE 0865 (16.974 zł brutto), PPE 4759 (15.375 zł brutto), PPE 
0831 (19.434 zł brutto), Rektorat (22.140 zł brutto), Chemia Duża (5.904 zł brutto). 
17 PPE 0839 i 4298 – zlecenie 31.08.2017 r., adnotacja o weryfikacji oferty na wykazie elementów – 04.09.2017 r., 
    PPE 4759 – zlecenie 05.04.2019 r., adnotacja o weryfikacji oferty na wykazie elementów – 10.04.2019 r., 
    PPE 0865 – zlecenie 05.04.2019 r., adnotacja o weryfikacji oferty na wykazie elementów – 10.04.2019 r., 
    PPE 0831 – zlecenie 04.06.2019 r., adnotacja o weryfikacji oferty na wykazie elementów – 10.06.2019 r., 
    PPE 2653 – zlecenie 09.10.2019 r., adnotacja o weryfikacji oferty na wykazie elementów – 14.10.2019 r., 
    PPE 1698 – zlecenie 08.10.2019 r., adnotacja o weryfikacji oferty na wykazie elementów – 14.10.2019 r. 
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kosztów dokonano po podpisaniu protokołów konieczności18 oraz po udzieleniu 
zleceń na wykonanie robót.  

Kierownik Działu Eksploatacji wyjaśnił, że z informacji uzyskanych od Koordynatora 
Zespołu Instalacji Elektrycznych wynika, że weryfikacji dokonywał znacznie 
wcześniej, natomiast samego opisu wykazów dokonywał jak czas mu na to pozwolił, 
a w protokole konieczności wpisywano kwoty z poprzednich prób instalacji układów 
do kompensacji mocy biernej (z dokumentacji przekazywanej kierownikom 
obiektów). Wykonawca przedstawiał kosztorys, który był weryfikowany, m.in. 
w oparciu o ceny takich usług i materiałów dostępnych na stronach internetowych. 
Ponieważ kosztorys przedstawiany był przed udzieleniem zlecenia, wykonawca nie 
miał możliwości przedstawienia faktur zakupu. Weryfikacja kosztorysu nie była 
trudna, gdyż wbudowane w układ podzespoły były uniwersalne (a przez to łatwo 
dostępne ich ceny na stronach internetowych). W związku z tym, że wszystkie 
montaże układów do kompensacji energii biernej były realizowane w trybie 
awaryjnym, tworzone były protokoły konieczności, do których dołączano wykaz 
elementów danej baterii kompensacji energii biernej. Na podstawie tego wykazu 
pracownicy Zespołu Instalacji Elektrycznych dokonywali weryfikacji przedmiotowych 
układów. W związku z tym, że obiekty, ze względu na charakter funkcji, mają 
złożoną charakterystykę zużycia energii elektrycznej (jeden odbiornik sporadycznie 
używany może zakłócić wcześniej dobrany model zużycia) zdecydowaliśmy się na 
montaż układów uniwersalnych z możliwością rozbudowy. 

(akta kontroli tom IV str. 369, 425, 454) 

Zlecenia wykonania robót dokonywała m.in. Z-ca Kanclerza, która wyjaśniła, że na 
etapie przeprowadzania postępowania (na świadczenie usług w zakresie 
konserwacji i przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych) nie można było 
sprecyzować opisu rodzaju awarii instalacji elektrycznych, a które nie mogłyby być 
usunięte siłami własnymi Zespołu Instalacji Elektrycznych. Z tego względu 
zapewniono wykonawstwo w zakresie usuwania awarii instalacji elektrycznych 
poprzez zapisy określone w § 6 umowy nr DTE-t/KŁ/2/2017. 

(akta kontroli tom IV str. 343) 

Odbioru prac, polegających na montażu układów do kompensacji energii biernej, 
dokonywał jednoosobowo specjalista ds. administracji, który podpisywał protokół 
potwierdzający wykonanie prac i ocenił jakość wykonanych prac jako dobrą. 
W protokole nie zamieszczono informacji o uruchomieniu i konfiguracji urządzeń do 
kompensacji energii biernej. Faktury na dostawę i montaż baterii kompensacji mocy 
biernej wystawione w 2019 r. były weryfikowane przez Kierownika Działu 
Eksploatacji oraz Z-cę Kanclerza.  

 (akta kontroli tom I str. 484-488, 490-494, 496-500, 502-506, 508-512, 514, 516, 
518, 520, tom IV str. 375, 425-430, 456-457) 

2.2. Szczegółowym badaniem objęto pięć PPE, w których zamontowano układy 
do kompensacji energii biernej w 2019 r.:  

 pojemnościowej: w PPE 0831 (30 sierpnia), w PPE 2653 (29 listopada), w PPE 
1698 (22 listopada), w PPE 0865 (28 października), 

 indukcyjnej: w PPE 4759 (6 sierpnia).  
Analiza kosztów energii biernej na podstawie 180 faktur dla ww. PPE w latach 2017-
2019 wykazała, że tylko w dwóch przypadkach odnotowano wyraźny spadek opłat 
za energię bierną po zamontowaniu urządzeń kompensujących: 

                                                      
18 Dla kompensacji mocy biernej przeprowadzonych 2017 r. nie przedłożono protokołów konieczności. 
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 w PPE 0831 spadek opłat nastąpił od września 2019 r. W okresie od września do 
grudnia w latach 2017-2019 opłaty za energię bierną pojemnościową wyniosły 
odpowiednio: 3,0 tys. zł netto, 2,8 tys. zł netto oraz 0,01 tys. zł netto; 

 w PPE 4759 spadek opłat nastąpił od sierpnia 2019 r. W okresie od sierpnia do 
grudnia w latach 2017-2019 opłaty za energię bierną indukcyjną wyniosły 
odpowiednio: 1,6 tys. zł netto, 2,3 tys. zł netto oraz 0 zł. 

 (akta kontroli tom IV str. 136, 375-376, 384-385)  

Badanie kosztów energii biernej wynikających z sześciu faktur (za styczeń i luty 
2020 r.) dla ww. trzech PPE wykazało, że: 

 w PPE 1698 nastąpił spadek zużycia energii biernej w lutym 2020 r. (738 kVar), 
dla porównania w lutym 2018 r. zużycie energii biernej pojemnościowej wyniosło 
w tym PPE 1.096 kVar, a w lutym 2019 r. – 1.422 kVar, 

 w PPE 0865 nastąpił spadek zużycia energii biernej do zera. W lutym 2020 r. 
UMCS nie poniósł żadnych opłat z tytułu zużycia energii biernej pojemnościowej, 

 w PPE 2653, pomimo dwóch układów do kompensacji energii biernej 
odnotowano znaczny wzrost zużycia energii biernej pojemnościowej, 
tj. w styczniu i w lutym 2020 r. wyniósł on odpowiednio 8.138 kVar i 6.496 kVar, 
podczas gdy w tym samym czasie w 2019 r. – 3.123 kVar i 1.152 kVar, 
a w 2018 r. – 2.149 kVar i 1.184 kVar. 

Ponadto analiza czterech faktur za usługę dystrybucji za październik w latach 2013-
2016 dla PPE 2653 wykazała, że zainstalowany 26 marca 2014 r. układ dławików 
zredukował pobór energii biernej pojemnościowej, w odniesieniu do 2013 r. o ponad 
96%. W 2015 r. redukcja poboru tej energii stanowiła już niecałe 54%, a w 2016 r. – 
37%. Z kolei w styczniu i w lutym 2020 r. odnotowano zerowe wskazanie licznika 
energii biernej indukcyjnej. 

(akta kontroli tom IV str. 125-135) 

W PPE 1698, PPE 0865 i PPE 2653 odbiór układów do kompensacji energii biernej 
pojemnościowej nastąpił bez przeprowadzenia uruchomienia i konfiguracji urządzeń. 

(akta kontroli tom I str. 489, 495, 501, 507, 513, 517, 521, 526) 

Z-ca Kanclerza wyjaśniła, że: 

 w PPE 1698 urządzenie zostało uruchomione dopiero 30 grudnia 2019 r. ze 
względu na zabezpieczenie danych serwerów bibliotecznych, 

 w PPE 0865 urządzenie zostało uruchomione dopiero 30 grudnia 2019 r. z uwagi 
na obecność dużej liczby zakwaterowanych w akademiku studentów. Ponadto, 
po włączeniu urządzenia, zaszła potrzeba modyfikacji układu rozdzielni głównej 
niskiego napięcia o przekładniki nadprądowe, 

 w PPE 2653 urządzenie zostało uruchomione w dniu 21 lutego 2020 r. Termin 
włączenia urządzenia był uzależniony od zapewnienia ciągłości pracy aparatury 
naukowo-badawczej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. 
Zdaniem wykonawcy efekt w postaci oszczędności będzie widoczny w fakturze 
za marzec 2020 r. 

(akta kontroli tom IV str. 136, 201) 

Przeprowadzone 6 marca 2020 r. oględziny ww. układów kompensacji mocy biernej 
wykazały m.in., że we wszystkich przypadkach zainstalowane urządzenia służące 
do kompensacji były podłączone i sprawne. W PPE 2653 znajdowały się dwa 
urządzenia do kompensacji energii biernej, oba urządzenia składały się z zestawu 
dławików. W PPE 4759 urządzenie składało się z czterech kondensatorów do 
kompensacji energii indukcyjnej, a w PPE 0865, 1698 oraz 0831 urządzenia 
składały się z układów dławików.  

(akta kontroli tom IV str. 251-254) 
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Dane profilowe pozyskane od OSD dla ww. PPE wykazały, że: 

 w PPE 0865 licznik energii elektrycznej nie wykazywał zużycia energii biernej 
pojemnościowej od 23 stycznia 2020 r., od lutego 2020 r. UMCS nie poniósł opłat 
z tego tytułu, 

 w PPE 1698 licznik energii elektrycznej nie wykazywał zużycia energii biernej 
pojemnościowej od 18 lutego 2020 r. W 2020 r. zużycie w styczniu wyniosło 
1.232 kVarh, w lutym 737 kVarh, natomiast od 1 do 19 marca 0,262 kVarh, co 
oznacza, że UMCS nie powinien ponieść w marcu opłat z tego tytułu, 

 w PPE 4759 od 1 marca 2020 r. obserwuje się przerwy w działaniu urządzenia: 
dopiero w okresie od 12 do 19 marca 2020 r. odnotowane zużycie energii biernej 
pojemnościowej nie przekracza 0,3 kVarh w ciągu doby. 

(akta kontroli tom IV str. 312-320, 440-445) 

Badaniem objęto opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej z tytułu 
ponadumownego poboru energii biernej wyszczególnione w 144 fakturach od 
stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r. z czterech PPE, tj.: 1700, 1709, 9119 i 9120. 

Porównanie kosztów dystrybucji energii biernej (opłaty z tytułu ponadumownego 
poboru energii biernej) do kosztów dystrybucji energii czynnej (opłat uzależnionych 
od wielkości zużytej energii czynnej, tj. opłaty sieciowej zmiennej, opłaty jakościowej 
i opłaty kogeneracyjnej) wykazało, że opłaty netto za energię bierną wyniosły: 

 dla PPE 1700 wartość poniesionych opłat za ponadumowny pobór energii biernej 
indukcyjnej wyniosła 3,4 tys. zł, a pojemnościowej 1,0 tys. zł i stanowiła 9,6% 
ponoszonych opłat za dystrybucję energii czynnej (sieciowej, jakościowej, 
kogeneracyjnej19 – 45,5 tys. zł) oraz 6,3% opłat za dystrybucję (68,5 tys. zł), 

 dla PPE 1709 wartość poniesionych opłat za ponadumowny pobór energii biernej 
indukcyjnej20 wyniosła 7,0 tys. zł, a pojemnościowej 17,5 tys. zł i stanowiła 78,9% 
ponoszonych opłat za dystrybucję energii czynnej (sieciowej, jakościowej, 
kogeneracyjnej – 31,0 tys. zł) oraz 26% opłat za dystrybucję (94,1 tys. zł), 

 dla PPE 9119 wartość poniesionych opłat za ponadumowny pobór energii biernej 
pojemnościowej wyniosła 35,2 tys. zł i stanowiła 52,7% ponoszonych opłat 
za dystrybucję energii czynnej (sieciowej, jakościowej, kogeneracyjnej –  
66,7 tys. zł) oraz 14,2% opłat za dystrybucję (247,7 tys. zł), 

 dla PPE 9120 wartość poniesionych opłat za ponadumowny pobór energii biernej 
pojemnościowej wyniosła 85,7 tys. zł i stanowiła 210,9% ponoszonych opłat 
za dystrybucję energii czynnej (sieciowej, jakościowej, kogeneracyjnej –  
40,7 tys. zł) oraz 49,6% opłat za dystrybucję (172,9 tys. zł). 

(akta kontroli tom IV str. 121-124) 

2.3. Składnik zmienny opłaty sieciowej, określony w Taryfie dla usług dystrybucji 
energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.21, był zróżnicowany ze względu na grupę 
taryfową oraz strefy czasowe stosowane w rozliczeniach za usługi dystrybucji 
energii elektrycznej. W UMCS zakwalifikowano sześć PPE do grup taryfowych 
trójstrefowych z niższą opłatą, tj. dwa PPE w B23 oraz cztery PPE w C23. 

(akta kontroli tom II str. 601-603) 

Badaniem objęto cztery PPE pod kątem dostosowania grupy taryfowej do 
faktycznych potrzeb PPE: nr 9111 i 0206 – zasilane w grupie taryfowej B21 oraz 
nr 0642 i 0839 – zasilane w grupie C21. Analiza NIK została przeprowadzona na 
podstawie faktur za październik 2019 r. oraz danych profilowych dla ww. PPE 
pozyskanych od OSD. Badanie wykazało, że z powodu utrzymywania dla ww. PPE 

                                                      
19 Opłata naliczana od 2019 r. 
20 Opłata ta została poniesiona za okres od stycznia 2017 r. do kwietnia 2018 r. 
21 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22.03.2019 r., dalej: „Taryfa”. 
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grup taryfowych B21 oraz C21 i niezastosowania grup taryfowych odpowiednio B23 
i C23 poniesiono wyższe opłaty (za październik 2019 r.): 

 w PPE 9111 opłata sieciowa w B21 wyniosła 13,6 tys. zł netto. Zużycie energii 
z podziałem na trzy strefy czasowe wyniosło: 48,8 MWh (28,2%) w szczycie 
przedpołudniowym, 26,9 MWh (15,6%) w szczycie popołudniowym, 97,0 MWh 
(56,2%) w pozostałych godzinach doby. W grupie B23 opłata mogłaby wynieść 
6,6 tys. zł netto (możliwe oszczędności – 7,0 tys. zł netto), 

 w PPE 0206 opłata sieciowa w B21 wyniosła 7,2 tys. zł netto. Zużycie energii 
z podziałem na trzy strefy czasowe wyniosło: 20 MWh (22,1%) w szczycie 
przedpołudniowym, 13,8 MWh (15,2%) w szczycie popołudniowym, 56,9 MWh 
(62,7%) w pozostałych godzinach doby. W grupie B23 opłata mogłaby wynieść 
3,2 tys. zł netto (możliwe oszczędności – 4,0 tys. zł netto), 

 w PPE 0642 opłata sieciowa w C21 wyniosła 6,1 tys. zł netto. Zużycie energii 
z podziałem na trzy strefy czasowe wyniosło: 12,1 MWh (28,0%) w szczycie 
przedpołudniowym, 6,6 MWh (15,2%) w szczycie popołudniowym, 24,6 MWh 
(56,8%) w pozostałych godzinach doby. W grupie C23 opłata mogłaby wynieść 
4,6 tys. zł netto (możliwe oszczędności – 1,5 tys. zł netto), 

 w PPE 0839 opłata sieciowa w C21 wyniosła 8,5 tys. zł netto. Zużycie energii 
z podziałem na trzy strefy czasowe wyniosło: 19,0 MWh (31,5%) w szczycie 
przedpołudniowym, 8,6 MWh (14,3%) w szczycie popołudniowym, 32,7 MWh 
(54,2%) w pozostałych godzinach doby. W grupie C23 opłata mogłaby wynieść 
6,4 tys. zł netto (możliwe oszczędności – 2,1 tys. zł netto). 

(akta kontroli tom II str. 607, 617, 625, 633, tom IV str. 148-151) 

2.4. Z-ca Kanclerza wyjaśniła, że Dział Eksploatacji nie występował o zmianę grup 
taryfowych w tym związanych ze zmianą zabezpieczenia przedlicznikowego. 

Wśród PPE w grupie taryfowej C21 wystąpił jeden przypadek o mocy umownej nie 
większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie 
większym niż 63 A. W PPE 0835 moc umowna wynosiła 32 kW, natomiast 
zabezpieczenie przedlicznikowe 50 A, co kwalifikowało PPE do zmiany grupy 
taryfowej z C21 na C11. Przeprowadzona przez NIK analiza opłat stałych 
za dystrybucję w październiku 2019 r. ponoszonych dla grupy taryfowej C21 i C11 
wykazała, że opłata przy C21 wyniosła 1,3 tys. zł netto, natomiast przy C11 
wyniosłaby 1,0 tys. zł netto. Zmiana taryfy na C11 w tym PPE byłaby korzystna, 
gdyż wyniosłaby 0,3 tys. zł netto miesięcznie.  

(akta kontroli tom II str. 656-657, tom IV str. 152, 212)  

2.5. Zgodnie z Taryfą OSD (pkt 3.2)22, moc umowną można zamówić raz w roku 
indywidualnie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych w terminie określonym 
w umowie z Operatorem Systemu Dystrybucji. Moc umowna dla trzech badanych 
PPE była określana w umowach o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej, a termin do zmiany mocy umownej określono do dnia 31 października 
roku poprzedzającego zmianę. W latach 2017-2019 UMCS nie składał wniosków do 
OSD o zmniejszenie mocy umownej dla PPE nr 2703, 1702 i 1443.  

Analiza mocy umownej i maksymalnej mocy pobranej (zarejestrowanej przez licznik 
rozliczeniowy oraz wykazanej w 108 fakturach za usługi dystrybucji energii 
elektrycznej) za okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r. wykazała, że: 

1) PPE 2703 (moc umowna 200 kW) – w 2017 r. maksymalna moc pobrana 
wyniosła od 50 kW (wrzesień) do 99 kW (październik), tj. od 25% do 50% mocy 
umownej, w 2018 r. od 44 kW (wrzesień) do 77 kW (grudzień), tj. od 22% do 
39% mocy umownej, w 2019 r. od 46 kW (maj) do 82 kW (czerwiec), tj. od 23% 

                                                      
22 Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A., Lublin, 2020 r. 
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do 41% mocy umownej. Średnia maksymalna moc pobrana w tym okresie 
wyniosła 62 kW, co stanowiło 31% mocy umownej. Opłata stała dystrybucyjna 
w latach 2018-2019 wyniosła 76,7 tys. zł netto; 

2) PPE 1702 (moc umowna 110 kW) – w 2017 r. maksymalna moc pobrana 
wyniosła od 63 kW (sierpień) do 111 kW23 (styczeń), tj. od 57% do 101% mocy 
umownej, w 2018 r. od 51 kW (sierpień) do 70 kW (styczeń, listopad, grudzień), 
tj. od 46% do 64% mocy umownej, a w 2019 r. od 46 kW (lipiec) do 70 kW 
(styczeń), tj. od 42% do 64% mocy umownej. Średnia maksymalna moc pobrana 
w tym okresie wyniosła 66 kW, co stanowiło 60% mocy umownej. Opłata stała 
dystrybucyjna w latach 2018-2019 wyniosła 42,2 tys. zł netto; 

3) PPE 1443 (moc umowna 110 kW) – w 2017 r. maksymalna moc pobrana 
wyniosła od 18 kW (sierpień) do 60 kW (styczeń), tj. od 16% do 55% mocy 
umownej, w 2018 r. od 18 kW (sierpień) do 55 kW (styczeń), tj. od 16,4% do 50% 
mocy umownej, a w 2019 r. od 23 kW (sierpień) do 49 kW (grudzień), tj. od 21% 
do 45% mocy umownej. Średnia moc pobrana wyniosła 42 kW, co stanowiło 
z 39% mocy umownej. Opłata stała dystrybucyjna w latach 2018-2019 wyniosła 
42,2 tys. zł netto. 

Z powyższej analizy wynika, że w ww. przypadkach (z wyjątkiem pierwszego 
półrocza 2017 r. dla PPE 1702) maksymalna moc pobrana nie przekraczała 64% 
mocy umownej.  

Dla potrzeb kontroli NIK opracowano metodykę wyliczenia oszczędności 
w wydatkach ponoszonych na opłatę stałą dystrybucyjną24. Dla 2018 r. wyliczono 
skorygowaną moc umowną dla każdego okresu rozliczeniowego poprzez przyjęcie 
faktycznego poboru mocy w analogicznym okresie 2017 r., dla 2019 r. do wyliczenia 
przyjęto większą z dwóch wartości poboru mocy w analogicznych okresach 2017 r. 
i 2018 r., a dla 2020 r. – największą z trzech wartości w analogicznych okresach 
2017 r., 2018 r. i 2019 r. Do tak wyliczonej mocy skorygowanej dodano 25% zapas 
mocy. Przy wyliczeniach uwzględniono także zakres dopuszczalnej przez OSD 
mocy umownej (minimalnej i maksymalnej) dla danego PPE.  

Przyjmując założenie, że w poszczególnych okresach rozliczeniowych moc umowna 
byłaby dostosowana do rzeczywistych potrzeb jednostki (wyliczonych zgodnie z ww. 
zasadą), to w latach 2018-2019 opłata stała dystrybucyjna netto wyniosłaby:  

1) 32,1 tys. zł netto w PPE 2703, a oszczędności 44,4 tys. zł netto,  
2) 38,8 tys. zł netto w PPE 1702, a oszczędności 3,4 tys. zł netto,  
3) 23,1 tys. zł netto w PPE 1443, a oszczędności 19,1 tys. zł netto. 

W 2020 r. dla ww. PPE opłata stała dystrybucyjna netto wyniesie25 ogółem  
81,3 tys. zł26 netto, a przy zastosowaniu obliczeń mocy skorygowanej opłata netto 
mogłaby wynieść: 

1) 17,2 tys. zł w PPE 2703, a oszczędności 21,5 tys. zł netto, 
2) 19,6 tys. zł w PPE 1702, a oszczędności 1,7 tys. zł netto, 
3) 11,7 tys. zł w PPE 1443, a oszczędności 9,6 tys. zł netto.  

 (akta kontroli tom IV str. 118-120) 

2.6. Kanclerz UMCS wyjaśniła, że UMCS wprowadza rozwiązania techniczne oraz 
organizacyjne wpływające na ograniczenie zużycia energii czynnej, m.in. przez 

                                                      
23 Maksymalny pobór mocy w PPE 1702 od stycznia do maja 2017 r. wyniósł odpowiednio 111 kW, 105 kW, 81 kW, 78 kW i 91 
kW. W latach 2018-2019 maksymalny pobór mocy nie przekroczył wartości 70 kW. 
24 Opłata stała dystrybucyjna stanowi iloczyn wartości mocy umownej i składnika stałego stawki sieciowej.  
25 Iloczyn wartości mocy umownej oraz składnika stałego stawki sieciowej wg taryfy OSD na 2020 r. (16,14 zł). 
26 Prognoza mocy umownej w poszczególnych miesiącach od stycznia do grudnia wg przyjętej na potrzeby niniejszej kontroli 
metodologii wyniosła odpowiednio: 

 dla PPE 2703: 93 kW, 83 kW, 87 kW, 94 kW, 93 kW, 104 kW, 78 kW, 73 kW, 63 kW, 124 kW, 75 kW, 97 kW; 

 dla PPE 1702: 139 kW, 132 kW, 102 kW, 98 kW, 114 kW, 84 kW, 83 kW, 79 kW, 90 kW, 105 kW, 95 kW, 94 kW; 

 dla PPE 1143: 75 kW, 70 kW, 70 kW, 62 kW, 63 kW, 55 kW, 40 kW, 40 kW, 40 kW, 68 kW, 72 kW, 67 kW. 



 

14 

zakup energooszczędnych źródeł światła, urządzeń biurowych, narzędzi, aparatury 
naukowo-badawczej. 

W PPE 1709 w okresie od 28 lutego do 26 września 2018 r. przeprowadzono roboty 
budowlane w budynku Wydziału Artystycznego o wartości 1.587,5 tys. zł brutto, 
związane z wymianą instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na technologię 
LED oraz wraz z wyposażeniem obiektu w system zarządzania budynkiem. 

W okresie od lipca do grudnia 2018 r. zużyto 24,5 MWh, tj. 71% wartości energii 
czynnej zużytej w analogicznym okresie 2017 r. (34,4 MWh). W roku 2017 (przed 
remontem) zużycie energii czynnej wyniosło 82,6 MWh, w 2019 r. (po remoncie) 
wniosło 55,2 MWh, tzn. że zużycie energii czynnej spadło o 27,4 MWh, tj. o 33%. 
Przyjmując aktualną cenę netto za 1 kWh (0,2973 zł netto), oszczędności wyniosły 
8,1 tys. zł netto. 

Przeprowadzony remont spowodował wzrost ponadumownego poboru energii 
biernej. W 2019 r. odnotowano wzrost energii biernej pojemnościowej. Opłaty za 
zużycie energii biernej wyniosły odpowiednio: w 2017 r. – 5,2 tys. zł netto 
(indukcyjna) oraz 0,5 tys. zł netto (pojemnościowa), natomiast w 2019 r. –  
11,2 tys. zł netto (pojemnościowa).  

(akta kontroli tom IV str. 114, 216, 219, 377) 

Z-ca Kanclerza wyjaśniła, że w latach 2017-2019 podczas planowania inwestycji 
i remontów, z uwagi na inne pilne zadania, w tym te wynikające z decyzji 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, nie analizowano potrzeb w zakresie zadań ograniczających pobór 
energii czynnej. 

(akta kontroli tom IV str. 212) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W trzech PPE o nr 1709, 9119 i 9120 (zasilenie dwustronne) nie podejmowano 
skutecznych działań w celu ograniczenia opłat ponoszonych na energię bierną 
pojemnościową, czego wynikiem był znaczny ich udział, wynoszący od 14% 
do 53%, w opłatach ponoszonych na dystrybucję energii czynnej. W ww. PPE 
za okres 2017-2019 poniesione opłaty za energię bierną pojemnościową wyniosły 
138,4 tys. zł netto (170,2 tys. zł brutto). 

Według art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, 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. 

Z-ca Kanclerza wyjaśniła, że w przypadku PPE 1709 związane było to z wycofaniem 
z eksploatacji pieców do wypalania ceramiki. Obiekt (PPE 9119 i 9120) jest 
budynkiem nowym, objętym pięcioletnią gwarancją. Funkcjonują w nim cztery 
baterie kondensatorów do kompensacji energii biernej indukcyjnej. Z uwagi na 
zaawansowane, nowoczesne rozwiązania oraz aktualnie niskie zużycie energii 
elektrycznej obiekt wykazuje tzw. charakter pojemnościowy, a nie jak większość 
obiektów indukcyjny. Uczelnia jest wciąż na etapie pozyskiwania grup naukowo-
badawczych i zakłada się, że obciążenie to będzie systematycznie rosnąć, a co za 
tym idzie pobór energii biernej przejdzie w charakter indukcyjny i wtedy 
zainstalowane w PPE baterie kondensatorów będą prawidłowo spełniały swoją 
funkcję. UMCS podjął próbę rozwiązania tego problemu. Wykonawca obiektu 
przeprowadził badania i potwierdził, że w przypadku zaniżonego zużycia prądu, 
związanego z niepełnym wykorzystaniem obiektu, należałoby zastosować baterie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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indukcyjno-pojemnościowe. Wykonawca odmówił wykonania usługi w ramach 
gwarancji, gdyż zainstalowane obecnie baterie były zgodne z projektem. Ostateczny 
dobór urządzeń kompensujących będzie możliwy za kilka do kilkunastu miesięcy, 
kiedy to budynek zostanie w pełni uruchomiony. 

(akta kontroli tom IV str. 121-124, 199, 203-204) 

NIK zauważa, że maksymalny koszt przeprowadzenia kompensacji energii biernej 
w okresie objętym kontrolą dla jednego z PPE wyniósł 22,1 tys. zł brutto. Opłaty 
z tytułu energii biernej pojemnościowej dla obiektu (PPE 9119 i 9120) wyniosły około 
50 tys. zł brutto w każdym roku. Oznacza to, że montaż urządzenia do kompensacji 
energii biernej (jeszcze przed pełnym obciążeniem obiektu) byłby opłacalny, gdyż 
zwrot inwestycji nastąpiłby w ciągu kilku miesięcy. 

2. Nie podjęto działań na rzecz dostosowania mocy umownej, określonej dla PPE 
w umowach dystrybucyjnych, do faktycznego zapotrzebowania na moc. W ocenie 
NIK było to działaniem niegospodarnym, tj. niezgodnym z zasadami dokonywania 
wydatków ze środków publicznych określonymi w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych. 

Analiza faktur przeprowadzona przez NIK wykazała, że w latach 2017-2019 moc 
umowna miała wartość stałą i wyniosła odpowiednio: 

 w PPE 2703 – 200 kW, średnia moc pobrana wyniosła 62 kW, co stanowiło 31% 
mocy umownej, 

 w PPE 1702 – 110 kW, średnia moc pobrana wyniosła 66 kW, co stanowiło 60% 
mocy umownej, 

 w PPE 1443 – 110 kW, średnia moc pobrana wyniosła 42 kW, co stanowiło 
z 39% 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 umowną. 
Według metodologii opracowanej na potrzeby kontroli NIK przyjęto, że przy 
zamówieniu mocy o niższej wartości, potencjalne oszczędności w opłacie stałej 
sieciowej (za moc zamówioną) w latach 2018-2019 wyniosłyby 67,0 tys. zł netto, 
tj. 75,0 tys. zł brutto. 

Z-ca Kanclerza wyjaśniła, że w strukturze Działu Eksploatacji nie ma osoby 
dedykowanej wyłącznie do przeprowadzania analizy zużycia i optymalizacji energii 
elektrycznej, koncentrowaliśmy się na unikaniu opłat za przekroczenia. Takie 
rozwiązanie było adekwatne do stanu osobowego Działu, nie generowało 
zwiększonych kosztów osobowych, a koszty zamówionej mocy umownej ponad 
średnie zużycie były mniejsze niż byłyby koszty (kary) wynikające z wielokrotnych 
przekroczeń mocy. Z-ca Kanclerza wyjaśniła również, że UMCS dokonał analizy 
kosztów energii elektrycznej w oparciu o faktury. Różnica pomiędzy mocą umowną 
a pobraną wynika z wyliczenia miesięcy wakacyjnych, gdzie pobór był niewielki, 
a dodatkowo w ww. budynkach odbywały się lub jeszcze trwają remonty. 
W przypadku akademików nie można zmniejszać mocy umownej w okresie 
wakacyjnym, ponieważ domy studenckie w miarę możliwości są wykorzystywane 
jako hotele.  

(akta kontroli tom IV str. 118-120, 257, 342) 

NIK zauważa, że możliwe jest zamówienie mocy indywidualnie dla każdego 
miesiąca w roku. W PPE 1443 (dom studencki) maksymalny odnotowany pobór 
mocy w latach 2017-2019 stanowił 54,4% mocy umownej, zatem obniżenie mocy 
umownej nie wpłynie negatywnie na wykorzystywanie akademików w okresie 
wakacyjnym.  
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3. W latach 2017-2019 nie podjęto działań w zakresie wprowadzenia odpowiednich 
grup taryfowych ze zróżnicowaną stawką dystrybucyjnej opłaty sieciowej, które 
uwzględniałyby zużycie energii elektrycznej w strefach czasowych. Przeprowadzona 
przez NIK analiza danych profilowych zarejestrowanych przez cztery PPE (9111 
i 0206 w grupie taryfowej B21 oraz 0642 i 0839 w grupie taryfowej C21) wykazała, 
że poniesiona przez UMCS za październik 2019 r. opłata sieciowa za dystrybucję 
energii elektrycznej (uzależnionej od ilości zużytej energii elektrycznej) 
z zastosowaniem jednej strefy czasowej (składnik zmienny stawki sieciowej 
całodobowej) wyniosła dla ww. PPE 35,4 tys. zł netto, elektrycznej podczas gdy 
w przypadku zastosowania trójstrefowej grupy taryfowej (składnik zmienny opłaty 
sieciowej w szczycie przedpołudniowym, popołudniowym, w pozostałych godzinach 
doby), opłaty te mogłyby wynieść 20,8 tys. zł netto. Możliwe miesięczne 
oszczędności wyniosłyby 14,6 tys. zł netto (18,0 tys. zł brutto). Niepodjęcie działań 
w tym zakresie było niegospodarne, tj. niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych.  

Z-ca Kanclerza wyjaśniła, że UMCS przeprowadzał konsultacje techniczne ze 
sprzedawcami energii elektrycznej, na żadnym ze spotkań nie zaproponowano 
stosowania wielostrefowych grup taryfowych, jako narzędzia do uzyskania 
oszczędności. Według Z-cy Kanclerza stosowanie wielostrefowych grup taryfowych, 
z uwagi na mnogość korzystających z energii podmiotów, nieporównywalność jej 
zużycia w danych przedziałach czasowych i brak możliwości, poza nielicznymi 
przypadkami, zmian w dobowym czasie korzystania z energii, nie dałoby 
znaczących korzyści (zwłaszcza w kontekście konieczności dodatkowego 
zatrudnienia, stworzenia nowych stanowisk pracy). 

(akta kontroli tom IV str. 148-151, 287-288) 

4. Nie podjęto działań zmierzających do zmiany grupy taryfowej z C21 na C11 
w PPE 0835, pomimo istnienia technicznych możliwości (moc umowna nie większa 
niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego nie większy niż 
63 A). W ww. PPE moc umowna wynosiła 32 kW, natomiast zabezpieczenie 
przedlicznikowe 50 A. Przeprowadzona przez NIK symulacja opłat za październik 
2019 r. wykazała, że wysokość opłaty stałej dystrybucyjnej dla grupy taryfowej C21 
wyniosła 1,3 tys. zł netto, natomiast dla C11 wyniosłaby 1,0 tys. zł netto. Możliwe 
oszczędności w ww. opłacie w październiku 2019 r. wyniosłyby 0,3 tys. zł netto 
(0,4 tys. zł brutto). Brak działań skutkował ponoszeniem zawyżonych opłat 
i był niezgodny z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

Z-ca Kanclerza wyjaśniła, że UMCS skupiał się przede wszystkim na eliminowaniu 
przekroczeń mocy umownej i opłat za energię bierną, co mogło być realizowane 
w ramach istniejącego zatrudnienia.  

(akta kontroli tom IV str. 326, 373) 

5. Udzielono siedmiu zamówień publicznych o łącznej wartości 95 tys. zł netto 
(116,8 tys. zł brutto) na montaż układów do kompensacji energii biernej w ramach 
robót elektrycznych wykonywanych w trybie awaryjnym na podstawie umowy 
nr DTE-t/KŁ/2/2017 z 12 maja 2017 r., której przedmiotem było świadczenie usług 
o wartości 72,8 tys. zł netto w zakresie konserwacji i przeglądów okresowych 
agregatów prądotwórczych. Zakup i montaż ww. siedmiu układów do kompensacji 
(dwóch w 2017 r. i pięciu w 2019 r.) był niezgodny z zasadami realizacji wydatków, 
określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych.  

Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, obowiązującego 
od 1 lipca 2017 r., jednostka realizująca procedurę w przypadku dostaw, usług do 
kwoty 20,0 tys. zł zobowiązana jest do weryfikacji rynku w oparciu o zapytanie 
ofertowe (drogą elektroniczną lub faxem), przegląd portali www lub zamieszczając 
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zapytanie ofertowe na stronie internetowej UMCS w zakładce „Zamówienia 
publiczne – zapytanie ofertowe”. Z zapytaniem ofertowym zwraca się co najmniej do 
dwóch potencjalnych wykonawców, o ile ich liczba nie jest ograniczona. 
Udokumentowaniem dokonanej weryfikacji rynku są oferty, wydruki ze stron 
internetowych, katalogi itp. Procedurę kończy sporządzony protokół – Załącznik nr 2 
do Regulaminu. Do dokumentu finansowego należy dołączyć kopię protokołu oraz 
kopię zamówienia, zlecenia lub umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej 
oraz zawrzeć na nim przykładowy zapis: „Zamówienia udzielono w trybie art. 4 pkt 8 
ustawy pzp”. 

Z wyjaśnień Z-cy Kanclerza wynika, że montaż układów do kompensacji energii 
biernej w trybie awaryjnym wynikał z okoliczności uniemożliwiających poprawne 
zadziałanie instalacji elektrycznych. 

W ocenie NIK, z technicznego punktu widzenia, zużycie energii biernej zarówno 
indukcyjnej jak i pojemnościowej nie wywołuje skutków w postaci niepoprawnego 
działania instalacji elektrycznych, prowadzącego do awarii. Zgodnie z definicją 
zawartą w Encyklopedii Popularnej Państwowego Wydawnictwa Naukowego 
„awarią” nazywamy uszkodzenie urządzenia przemysłowego lub transportowego, 
powodujące przerwę w jego użytkowaniu lub zakłócenia w procesie produkcyjnym. 
Pojęcie awarii pojawia się również w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 
klęski żywiołowej27. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 3 ww. ustawy, awarią techniczną jest 
gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, 
urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę 
w ich użytkowaniu lub utratę ich właściwości.  

Kierownik Działu Eksploatacji wyjaśnił, że na podstawie § 6 ust. 1 ww. umowy 
nieskompensowana energia była okolicznością uniemożliwiającą poprawne 
działanie instalacji elektrycznych. Nie miało to związku z fizycznym występowaniem 
zakłóceń w odbiorze energii elektrycznej, ale występowanie niekompensowanej 
energii nie było stanem pożądanym, nie powstały z tego tytułu żadne materialne 
szkody w instalacji, ale powstawały „szkody” finansowe. 

NIK zauważa, że w okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2017 r., pomimo stanu 
„awaryjnego” funkcjonowało bez przeszkód pięć obiektów UMCS, skutkiem czego 
poniesiono opłaty z tytułu ponadumownego poboru energii biernej w kwocie  
110,7 tys. zł netto28 (136,2 tys. zł brutto).  

(akta kontroli tom I str. 462-463, tom IV str. 125-135, 368, 374, 407-411, 451) 

6. Dokonano nierzetelnego odbioru urządzeń do kompensacji energii biernej w PPE 
1698, PPE 0865 i PPE 2653, o łącznej wartości 54 tys. zł brutto, tj. nie 
przeprowadzono uruchomienia i konfiguracji urządzeń w terminie ostatecznego 
montażu i odbioru stanowiącego podstawę płatności faktur. Skutkowało to 
poniesieniem dodatkowych opłat za ponadumowny pobór energii biernej 
w wysokości 13,8 tys. zł netto29 (16,9 tys. zł brutto).  

Kierownik Działu Eksploatacji wyjaśnił, że odbioru układów do kompensacji 
dokonano, ponieważ urządzenia były już fizycznie zainstalowane, a nie mogły być 
uruchomione ze względu na brak możliwości wyłączenia zasilania budynków, 
w których były montowane rzeczowe układy. Powód takiego stanu rzeczy był 

                                                      
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 1897. 
28 W PPE 0831 – 23.503,48 zł netto (od 01.01.2017 r. do 31.08.2019 r.), w PPE 4759 – 12.376,33 zł netto (od 01.01.2017 r. do 
31.07.2019 r.), w PPE 2653 – 29.466,72 zł netto (od 01.01.2017 r. do 29.02.2020 r.), w PPE 1698 – 27.965,05 zł netto (od 
01.01.2017 r. do 29.02.2020 r.), w PPE 0865 – 17.433,32 zł netto (od 01.01.2017 r. do 31.01.2020 r.). 
29 Koszty zużycia energii biernej: 
    - w PPE 1689, od 1 grudnia 2019 r. do 17 lutego 2020 r. – 1.805,40 zł netto, 
    - w PPE 0865, od 1 listopada 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. – 1.251,33 zł netto, 
    - w PPE 2653, od 1 grudnia 2019 r. do 11 marca 2019 r. – 10.711,94 zł netto. 
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ewidentnie po stronie Uczelni, a przedstawiciele poszczególnych wydziałów 
w momencie montażu układu kompensacji nie byli w stanie wskazać konkretnego 
terminu możliwego wyłączenia budynku (trwające badania, pracujące klastry 
obliczeniowe itp.). Dlatego też podjęto decyzję o odbiorze, a wykonawca po 
uzyskaniu informacji o ustalonym terminie wyłączenia zasilania miał dokonać 
uruchomienia i ewentualnych konfiguracji urządzeń w przedmiotowych budynkach.  

 (akta kontroli tom IV str. 136, 201, 369) 

UMCS wprowadzał rozwiązania techniczne ograniczające zużycie energii czynnej. 
W siedmiu PPE zastosowano urządzenia do kompensacji mocy biernej, jednakże 
zlecono ich wykonanie z pominięciem zasad określonych w Regulaminie udzielania 
zamówień publicznych. Trzy z siedmiu ww. urządzeń odebrano bez ich 
wcześniejszego uruchomienia. W co najmniej trzech innych PPE nie podejmowano 
kompleksowych działań w celu ograniczenia opłat ponoszonych za zużycie energii 
biernej. Nie we wszystkich PPE, w których byłoby to uzasadnione niższymi opłatami 
za dystrybucję energii elektrycznej, zastosowano wielostrefową grupę taryfową ze 
zróżnicowaną opłatą sieciową. Nie dostosowano mocy umownej do faktycznego 
zapotrzebowania poszczególnych PPE.  

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: 

 Prowadzenie kompleksowych analiz kosztów usług dystrybucji energii 1.
elektrycznej. 

 Kontynuowanie działań zmierzających do ograniczenia opłat za przekroczenie 2.
mocy umownej. 

 Prowadzenie dalszych działań w celu ograniczenia opłat ponoszonych 3.
za ponadumowny pobór energii biernej. 

 Podjęcie działań zmierzających do zmiany grupy taryfowej na najbardziej 4.
optymalną, uwzgledniającą zużycie energii w poszczególnych strefach 
czasowych. 

 Podjęcie działań w celu dostosowania mocy umownej do faktycznych potrzeb 5.
poszczególnych PPE. 

 Podjęcie działań w zakresie wprowadzenia odpowiednich grup taryfowych, które 6.
uwzględnią warunki techniczne OSD, np. związane z wysokością zamówionej 
mocy umownej i rodzajem zabezpieczenia przedlicznikowego. 

 Realizowanie wydatków na zakup urządzeń do kompensacji energii biernej 7.
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej 30 000 euro. 

 Dokonywanie odbiorów urządzeń do kompensacji energii biernej po ich 8.
uruchomieniu i konfiguracji. 

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. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i 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. 

 

Lublin,         4     maja 2020 r. 

Kontrolerzy Dyrektor  
Małgorzata Dobrowolska 

Główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

Paweł Gruszkiewicz 
Inspektor kontroli państwowej 
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