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I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu1  

 

insp. Michał Ledzion p.o. Wojewódzkiego Komendanta Policji z siedzibą w 
Radomiu2.  
 

Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, funkcję Wojewódzkiego Komendanta Policji 
pełnili: 

 mł. Insp. Zbigniew Mikołajczyk - od 18 lipca 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. 

 insp. Tomasz Michułka - od 9 lutego 2016 r. do 17 lipca 2019 r. 

 

1. Prowadzenie analizy w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej. 

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

 

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

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

 

 Robert Kaczmarczyk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli 1.
nr LWA/193/2019 z 4 grudnia 2019 r.  

 Paulina Lach-Matusiak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 2.
nr LWA/194/2019 z 4 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli tom I str. 1-2, 94-97, 581) 

 

                                                      
1 Dalej także: KWP lub Komenda Wojewódzka Policji. 
2 Dalej także: Komendant lub Wojewódzki Komendant Policji. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W KWP podejmowano skuteczne działania na rzecz obniżenia wydatków za energię 
elektryczną. Przeprowadzano okresowe analizy dotyczące zużycia energii 
elektrycznej czynnej, dostosowania mocy umownej do faktycznych potrzeb oraz 
wydatków ponoszonych za energię elektryczną bierną. W sposób rzetelny 
weryfikowano otrzymane faktury za energię elektryczną. Podejmowano działania na 
rzecz zmniejszenia wydatków za energię elektryczną, obejmujące wdrażanie 
rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących ograniczeniu zużycia energii 
eklektycznej czynnej i poboru energii elektrycznej biernej oraz dostosowanie dla 
faktycznych potrzeb mocy umownej, określonej dla poszczególnych punktów poboru 
energii5 w umowach zawartych z operatorami systemu dystrybucyjnego6. 

Z ustaleń kontroli wynika jednak, że KWP nie wykorzystywała wszystkich możliwości 
działań na rzecz optymalizacji wydatków za energię elektryczną. Stwierdzone w tym 
zakresie nieprawidłowości dotyczyły: 

 niepodjęcia działań na rzecz ustalenia i wyboru najkorzystniejszej strefowej 
grupy taryfowej dla czterech PPE, co umożliwiłoby uzyskanie oszczędności 
w wydatkach z tytułu zmiennej opłaty dystrybucyjnej;  

 niepodjęcia działań na rzecz dostosowania wielkości mocy umownej określonej 
w umowach dystrybucyjnych do faktycznego zapotrzebowania dla czterech 
PPE, co umożliwiłoby uzyskanie oszczędności w wydatkach z tytułu stałej 
opłaty dystrybucyjnej.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Prowadzenie analizy w zakresie optymalizacji kosztów 
energii elektrycznej. 

1.1. Według stanu na 30 listopada 2019 r. Komenda Wojewódzka Policji 
w zarządzanych obiektach8 i lokalach mieszkalnych posiadała ogółem 115 PPE, 
w tym dwa z grupą taryfową B23, 13 z C21; dwa z C23; 80 z C11; osiem z C12a; 
trzy z C12b oraz siedem z G11.  
Dla porównania, według stanu na 1 stycznia 2017 r. KWP posiadała 116 PPE, 
w tym: jeden z grupą taryfową B21, jeden z B23, 12 z C21, dwa z C23, 82 z C11, 
dziewięć z C12a, trzy z C12b oraz sześć z G11.  

 (akta kontroli tom I str. 271-275; tom V str. 400-428) 

1.2.  Wydatki KWP z tytułu korzystania z energii elektrycznej na podstawie umów 
zawartych z OSD oraz ze sprzedawcami energii elektrycznej kształtowały się 
w badanym okresie następująco: 2017 r. – 3 441,3 tys. zł; 2018 r. – 3 207,1 tys. zł; 
2019 r. – 3 246,3 tys. zł. 

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

opisowej. 
5 Dalej: PPE. 
6 Dalej: OSD. 
7 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. 
8 Będących w trwałym zarządzie KWP lub w posiadaniu zależnym, wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności przez Komendę Wojewódzką Policji oraz podległe powiatowe i miejskie komendy policji. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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W przypadku PPE9, dla których rozliczenia za energię elektryczną dokonywane były 
na podstawie umów o świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej10 zawartych 
z OSD oraz na podstawie odrębnych umów dotyczących zakupu energii 
elektrycznej, wysokość wydatków na energię elektryczną wyniosła w latach 2017-
2019 ogółem 9 587,5 tys. zł, z czego za zakup energii elektrycznej czynnej 
wydatkowano 4 781,3 tys. zł (49,9% wydatków ogółem), a na usługi dystrybucyjne – 
4 806,2 tys. zł (50,1% wydatków ogółem). W poszczególnych latach wysokość ww. 
wydatków kształtowała się następująco: 

 2017 r. – wydatki ogółem 3 246,1 tys. zł, w tym z tytułu zakupu energii 
elektrycznej –  1 577, 5 tys. zł, z tytułu usług dystrybucji – 1 668,6 tys. zł; 

 2018 r. – wydatki ogółem 3 150,0 tys. zł, w tym z tytułu zakupu energii 
elektrycznej – 1 567,7 tys. zł (tj. o 0,6% mniej niż w 2017 r.), z tytułu usług 
dystrybucji – 1 582,3 tys. zł (0 5,2% mniej niż w 2017 r.); 

 2019 r. – wydatki ogółem 3 191,4 tys. zł, w tym z tytułu zakupu energii 
elektrycznej – 1 636,1 tys. zł (4,4% więcej niż w 2018 r.), z tytułu usług 
dystrybucji 1 555,3 tys. zł (1,7% mniej niż w 2018 r.). 

W przypadku PPE, dla których zawarto umowy kompleksowe, których przedmiotem 
były zarówno usługi dystrybucji jak i dostaw energii elektrycznej, wydatki za energię 
elektryczną wyniosły w badanym okresie ogółem 307,2 tys. zł, w tym: w 2017 r. - 
195,2 tys. zł; w 2018 r. – 57,1 tys. zł (o 70,2% mniej niż w 2017 r.), w 2019 r. – 
54,9 tys. zł (o 4% mniej niż w 2018 r.). 
Przyczyną spadku w latach 2018-2019 wysokości wydatków z tytułu realizacji umów 
kompleksowych, w stosunku do 2017 r., było rozwiązanie 30 czerwca 2017 r. 
umowy kompleksowej na dostawy energii elektrycznej dla Komendy Powiatowej 
Policji w Siedlcach. 

 (akta kontroli tom I str. 5, 100, 276; tom III str. 1-547: tom IV str. 1-569; 
tom V str. 436) 

Zasady świadczenia usług dystrybucji i dostaw energii elektrycznej dla ww. PPE 
regulowały w badanym okresie następujące umowy: 105 umów dystrybucyjnych, 
8 umów na dostawy energii elektrycznej czynnej oraz 14 umów kompleksowych, 
których przedmiotem były zarówno usługi dystrybucji, jak i dostaw energii 
elektrycznej.  

(akta kontroli tom III str. 1-547; tom. IV str. 1-569; tom V str. 426) 

1.3. Zgodnie z kolejnymi regulaminami Komendy Wojewódzkiej Policji (z 4 lutego 
2016 r. i 4 kwietnia 2019 r.), zadania dotyczące administrowania nieruchomościami 
będącymi w zarządzie KWP w zakresie mediów, prowadzania działań w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej obiektów służbowych oraz zarządzania 
kosztami utrzymania nieruchomości należały do właściwości Wydziału Inwestycji 
i Remontów11. 

(akta kontroli tom I str. 50-52, 83-84) 

W kartach opisu stanowisk pracy oraz w zakresach obowiązków pracownikom WIiR 
określono zadania dotyczące m.in.: prowadzenia i przetwarzania wewnętrznego 
zbioru informacji w ramach „Systemu Rozliczenia Energii”12, przeprowadzenia 
analizy zużycia mediów oraz porównywania odczytów licznikowych ze stanami 
wskazywanymi na fakturach, inicjowania rozwiązań w zakresie nowych technologii 

                                                      
9 104 PPE według stanu na 1 stycznia 2017 r. oraz 105 PPE według stanu na 31 listopada 2019 r. 
10 Dalej: umowy dystrybucyjne. 
11 Dalej także: WIiR. 
12 Dalej także: SRE. 
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budowlanych oraz popularyzacji działań zmierzających do racjonalizacji zużycia 
energii i poprawy środowiska naturalnego.  

 (akta kontroli tom I str. 3, 51-52, 98,107-112) 

1.4. KWP podjęła w badanym okresie próbę nawiązania współpracy z OSD w celu 
pozyskania informacji umożliwiających analizę wydatków na energię elektryczną. 

Na przełomie maja i czerwca 2017 r., w celu weryfikacji zasadności wprowadzenia 
kompensacji mocy biernej dla wybranych PPE, pracownicy WIiR zwrócili się drogą 
elektroniczną do PGE Dystrybucja S.A. oraz Energia-Operator S.A. z zapytaniem 
dotyczącym możliwości udostępnienia przez ww. OSD danych dotyczących zużycia 
mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej dla wybranych PPE. Odpowiedzi 
na zapytanie udzieliła wyłącznie firma Energa – Operator S.A., przesyłając zamiast 
danych dotyczących mocy biernej, dane profilowe dotyczące zużycia energii biernej 
dla dwóch PPE oraz informując, że jej system odczytowy nie pozwala 
na raportowanie mocy biernych. 

Zastępca Komendanta wyjaśnił, iż PGE Dystrybucja S.A. poinformowała 
telefonicznie KWP o możliwości wykonania takich raportów/analiz za odpłatnością. 
Wskazał ponadto, że ponieważ propozycje ze strony poszczególnych OSD zarówno 
w zakresie możliwości udostępniania danych, jak również potencjalnych propozycji 
rozwiązań, nie wykraczały poza wiedzę posiadaną przez pracowników WIiR oraz 
inspektorów nadzoru branży energetycznej, KWP niezbędne dane pozyskała 
samodzielnie, głównie dzięki zastosowaniu analizatora parametrów instalacji 
elektrycznej, wypożyczonego czasowo z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.   

 (akta kontroli tom I str. 3, 98-99,141-152; tom V str. 436) 

1.5. W latach 2017-2019 KWP nie zlecała wyspecjalizowanym podmiotom 
wykonywania analiz w zakresie optymalizacji energii elektrycznej.  

W 2019 r. jeden z takich podmiotów wystąpił do KWP z ofertą podpisania umowy 
dotyczącej przeprowadzenia audytu energetycznego oraz wdrożenia rozwiązań 
mających na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej.  

Zastępca Komendanta KWP wyjaśnił, iż oferta nie została przyjęta, gdyż nie była 
dostosowana do potrzeb jednostki sektora finansów publicznych - finansowanie 
usług miało się opierać na zasadzie stałego zwrotu części powstałych oszczędności, 
a ponadto obejmowała swoim przedmiotem czynności techniczne i analityczne, 
które były wykonywane samodzielnie przez pracowników KWP.   

 (akta kontroli tom I str. 3, 99, 152-164) 

1.6. Do SRE, który funkcjonował w KWP w badanym okresie, wprowadzano dane 
dotyczące bieżącego zużycia energii elektrycznej czynnej, które wykorzystywane 
były m.in. do weryfikacji faktur za energię elektryczną. Na ich podstawie 
dokonywana była również kwartalna, półroczna i roczna analiza zużycia energii 
elektrycznej. Dane o zużyciu energii elektrycznej prezentowane były komendantom 
powiatowym i miejskim Policji podczas odpraw służbowych.  

(akta kontroli tom I str. 3-4, 100-101, 371-383, 392; tom III str. 1-547; 
tom IV str. 1-569; tom V str. 436) 

Pracownicy WIiR przeprowadzali analizy dotyczące dostosowania mocy umownej 
określonej w umowach z ODS do rzeczywistych potrzeb. Wyniki analizy danych 
za lata 2015-2016 spowodowały zmniejszenie od dnia 1 stycznia 2017 r. mocy 
umownej dla siedmiu PPE. Efektem kolejnej analizy było obniżenie od 1 stycznia 
2019 r. mocy umownej dla trzech PPE. Analizowano również wydatki ponoszone 
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z tytułu energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej w kontekście oceny 
opłacalności montażu układów do kompensacji energii elektrycznej biernej.  

           (akta kontroli tom I str. 3, 99-102, 165-184, 363, 371-382, 392, 423-425; 
tom V str. 436) 

1.7. W okresie objętym kontrolą Wojewódzka Komenda Policji nie występowała 
do OSD o tzw. dane profilowe13 dotyczące zużycia energii elektrycznej czynnej 
w celu doboru odpowiedniej strefowej grupy taryfowej dla poszczególnych PPE.  

Zastępca Komendanta wyjaśnił, że wszelkie tego typu dane udostępniane są przez 
OSD odpłatnie, w formie usług dodatkowych, na co KWP nie posiadała środków 
finansowych. Podjęto jednak decyzję o zakupie w bieżącym roku budżetowym 
analizatora parametrów instalacji elektrycznej, który będzie służył do podejmowania 
wiążących decyzji w przedmiotowym zakresie w przyszłości.  

(akta kontroli tom I str. 4, 102; tom V str. 436) 

1.8. W okresie objętym kontrolą wystąpiło 15 przypadków przekroczenia mocy 
umownej energii elektrycznej określonej dla PPE w umowach dystrybucyjnych, 
skutkujące naliczeniem przez OSD dodatkowych opłat z tego tytułu, w łącznej 
kwocie 4,3 tys. zł netto (5,3 tys. zł brutto). W pięciu przypadkach przekroczenia 
mocy umownej dotyczyły PPE w budynku Komendy Powiatowej Policji 
w Ciechanowie14, w kolejnych pięciu – PPE w budynku Komendy Powiatowej Policji 
w Węgrowie15; w trzech – PPE w budynku Komendy Powiatowej Policji w Makowie 
Mazowieckim oraz w po jednym przypadku – PPE w budynkach Komend 
Powiatowych Policji w Łosicach i Ostrołęce. 

Naczelnik WIiR wyjaśnił, że w większości przypadków przyczyną przekroczeń było 
incydentalne, krótkookresowe dogrzewanie z wykorzystaniem energii elektrycznej 
wybranych pomieszczeń (np. pomieszczenia dyżurnego w porze nocnej), w okresie, 
w którym wyłączone było ogrzewanie konwencjonalne. Naczelnik wskazał również, 
że o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego decyduje każdorazowo 
Komendant Wojewódzki Policji. W wielu przypadkach, w warunkach dużej amplitudy 
temperatur dobowych, bardziej opłacalne było opóźnienie uruchomienia ogrzewania 
konwencjonalnego lub wcześniejsze zakończenie jego funkcjonowania. 

(akta kontroli tom V str. 429-432) 

Powyższe wyjaśnienia potwierdza treść notatki służbowej z 12 grudnia 2019 r. 
zawierającej omówienie wyników inspekcji przeprowadzonej przez pracowników 
WIiR w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce w dniu 10 grudnia 2019 r., m.in. 
w związku z wystąpieniem w październiku 2019 r. w tej jednostce przekroczenia 
mocy umownej, skutkującego naliczeniem przez OSD dodatkowej opłaty w kwocie 
1 748,54 zł brutto. W notatce wskazano, że prawdopodobną przyczyną 
przekroczenia było użycie klimatyzatorów w trybie grzania oraz różnego typu 
podgrzewaczy, w okresie przejściowym przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.  

(akta kontroli tom I str. 277-278, 284) 

1.9. W KWP prowadzono ogółem 21 postępowań w sprawie zamówień na energię 
elektryczną, zakończonych podpisaniem umów, których czas obowiązywania 
przypadał na okres objętym kontrolą NIK, w tym siedem postępowań na usługi 
dotyczące dystrybucji energii elektrycznej, sześć postępowań na dostawy energii 

                                                      
13 Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w oparciu o grafik dobowo-godzinowy, zarejestrowane przez 

układ pomiarowo-rozliczeniowy operatora. 
14 Przekroczenia mocy umownej odnotowano w maju, wrześniu i październiku 2017 r. oraz w maju i wrześniu 

2019 r. 
15 Przekroczenia mocy umownej odnotowano w październiku, listopadzie i grudniu 2017 r. oraz w październiku 

2018 r. i 2019 r. 
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elektrycznej oraz osiem postępowań na usługi kompleksowe w zakresie dystrybucji 
i dostaw energii elektrycznej. W dziewięciu przypadkach postępowania te zostały 
przeprowadzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych16. Z pominięciem przepisów tej ustawy udzielono 
12 zamówień, których wartość szacunkowa nie przekraczała progu określonego 
w art. 4 pkt 8 Pzp, tj. równowartości 30 tys. euro. 

 (akta kontroli tom I str. 364-365; tom V str. 437)  

Z notatek służbowych WIiR w sprawie szacowania wartości zamówień na potrzeby 
ww. postępowań wynika, że wyliczeń dokonywano na podstawie danych 
dotyczących stawek opłat dystrybucyjnych określonych w obowiązujących taryfach 
OSD, grupy taryfowej i mocy umownej ustalonej dla danego PPE, szacunkowej 
rocznej wielkości zużycia energii elektrycznej17 oraz ceny za 1 kWh stosowanej 
w umowach sprzedażowych, z uwzględnieniem prognozowanego na dany rok 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku obiektów 
eksploatowanych do szacowania wielkości zużycia energii elektrycznej czynnej 
brane były dane z ostatnich 12 miesięcy, natomiast dla nowych budynków 
szacowanie zużycia energii odbywało się na podstawie prognozowanego zużycia 
energii elektrycznej wg dokumentacji projektowej. 

 (akta kontroli tom I str. 103, 328-329; tom V str. 3-8, 37-42, 143-148, 185-188, 201-
206) 

Na etapie przygotowania do przeprowadzenia postępowań nie korzystano 
z doradztwa w ramach konsultacji technicznych ze sprzedawcami energii czynnej. 
Zastępca Komendanta KWP wyjaśnił, że nie zachodziła taka potrzeba, gdyż 
przedmiot zamówień był jasno sprecyzowany. 

(akta kontroli tom I str. 103) 

1.10. Zasady weryfikacji faktur za energię elektryczną, obowiązujące w KWP oraz 
podległych jednostkach Policji, uregulowane zostały w kolejnych instrukcjach obiegu 
i kontroli dokumentów księgowych18. Określono w nich zasady kontroli 
merytorycznej oraz formalno-rachunkowej dowodów księgowych, a także sposób jej 
dokumentowania. Wskazano m.in., że procedura weryfikacji faktur pod względem 
merytorycznym polegać powinna m.in. na sprawdzaniu, czy dokument księgowy 
został wystawiony przez prawidłowy podmiot, czy dane dotyczące rzeczowego 
wykonania zostały faktycznie wykonane, czy zastosowane stawki i poszczególne 
ceny jednostkowe są zgodne z obowiązującymi z umowami oraz innymi przepisami 
obowiązującymi w badanym zakresie.   

(akta kontroli tom I str. 103-105, 330-348; tom V str. 437) 

Zgodnie z zakresami czynności/odpowiedzialności za kontrolę merytoryczną faktur 
za energię elektryczną odpowiedzialni byli pracownicy WIiR.  

 (akta kontroli tom I str. 103-105, 111, 117-140, 349-362, 570) 

W wyniku badania 70 wybranych faktur wystawionych w latach 2017 – 2019 za 
usługę dystrybucji energii elektrycznej z lat 2017-2019 stwierdzono, iż ich 
weryfikacja pod względem merytorycznym została wykonana i udokumentowana 
w sposób rzetelny i zgodnie z zasadami postępowania określonymi w Instrukcji.  

 

                                                      
16 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej także Pzp. 
17 Dla PPE z grupami taryfowymi wielostrefowymi, analiza wielkości zużycia energii elektrycznej czynnej 

dokonywana była w podziale na odpowiednie strefy czasowe. 
18 Dalej także: Instrukcja. W badanym okresie obowiązywały kolejno Instrukcje wprowadzone następującymi 

zarządzeniami Wojewódzkiego Komendanta Policji: nr 6/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., nr 12/17 z dnia 
29 grudnia 2017 r.; nr 5/18 z dnia 11 września 2018 r., nr 2/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. 
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Wszystkie faktury zostały opłacone terminowo. 

(akta kontroli tom V str. 437; tom XV str. 1-475) 

1.11. W okresie objętym kontrolą KWP użytkowała, na podstawie umów najmu, 
użyczenia, porozumień i zarządu łącznie 63 nieruchomości, w których występowały 
koszty związane z energią elektryczną. W 34 przypadkach rozliczenie energii 
elektrycznej następowało na podstawie odrębnych umów zawartych przez KWP 
z dostawcami energii elektrycznej, w pozostałych 29 przypadkach na podstawie 
faktur wystawianych przez użyczającego, wynajmującego albo oddającego 
w używanie. 

W wyniku badania dokumentacji z dokonywanych rozliczeń za energię elektryczną 
w ramach realizacji dwóch losowo wybranych umów najmu stwierdzono, że:  

 w jednym przypadku, zgodnie z umową najmu z 2 stycznia 2018 r. dotyczącą 
najmu pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Posterunku Policji w Skórczu, 
rozliczenia za energię elektryczną dokonywane były na podstawie wskazań 
podlicznika; 

 w drugim przypadku, zgodnie z umową z 31 stycznia 2014 r. dotyczącą 
użyczenia pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Posterunku Policji 
w Baranowie, rozliczenia za energię dokonywane były proporcjonalnie 
do zajmowanej powierzchni. 

Ustalono także, że w obu wymienionych przypadkach, KWP otrzymała kopie faktur 
za energię elektryczną i usługi dystrybucji wystawionych przez PGE Obrót S.A. na 
rzecz właścicieli ww. pomieszczeń, co umożliwiało zweryfikowanie prawidłowości 
dokonywanych rozliczeń z tego tytułu. Do faktury za energię elektryczną, 
wystawionej dla Posterunku Policji w Baranowie, dołączono ponadto szczegółowe 
rozliczenie kosztów z tego tytułu, sporządzone przez podmiot wynajmujący 
pomieszczenia. W obu przypadkach sprawdzenia faktur za energię elektryczną pod 
względem merytorycznym dokonali pracownicy WIiR, co zostało udokumentowane 
stosowymi adnotacjami. 

(akta kontroli tom I str. 105-106, 573-580; tom II str.1-495) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono występowanie następującej nieprawidłowości: 

W KWP nie podejmowano w latach 2017-2019 działań na rzecz dokonania 
rozeznania zużycia energii w poszczególnych strefach czasowych w odniesieniu 
do poszczególnych PPE, w celu doboru właściwej grupy taryfowej, uwzględniającej 
zapotrzebowanie na energię w poszczególnych strefach czasowych. Nie 
występowano do OSD o dane profilowe w tym zakresie. 

(akta kontroli tom I str. 4, 102; tom V str. 436) 

Zdaniem NIK, brak podjęcia tego rodzaju działań nie pozwalał na uzyskanie 
oszczędności w opłatach dystrybucyjnych z tego tytułu w odniesieniu do części 
PPE, o czym świadczą wyniki kontroli przedstawione w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego.  

W KWP wyznaczono jednostki organizacyjne oraz pracowników odpowiedzialnych 
za analizę ponoszonych wydatków na energię elektryczną oraz weryfikację faktur 
wystawianych w tym zakresie. Prawidłowo weryfikowano faktury za energię 
elektryczną oraz terminowo regulowano zobowiązania z tego tytułu. Przy 
wykorzystaniu danych wprowadzanych do elektronicznego systemu SRE 
przeprowadzano okresowe analizy dotyczące wielkości zużycia energii elektrycznej. 
W celu obniżenia opłat za dystrybucję energii elektrycznej analizowano również 
dostosowanie mocy umownej do potrzeb dla poszczególnych PPE oraz wysokość 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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ponoszonych wydatków za energię elektryczną bierną (w kontekście oceny 
opłacalności montażu układów do kompensacji tej energii). Nie podejmowano 
natomiast działań na rzecz oceny prawidłowości doboru strefowych grup taryfowych 
dla poszczególnych PPE. 

 

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

2.1 . Jak wskazano wyżej (pkt 1.6. wystąpienia pokontrolnego), w wyniku 
przeprowadzonych przez pracowników WIiR analiz dokonano w badanym okresie 
zmniejszenia mocy umownej dla 10 PPE w obiektach wykorzystywanych 
do działalności jednostek Policji podległych KWP. Z dniem 1 stycznia 2017 r. zostały 
zmniejszone moce umowne dla PPE w obiektach stanowiących siedziby:  

 pięciu komend powiatowych/miejskich Policji: w Sierpcu (z 200 na 120 kW); 
Płocku (z 220 na 180 kW); w Ciechanowie (z 70 kW na moc zmienną 
w poszczególnych miesiącach, w przedziale od 45 do 70 kW); w Grójcu (ze 120 
na 50 kW), w Radomiu (z 50 na 41 kW); 

 dwóch jednostek organizacyjnych KWP: Laboratorium w Radomiu (ze 120 
na 45 kW); Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku (z 55 kW 
na moc zmienną w poszczególnych miesiącach, w przedziale od 25 do 40 kW). 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmniejszone zostały moce umowne dla PPE w obiektach 
stanowiących siedziby komisariatów i posterunków Policji: w Pionkach (z 40 
na 25 kW), w Łącku (z 21 na 12 kW) i w Nowym Duninowie (z 40 na 14 kW).  

Według wyliczeń KWP szacunkowe roczne oszczędności w opłatach 
dystrybucyjnych, uzyskane w wyniku powyższych zmian mocy umownej, wynoszą 
86,9 tys. zł brutto (do wyliczeń uwzględniono stawki opłat dystrybucyjnych określone 
w taryfach OSD obowiązujących w grudniu 2019 r.). 

(akta kontroli tom I str. 101-102; 165-184, 244-255, 377-382)  

Naczelnik WIiR stwierdził, że wyniki przeprowadzonych analiz zużycia energii 
czynnej były wykorzystywane przy wprowadzaniu różnego rodzaju rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych. Zainicjowano szeroki katalog dobrych praktyk, 
takich jak wymiana oświetlenia na LED, montaż wyłączników czasowych, montaż 
instalacji solarnych w miejsce elektrycznych ogrzewaczy przepływowych, dobór 
energooszczędnego sprzętu łączności i informatyki. 

(akta kontroli tom I str. 372, 392)  

Zastępca Komendanta wyraził opinię, że częstokroć samo naświetlenie 
komendantom problemu wzrostu zużycia energii elektrycznej przynosi wymierne 
korzyści, gdyż pracownicy podległych im jednostek, bardziej dbają o zachowanie 
zasad oszczędności, poprzez wyłączanie zbędnego oświetlenia lub innych urządzeń 
oraz niestosowanie niedozwolonych odbiorników prywatnych (np. elektrycznych 
piecyków grzewczych). 

(akta kontroli tom I str. 100-101)  

2.2. W oparciu o wyniki przeprowadzonej w I kw. 2017 r. przez WIiR analizy 
dotyczącej wydatków KWP za energię bierną w odniesieniu do poszczególnych 
budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przez KWP oraz podległe 
jednostki Policji (której ustalenia ujęte zostały w notatce służbowej z dnia 30 marca 
2017 r.) układy do kompensacji energii biernej pojemnościowej zainstalowano 
w siedmiu obiektach, których dotyczyły największe wydatki z tego tytułu, w tym: 

OBSZAR 
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 w grudniu 2017 r. - w obiektach wykorzystywanych przez KWP, Laboratorium 
KWP, Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku oraz Komendę 
Miejską Policji w Płocku; 

 w grudniu 2018 r. – w obiektach wykorzystywanych przez komendy 
powiatowe/miejskie Policji w Makowie Maz., Grójcu oraz Ostrołęce. 

Wydatki poniesione przez KWP na ten cel wyniosły ogółem 77,7 tys. zł brutto. 

(akta kontroli tom I str. 102, 373-373, 376, 394-410, 423-425)  

Według wyliczeń KWP sporządzonych na potrzeby kontroli NIK19, dzięki montażowi 
ww. urządzeń do kompensacji energii biernej KWP do dnia 31 grudnia 2019 r. 
zaoszczędziła na wydatkach za energię bierną ogółem 166,7 tys. zł. Po odjęciu 
wydatków poniesionych zakup i montaż tych urządzeń (w kwocie 77,7 tys. zł) 
uzyskane w tym zakresie oszczędności wyniosła ogółem 89,0 tys. zł. 

Wydatki poniesione na ten cel w 2017 r., w kwocie 51,4 tys. zł zwróciły się 
po upływie ok. 10 miesięcy, natomiast wydatki poniesione w 2018 r., w kwocie 
22,3 zł, zwróciły się po upływie ok. 8 miesięcy. 

(akta kontroli tom I str. 372-373, 383-391, 394, 396-410, 411-422)  

Ustalono, że podjęte przez KWP działania na rzecz kompensacji energii biernej 
okazały się częściowo nieskuteczne w przypadku budynku Komendy Powiatowej 
Policji w  Makowie Maz., o czym świadczy fakt, że pomimo zainstalowania w grudniu 
2018 r. układów do kompensacji energii biernej pojemnościowej, KWP w 2019 r. 
poniosła wydatki za energię bierną pojemnościową w wysokości 11,4 tys. zł netto, 
co stanowiło 62,3% wydatków poniesionych w tym zakresie w 2018 r. (18,3 tys. zł 
netto).   

 (akta kontroli tom V str. 438)  

2.3.  Spośród ogółem 17 PPE z grupami taryfowym B2x i C2x, zlokalizowanych 
według stanu na dzień 30 listopada 2019 r. w obiektach zarządzanych przez KWP, 
wielostrefowe grupy taryfowe (B23 lub C23) posiadały cztery PPE. Pozostałe PPE 
posiadały jednostrefową grupę taryfową. 

(akta kontroli tom I str. 273-274, 374)  

W latach 2017-2019, w jednym przypadku (PPE w budynku Komendy Miejskiej 
Policji w Siedlcach) KWP dokonała zmiany grupy taryfowej z jednostrefowej B21 na 
trójstrefową, B23.  

(akta kontroli tom I str. 374)  

Jak wskazano wyżej (pkt 1.7. wystąpienia pokontrolnego), KWP nie występowała do 
OSD o dane profilowe w celu doboru odpowiedniej strefowej grupy taryfowej dla 
poszczególnych PPE.  

(akta kontroli tom I str. 4, 102) 

Na podstawie danych profilowych pozyskanych na potrzeby kontroli NIK od dwóch 
OSD (tj. PGE Dystrybucja S.A. i Energa-Operator S.A.), dotyczących średniej 
dobowej struktury zużycia energii czynnej w październiku 2019 r. dla czterech PPE 
z grupą taryfową C21, zlokalizowanych w budynkach komend powiatowych 
i miejskich Policji w Ciechanowie, Grójcu, Ostrołęce i Sochaczewie, stwierdzono, 
że biorąc pod uwagę ustalone dla poszczególnych strefowych grup taryfowych 
jednostkowe stawki opłaty za składnik zmienny stawki taryfowej, najkorzystniejsze 
byłoby zastosowanie dla tych PPE, w miejsce jednostrefowej grupy taryfowej C21, 

                                                      
19 Wyliczeń dokonano poprzez porównanie uśrednionej miesięcznej kwoty wydatków ponoszonych za energię 

bierną, wg notatki służbowej z dnia 30 marca 2017 r. z kwotą wydatków poniesionych w poszczególnych 
miesiącach za energię bierną po zainstalowaniu układu do kompensacji energii biernej. 
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trójstrefowej grupy taryfowej C23. Opłata dystrybucyjna z tytułu składnika 
zmiennego stawki sieciowej w grupie taryfowej C21 za ten miesiąc wyniosła dla ww. 
PPE ogółem 11,2 tys. zł netto, podczas gdy w przypadku zastosowania grupy 
taryfowej trójstrefowej C23 wyniosłaby ona 8,5 tys. zł netto, tj. mniej o 2,7 tys. zł 
netto (31,8%). Oszczędności z tego tytułu możliwe do uzyskania w tym miesiącu 
w odniesieniu do poszczególnych PPE objętych badaniami kontrolnymi wyniosły: 
PPE w budynku Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie – 679 zł netto; PPE 
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Grójcu 535 zł netto; PPE w budynku 
Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce – 908 zł netto; PPE w budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Ciechanowie – 624 zł netto. 

(akta kontroli tom I str. 324-327; 427-434; tom V str. 438) 

Naczelnik WIiR w wyjaśnieniach zwrócił uwagę na obiektywne przeszkody 
w powszechnym zastosowaniu tego rodzaju rozwiązania w obiektach Policji. 
Wskazał m.in., że moc przyłączona do wewnętrznej sieci elektrycznej danego 
obiektu zmienia się w określonych godzinach doby nieregularnie i częstokroć 
zużycie jest bardzo zmienne. W większości przypadków nie można ściśle i na stałe 
przypisać wielkości poboru energii elektrycznej czynnej do przedziału godzinowego, 
dla którego zastosowanie ma ustalona przez OSD „taryfa nocna/pozaszczytowa”. 
Policja, jako jednostka o szczególnym charakterze ze względu na obronność 
państwa, nie realizuje swoich działań schematycznie. W czasie np. patroli nocnych, 
w pustych pomieszczeniach służbowych wyłączane są odbiorniki elektryczne, które 
teoretycznie mogłyby pobierać tańszą energię. Ze względu na zmienną porę pracy 
policjantów zastosowanie taryfy wielostrefowej mogłoby spowodować pobieranie 
głównie energii szczytowej/dziennej znacznie droższej od pozaszczytowej, 
co finalnie mogłoby przełożyć się na wyższe koszty energii elektrycznej. 

(akta kontroli tom I str. 374-375, 426) 

W odniesieniu do ww. wyjaśnień, NIK zauważa, że KWP nie przeprowadzała analiz 
prawidłowości doboru strefowych grup taryfowych dla tych PPE, w tym nie 
występowała do OSD o dane profilowe dotyczące struktury dobowego zużycia 
energii elektrycznej na potrzeby przeprowadzania takiej analizy.    

2.4. W badanym okresie KWP nie dokonywała zmiany grupy taryfowej z C21 
na C11. W jednym przypadku, w którym PPE z grupą taryfową C21, posiadało 
zamówioną moc umowną o wartości poniżej 30 kW, KWP nie posiadała informacji 
dotyczących zainstalowanego zabezpieczenia przedlicznikowego. Uniemożliwiało 
to określenie, czy możliwa jest w tym przypadku zmiana grupy taryfowej na C11 
w celu obniżenia opłat dystrybucyjnych. Dotyczyło to PPE w budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Łosicach, dla którego zamówiona moc umowna wynosiła 
20 kW. 

(akta kontroli tom I str. 274, 368-370, 375)  

2.5. Dobór mocy umownej ustalonej dla danego PPE w umowach zawartych 
z OSD do potrzeb w zakresie poboru mocy, miał istotne znaczenie dla wysokości 
opłat za dystrybucję energii elektrycznej. Im wyższa była bowiem ustalona w ww. 
umowach wartość mocy umownej, tym wyższa była wysokość pobieranej stałej 
opłaty dystrybucyjnej20.  
Analiza stopnia wykorzystania w latach 2017-2019 mocy umownej ustalonej dla 
wybranych pięciu PPE zlokalizowanych w budynkach komend powiatowych 
i miejskich Policji w Ciechanowie, Siedlcach Przasnyszu, Sierpcu i Radomiu 
(przeprowadzona na podstawie danych podanych w fakturach wystawionych przez 

                                                      
20 Opłata stała dystrybucyjna stanowi iloczyn wartości mocy umownej i ustalonego dla danej grupy taryfowej 

składnika stałego stawki sieciowej.  
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OSD) wykazała, że w trzech PPE, wykorzystanie mocy w ani jednym miesiącu 
z tego okresu nie przekroczyło 70% jej wartości umownej, określonej w umowach 
dystrybucyjnych: 
 w PPE zlokalizowanym w budynku Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 

maksymalna moc pobrana kształtowała się w poszczególnych miesiącach 
w przedziale od 24 do 46 kW, co stanowiło od 20,0 do 38,3% mocy umownej 
ustalonej dla tego PPE (120 kW); 

 w PPE zlokalizowanym w budynku Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 
(Komisariat Policji III) maksymalna moc pobrana kształtowała się 
w poszczególnych miesiącach w przedziale od 9 do 20 kW, co stanowiło 
od 22,0 do 48,8% mocy umownej ustalonej dla tego PPE (41 kW);  

 w PPE zlokalizowanym w budynku Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu 
maksymalna moc pobrana kształtowała się w poszczególnych miesiącach 
w przedziale od 14 do 27 kW, co stanowiło od 34,1 do 65,9% mocy umownej 
ustalonej dla tego PPE (41 kW); 

 w PPE zlokalizowanym w budynku Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 
maksymalna moc pobrana kształtowała się w poszczególnych miesiącach 
w przedziale od 51 do 121 kW, co stanowiło od 28,3 do 67,2% mocy umownej 
ustalonej dla tego PPE (180 kW), przy czym w 2019 r. maksymalna moc 
pobrana wyniosła 85 kW, co stanowiło 47,2% mocy umownej. 

(akta kontroli tom I str. 564-567, 571-572; tom V str. 438) 

Oszczędności w stałej opłacie dystrybucyjnej, które można byłoby uzyskać dzięki 
dostosowaniu mocy umownej do faktycznych potrzeb, zależą od przyjętej metody 
wyliczania potrzeb w tym zakresie na kolejne lata.  
Przykładowo, według metodyki opracowanej przez NIK dla potrzeb niniejszej 
kontroli, uwzględniającej przy wyliczaniu mocy skorygowanej dopuszczalność 
różnicowania mocy umownej na poszczególne miesiące, ustalony dla danego PPE 
zakres dopuszczalnej mocy umownej minimalnej i maksymalnej oraz faktyczny 
pobór mocy w analogicznych okresach (miesiącach) w latach wcześniejszych, 
powiększony o 25% zapas mocy umownej21, dla PPE zlokalizowanego w budynku 
Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu wysokość skorygowanej stałej opłaty 
dystrybucyjnej za lata 2018-2019 wyniosłaby łącznie 22,4 tys. zł, co w zestawieniu 
z faktycznie poniesionymi wydatkami z tego tytułu (61,4 tys. zł netto) oznacza 
oszczędność w kwocie 39,0 tys. zł netto (48,0 tys. zł brutto). 

(akta kontroli tom I str. 564-567, 571-572; tom V str. 438) 

Zastępca Komendanta, wyjaśniając przyczyny ograniczonego stopnia 
wykorzystywania mocy umownej w ww. przypadkach, wskazał m.in., że:: 

 PPE Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach – w Komendzie działała stacja 
obsługi transportu o mocy elektrycznej zainstalowanej 100 kW, która nie była 
w pełni wykorzystywana ze względu na braki kadrowe. W I kw. 2020 r. 
przewidywane jest włączenie tej stacji do struktury KWP i pełne wykorzystanie 
posiadanej przez nią infrastruktury; 

 PPE w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu – głównymi odbiornikami energii 
elektrycznej są przepływowe ogrzewacze wody użytkowej przy umywalkach 
i prysznicach. Użytkowanie wody ciepłej uzależnione jest od indywidualnego 
podejścia do kwestii higieny osobistej policjantów. Policja, jako pracodawca, 

                                                      
21 W 2018 r. wyliczono skorygowaną moc umowną dla każdego okresu rozliczeniowego poprzez uwzględnienie 

wysokości poboru mocy w analogicznym okresie 2017 r., powiększonej o 25% zapas mocy. W 2019 r. 
wyliczono skorygowaną moc umowną poprzez uwzględnienie większej z dwóch wartości poboru mocy 
w analogicznych okresach 2017 r. i 2018 r., powiększonej o 25% zapas mocy.  
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zobowiązana jest do zapewnienia właściwych warunków sanitarnych 
i higienicznych zatrudnionym pracownikom; 

 PPE w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu – obiekt wyposażony jest 
w dźwig osobowy oraz platformę dla osób niepełnosprawnych. Ich jednorazowe 
użycie przyczynić się może do wykorzystania mocy na poziomie aktualnej 
mocy umownej, w związku z czym utrzymano ją na niezmienionym poziomie; 

 PPE w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu – w obiekcie zainstalowane 
są urządzenia do wentylacji i klimatyzacji o łącznej mocy 223,62 kW. Z uwagi 
na łagodne zimy w ostatnich latach w okresie zimowym nie korzystano 
z ogrzewania strzelnicy za pomocą nagrzewnic elektrycznych. Niemniej ich 
wykorzystanie do tego celu jest potencjalnie możliwe i zasadne, a ewentualne 
przekroczenie mocy umownej z tego powodu może przyczynić się 
do poniesienia dodatkowych kosztów znacząco przewyższających ewentualne 
oszczędności ze zmniejszenia mocy umownej. 

(akta kontroli tom I str. 426, 434-437) 

W odniesieniu do ww. wyjaśnień NIK zauważa, że wskazywane w nich przyczyny 
nie stanowią dostatecznego uzasadnienia dla zaniechania podejmowania działań 
mających na celu dostosowanie mocy umownej do aktualnych potrzeb 
w odniesieniu do ww. PPE. Nie skorzystano również z możliwości zamawiania mocy 
umownej w zróżnicowanej wielkości na poszczególne okresy rozliczeniowe. Należy 
dodać, że przypadki ewentualnego krótkotrwałego przekroczenia mocy umownej, 
spowodowane incydentalnym użyciem urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie 
stanowią realnego ryzyka ponoszenia dodatkowych opłat, których wysokość 
przekroczyłaby korzyści finansowe wynikające z dostosowania mocy umownej do 
faktycznych potrzeb w odniesieniu do wszystkich PPE. 

2.6. Podejmowane w latach 2017-2019 przez KWP działania w celu 
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej czynnej, według wyjaśnień Zastępcy 
Komendanta, obejmowały m.in.:  

 wymianę źródeł światła na LED; 

 instalowanie wyłączników czasowych oświetlenia w toaletach i na korytarzach; 

 zmianę sposobu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, polegającą 
na zastąpieniu elektrycznych podgrzewaczy przepływowych instalacjami 
solarnymi; 

 zmianę sposobu ogrzewania budynków, obejmującą zastępowanie ogrzewania 
elektrycznego, innymi rozwiązaniami; 

 wymianę urządzeń klimatyzacyjnych starego typu na nowe energooszczędne; 

 nawiązanie w 2018 r. współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach 
w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia na zakup energii elektrycznej.  

 (akta kontroli tom I str. 100-101, 185-221, 226-243, 438-562)  

Naczelnik WIiR wyjaśnił m.in., że nowe rozwiązania typu oświetlenie LED, bądź 
wyłączniki czasowe oświetlenia, zastosowane zostały w obiektach, w których 
zainstalowane zostały kompensatory mocy biernej (w większości w pełni spełniające 
swoją funkcję) lub w obiektach, w których energia bierna nie jest rozliczana. Z uwagi 
na powyższe ich instalacja nie przyczyniła się do powstania dodatkowych wydatków 
związanych z energią bierną. 

(akta kontroli tom I str. 375, 569-570)  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W KWP nie podjęto działań w celu doboru właściwej grupy taryfowej 
dostosowanej do zużycia energii w strefach czasowych dla czterech PPE 
zlokalizowanych w budynkach komend powiatowych i miejskich Policji 
w Ciechanowie, Grójcu, Ostrołęce i Sochaczewie, co wg ustaleń kontroli NIK 
przyczyniłoby się do obniżenia wydatków z tytułu zmiennej opłaty dystrybucyjnej. 
W szczególności nie zwrócono się do OSD o przedstawienie danych profilowanych 
dotyczących zużycia energii, których pozyskanie umożliwiłoby dobór dla ww. PPE 
właściwej strefowej grupy taryfowej. 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie zasadami postępowania określonymi w art. 44 ust. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych22, wydatki publiczne 
powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

Z danych profilowanych pozyskanych od OSD na potrzeby kontroli NIK, dotyczących 
zużycia energii czynnej w ww. PPE w październiku 2019 r. wynika, że w przypadku 
wyboru dla tych PPE grupy taryfowej trójstrefowej C23, zamiast grupy taryfowej 
jednostrefowej C21, wydatki KWP z tytułu opłaty za składnik zmienny stawki 
sieciowej w odniesieniu do ww. miesiąca byłyby mniejsze od faktycznie 
poniesionych o 2,7 tys. zł netto (3,3 tys. zł brutto), tj. o 31,8%. 

(akta kontroli tom I str. 324-327; 427-434; tom V str. 438) 

2. W KWP nie podejmowano w latach 2017-2019 działań na rzecz dostosowania 
do faktycznego zapotrzebowania mocy umownej określonej w umowach 
dystrybucyjnych dla czterech PPE, zlokalizowanych w budynkach 
wykorzystywanych do działalności przez komendy powiatowe i miejskie Policji 
w Sierpcu, Radomiu, Przasnyszu i Siedlcach, co umożliwiłoby uzyskanie 
oszczędności w wydatkach z tytułu stałej opłaty dystrybucyjnej.   

Przeprowadzona w trakcie kontroli NIK analiza wykorzystania mocy umownej dla 
tych PPE wykazała, że maksymalna moc pobrana kształtowała się w latach 2017-
2019 w przedziale od 20,0 do 67,2% mocy umownej.  

(akta kontroli tom I str. 564-567, 571-572 tom V str. 438) 

Niepodjęcie działań w celu doboru właściwej mocy umownej dla tych PPE naruszało 
przywołane wyżej zasady postępowania określone w ustawie o finansach 
publicznych.  
 
W KWP podejmowano działania w celu ograniczenia wydatków za energię 
elektryczną, m.in. poprzez wprowadzanie rozwiązań służących zmniejszeniu zużycia 
energii eklektycznej czynnej i biernej, a także na rzecz zmniejszenia stałych 
i zmiennych opłat dystrybucyjnych. Działaniami tymi nie objęto jednak wszystkich 
PPE. 

 

 

 

                                                      
22 Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań w celu 
obniżenia kosztów z tytułu dystrybucji energii elektrycznej, poprzez: 

1) dostosowanie do faktycznych potrzeb wielkości mocy umownej określonej 
w umowach z OSD dla poszczególnych PPE, 

2) dobór dla poszczególnych PPE właściwej grupy taryfowej dostosowanej 
do zużycia energii elektrycznej w strefach czasowych. 

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 Warszawie.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Warszawa,   30  kwietnia 2020 r. 
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