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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/022 – Ochrona praw konsumenta energii elektrycznej.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji. 

Kontrolerzy Edyta Kosiarz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KGP/122/2017 
z  6 grudnia 2017 r.,  

Tadeusz Korszeń, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/102/2017 z 12 października 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Dybowski, Prezes Zarządu Spółki od 1 lipca 2017 r. Poprzednio, funkcję 
tę pełnili: Leszek Nowak od 1 listopada 2011 r. do 4 marca 2016 r., Przemysław 
Piesiewicz od 4 do 19 marca 2016 r., Piotr Hawliczek od 1 sierpnia 2016 r. do 27 
kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-8 i 1296-1297) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, respektowanie przez ENERGA-OBRÓT SA praw konsumenta 
energii elektrycznej.  

Spółka zapewniła konsumentom możliwości zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej, zawierania umów na warunkach wolnorynkowych oraz zorganizowała 
system obsługi odbiorcy energii elektrycznej. Spółka zagwarantowała także 
wszystkim konsumentom dostępność do skutecznych środków rozstrzygania 
sporów. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na przekroczeniach 42 dniowego terminu, 
określonego w art. 4j ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne3, w którym dotychczasowy sprzedawca jest obowiązany dokonać 
rozliczeń z odbiorcą, który skorzystał z prawa do zmiany sprzedawcy.  

Stwierdzono także naruszenia obowiązków sprzedawcy w zakresie terminowego 
udzielania odpowiedzi na wnioski lub reklamacje klientów w sprawie rozliczeń. 
Przekroczenie terminu 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji, było 
niezgodne z postanowieniem § 42 pkt 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego4 oraz ogólnych warunków umów sprzedaży 
energii elektrycznej w zakresie praw i obowiązków stron umowy. 

W związku z podjęciem w grudniu 2015 r. decyzji o migracji około 807 tys. 
Punktów Poboru Energii (PPE) do nowego informatycznego systemu 
rozliczeniowego wystąpił na masową skalę problem skutkujący niemożnością 

                                                      
1  Dalej: Spółka lub Energa-Obrót. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm. Dalej: uPe. 
4  Dz. U. Nr 93, poz.623, ze zm. Dalej: rozporządzenie systemowe. 
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bieżącej obsługi i terminowego fakturowania odbiorców. Liczba PPE dla których 
nie wystawiono faktury co najmniej przez kolejne 4 miesiące wahała się od ponad 
43,5 tys. w sierpniu 2016 r. do 901 w lipcu 2017 r. 

Spółka prowadziła nie w pełni skuteczny nadzór nad podmiotami, które w jej 
imieniu oferowały sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym za 
pośrednictwem przedstawicieli handlowych oraz telefonicznie. Pomimo 
stosowanych procedur i prowadzonych zewnętrznych audytów w tym zakresie, 
wyznaczenia dedykowanego pracownika do współpracy z firmami 
pośredniczącymi oraz funkcjonowania działu zajmującego się weryfikacją umów 
zgłoszonych przez akwizytorów Prezes UOKiK uprawdopodobnił stosowanie przez 
przedstawicieli handlowych praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów5. NIK zauważa, że na taką decyzję Prezesa UOKiK wpłynęła 
aktywna postawa Spółki, która przedstawiła propozycje działań zmierzających do 
zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków oraz terminy wykonania podjętych 
zobowiązań. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Umowy sprzedaży energii elektrycznej 

Spółka pełni rolę sprzedawcy z urzędu oraz sprzedawcy z wyboru. Rola 
sprzedawcy z urzędu jest pochodną pełnienia funkcji przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej i podlega regulacjom wynikającym z prawa 
energetycznego. Oznacza to, że każdy klient przyłączony do sieci Energa-
Operator SA ma prawo żądać od Energa-Obrót SA zawarcia umowy 
kompleksowej na warunkach Taryfy Sprzedawcy z Urzędu. Spółka jako 
Sprzedawca z Urzędu ma obowiązek zawrzeć z klientem taką umowę niezależnie 
od statusu klienta. 

Równocześnie Spółka zgodnie z zasadami swobody działalności gospodarczej 
pełni rolę sprzedawcy z wyboru oferując produkty inne niż Taryfa Sprzedawcy 
z Urzędu zarówno klientom przyłączonym do sieci Energa-Operator SA jak 
i pozostałym klientom z terenu całej Polski. Produkty te oferowane są zarówno na 
podstawie umowy kompleksowej jak i umowy sprzedaży. 

Według przyjętej w 2014 roku Strategii Rynkowej Segmentu Sprzedaży na lata 
2014-2020 jednym z celów Spółki było zwiększenie portfela punktu odbioru usług 
z około 2,9 do 5 milionów. Efektywne zwiększenie liczby klientów miało być oparte 
między innymi na wdrożeniu procesów i narzędzi, które spełnią oczekiwania 
odbiorców zarówno na etapie sprzedaży/zmiany sprzedawcy, jak i w ramach 
standardów obsługi pozyskanego klienta. 

 (dowód: akta kontroli str. 28-56) 

W latach 2014-2017 stosowano w Energa-Obrót: Ogólne Warunki Umowy 
Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Konsumentów oraz Ogólne Warunki Umowy 
Kompleksowej, które stanowiły integralną część wzorców umownych Umowa 
Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Konsumentów i Umowa Kompleksowa dla 
Konsumentów. Wzorce te były kilkukrotnie modyfikowane w tym okresie 
i zawierały wymagane przepisami prawa elementy. W stosowanych przez Spółkę 
wzorcach umów w Ogólnych Warunkach Umowy zawarte były uregulowania 
dotyczące odpowiedzialności stron oraz kwestii odpowiedzialności za szkody 
powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku zakłóceń lub niedotrzymania 
                                                      
5  Decyzja RGD-7/2017 z 28 grudnia 2017 r. poprzedzona postępowaniem w trybie art. 28 ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów, w którym odstąpiono od udowodnienia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów na rzecz ich uprawdopodobnienia. 
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parametrów jakościowych w dostawie energii. Spółka odpowiadała za szkody 
związane z niewypełnieniem lub nieprawidłowym wypełnieniem swoich 
obowiązków na zasadach ogólnych. Spółka nie ponosiła natomiast 
odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem umowy lub 
nienależytym wykonaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego6 oraz za szkody wynikające z działania siły wyższej albo 
z winy klienta lub osoby trzeciej. 

Energa-Obrót stosowała model zawarcia umowy przez przystąpienie7, w którym 
Spółka przygotowywała wzorce umowne i na ich podstawie zawierała umowy 
z klientami8 zgodnie z warunkami przygotowanymi w treści ww. wzorca. Adherent 
miał wybór: zaakceptować postawione warunki i zawrzeć umowę lub zrezygnować 
z jej zawarcia. 

(dowód: akta kontroli str. 68-70) 

W latach 2014-2017 (do sierpnia 2017 r.) ogólna liczba odbiorców posiadających 
aktywną umowę z Energa-Obrót SA wykazywała tendencję rosnącą i wynosiła 
w poszczególnych latach odpowiednio 2 557 tys., 2 624 tys., 2 648 tys. i 2 688 tys. 
W okresie tym liczba odbiorców korzystających z prawa do zmiany sprzedawcy, 
którzy wybrali Spółkę wzrastała i wynosiła odpowiednio 8 764, 15 688, 21 781 
i 23 516.  

(dowód: akta kontroli str. 1308-1309, 1313) 

Spółka nie pobierała żadnych opłat z tytułu zmiany sprzedawcy. Konsumentów 
każdorazowo informowano, że w przypadku zawarcia nowej umowy sprzedaży 
i wypowiedzenia dotychczasowej istotne są terminy wejścia w życie nowej umowy 
oraz rozwiązania dotychczasowej. Informacja o terminie rozpoczęcia nowej umowy 
była umieszczana na druku umowy kompleksowej zawieranej przez klienta (w pkt 
12). Wypowiedzenie umowy dotychczasowemu sprzedawcy realizowali 
pracownicy Energa-Obrót na mocy pełnomocnictwa wydanego przez klienta, 
stanowiącego załącznik do ww. umowy, w której umieszczona była data 
planowanego rozpoczęcia sprzedaży. 

(dowód: akta kontroli str.508 i 510) 

Spółka informowała poprzedniego sprzedawcę i dystrybutora o dniu rozpoczęcia 
przez niego sprzedaży energii elektrycznej oraz wskazywała miejsce 
przekazywania danych pomiarowych, nie później niż przed dniem rozpoczęcia 
sprzedaży.  

(dowód: akta kontroli str. 644-669) 

W przypadku zmiany przez odbiorcę końcowego sprzedawcy energii elektrycznej 
stosowano niżej wymienione wewnętrzne regulacje Energa-Obrót: 
− Instrukcja nr 35 Zmiana Sprzedawcy Energii Elektrycznej i Paliwa Gazowego 

z 18 listopada 2015 r., 

− Procedura W3.05. Procedura/rozwiązanie SOS: powrót klienta na umowę 
kompleksową do EOB nr #16249 z 2 lutego 2016 r. 

Szczegółowo opisywały one sposób postępowania w przypadkach: 

                                                      
6  Dalej: OSD. 
7  Tzw. Adhezyjne zawarcie umowy. Umowa adhezyjna (inaczej umowa przystąpienia) to rodzaj umowy, w której 

najważniejsze warunki określa jedna ze stron umowy, zazwyczaj ekonomicznie silniejsza, często występująca w pozycji 
„monopolistycznej”, druga strona natomiast może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej 
zawarcia. Typowe umowy adhezyjne zawierane są pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą 

8  Adherentami.  
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− pozyskania klienta, którego obiekt/y jest/są przyłączony/e do sieci 
elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego 
działalność sieciową innego niż Energa-Operator; 

− powrotu klienta którego obiekt/y jest/są przyłączony/e do sieci 
elektromagnetycznej systemu dystrybucyjnego Energa-Operator; 

− pozyskania klienta w wyniku zawarcia umowy na sprzedaż paliwa gazowego. 

Minimalnym wymaganiem dla skutecznego rozwiązania umowy przez klienta 
z dotychczasowym sprzedawcą było przedstawienie danych indentyfikacyjnych 
klienta – właściciela danego punktu poboru energii oraz umocowanie Energa-
Obrót do działania w imieniu klienta, tj. przeprowadzenia procesu zmiany. 

Odbiorca, zawierając ze Spółką umowę kompleksową na sprzedaż i dystrybucję 
energii, miał możliwość udzielania jej pełnomocnictwa do przeprowadzenia zmiany 
sprzedawcy w jego imieniu oraz złożenia pełnomocnictwa dla OSD do zawarcia 
rezerwowej umowy kompleksowej w przypadku zaprzestania świadczenia usługi 
przez wybranego sprzedawcę. Energa-Obrót realizowała wówczas proces zmiany 
sprzedawcy w imieniu odbiorcy końcowego tj. wypowiadała umowę kompleksową 
zawartą z dotychczasowym sprzedawcą, zgłaszała do OSD umowę zawartą ze 
Spółką do realizacji informując o wybranym przez klienta sprzedawcy 
rezerwowym. W latach 2014-2017 z możliwości udzielenia Spółce pełnomocnictwa 
do zmiany sprzedawcy w ich imieniu skorzystało łącznie 41 024 odbiorców.9  

(dowód: akta kontroli str. 429-507, 509 i 2094) 

Pracownicy Spółki informowali klientów o możliwości nałożenia kary przez 
dotychczasowego sprzedawcę, gdyby rozwiązanie umowy miało nastąpić przed 
końcem jej obowiązywania lub niezgodnie z warunkami jej wypowiedzenia 
ustalonymi przez dotychczasowego sprzedawcę. Pracownicy byli zobligowani do 
uzyskania od klienta informacji, czy dotychczasowa umowa zawierała zapisy 
mówiące o karach umownych. Gdy klient był związany zapisami dotyczącymi kar, 
Spółka dostosowywała datę rozpoczęcia sprzedaży tak, aby klient mógł uniknąć 
uiszczania kar umownych u dotychczasowego sprzedawcy. Zapisy zawarto 
w procedurze W3.05 Procedura/rozwiązanie SOS: powrót klienta na umowę 
kompleksową do EOB nr # 16249.                

(dowód: akta kontroli str. 513-528) 

Przypadki podwójnego fakturowania odbiorcy po zmianie sprzedawcy energii nie 
wystąpiły w latach 2014-2015, a zdarzyły się w latach 2016-2017, kiedy to liczba 
reklamacji ich dotycząca wyniosła 10 747, z tego 8 000 w 2016 r. i 2 747 w 2017 r. 
Problem podwójnego fakturowania zgłosiły oficjalnie 2 zajmujące się sprzedażą 
energii firmy: Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. i Vervis Sp. z o.o. Jak wyjaśniła 
Dyrektor Pionu Obsługi Rynku Masowego10 w lutym 2016 r. Spółka otrzymała 
informację o podwójnym fakturowaniu dla 11 426 PPE z Multimedia Polska 
Energia Sp. z o.o. Według stanu na 5 sierpnia 2016 r. dotyczyło to 556 PPE, zaś 
na koniec roku ani jednego. W czerwcu 2016 r. Spółka otrzymała informację od 
Spółki Vervis o podwójnym fakturowaniu dla 76 PPE, w tym 10 z Grupą Taryfową 
G. Problem ten został rozwiązany do 8 lipca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str.678-679) 

W okresie objętym kontrolą Spółka pozyskiwała nowych klientów m. in. poprzez 
współpracę z firmami zewnętrznymi. Odbywała się ona w ramach podpisywanych 

                                                      
9 Patrz; płyta CD włączona do akt sprawy. 
10 Pismo z 31 października 2017 r. 
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umów agencyjnych (agenci sieci D2D) franczyzowych (sieć sprzedaży stacjonarnej 
– Punkty Partnerskie) i ramowych o współpracy (sprzedaż telefoniczna). 

Nadzór nad działalnością akwizycyjną na rzecz sprzedawcy przez prowadzący ją 
podmiot i/lub przedstawicieli handlowych zapewniono poprzez: 

− audyt telefoniczny. Badanie prowadzone przez firmę zewnętrzną polegało na 
telefonicznych kontaktach z losowo wybraną grupą klientów, z którymi 
zawarto umowy na zmianę sprzedawcy, 

− dedykowanego pracownika Spółki do współpracy z firmą pośredniczącą. 
Należały do niego koordynacja działań przedstawicieli handlowych, nadzór 
nad realizacją szkoleń, w tym ze standardów obsługi, monitorowanie jakości 
pracy, analiza raportów z ww. badań i wdrożenie rekomendowanych działań. 
W czasie kontroli NIK zatrudnione były 2 osoby w Wydziale Sprzedaży 
mobilnej Rynku Masowego. 

− weryfikację formalną zawartych z klientami umów. W Spółce utworzono dział 
zajmujący się weryfikacją formalną, obejmującą prawidłowość 
wprowadzonych danych i ich kompletność, zawartych z klientami umów 
zgłoszonych przez agentów. 

 (dowód: akta kontroli str.529-535) 

W latach objętych kontrolą NIK na zlecenie Spółki dwie firmy zewnętrzne 
przeprowadzały audyty dotyczące rzetelnego informowania klientów o warunkach 
oferty w trzech kanałach sprzedaży, czyli: 
− realizowanej przez placówki sieci stacjonarnej Energa-Obrót. Rzetelność 

informowania klientów o warunkach przedstawianych ofert Spółka 
weryfikowała za pomocą badania Tajemniczego Klienta, przeprowadzanego 
w salonach sprzedaży od stycznia 2014 r., 

− na odległość – kampanie telefoniczne. Badanie audytorskie od 1 sierpnia 
2015 r. do 31 stycznia 2016 r. i od 1 lutego 2017 r., 

− poza lokalem – akwizycja (sprzedaż bezpośrednia).  Od lutego 2017 r. na 
zlecenie Energa-Obrót prowadzony jest przez firmę zewnętrzną audyt 
weryfikujący jakość pracy przedstawicieli Spółki zawierających umowy 
z klientami.  

W wyniku audytów podejmowano działania naprawcze polegające m.in. na 
doszkalaniu pracowników z zakresu standardów sprzedaży i obsługi klientów 
poprzez szkolenia e-learningowe, opracowaniu kwestionariusza audytowego 
oceniającego prowadzone rozmowy sprzedażowej oraz wprowadzeniu modyfikacji 
skryptów rozmów telefonicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 542-576) 

Liczba reklamacji z tytułu nierzetelnego informowania klientów o warunkach oferty 
znana jest Spółce od 2015 r. W 2014 r., z uwagi na brak rozwiązań w systemach 
informatycznych Energa-Obrót nie prowadziła szczegółowych oznaczeń reklamacji 
związanych z warunkami oferty. W latach 2015-2017 odnotowano łącznie 14 334 
reklamacji, z tego 18 w 2014 r., 1998 w 2015 r., 8 717 w 2016 r. i 3 601 reklamacji 
w 2017 r. Ich liczba w 2016 r. wzrosła o 436% w stosunku do roku poprzedniego, 
zaś w 2017 r. zmalała w stosunku do 2016 r. o 59 punktów procentowych. Według 
wyjaśnień Dyrektora Pionu Obsługi Rynku Masowego11 w Spółce opracowano 
model procesu realizacji reklamacji, związanych z odstąpieniem od ofert. Podjęto 
działania na rzecz monitorowania nieprawidłowości w ofertowaniu klientów. 
Reklamacje dotyczące ofert były szczegółowo analizowane, a w przypadku 
wątpliwości co do zasadności, podejmowana była decyzja na korzyść klienta.  
                                                      
11  Pismo z 31 października 2017 r. 
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 (dowód: akta kontroli str. 676-677) 

Spółka analizowała każde odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z przyczyn 
związanych z nieuczciwymi praktykami handlowymi.  W prowadzonym od 2015 r. 
raporcie odnotowano do 30 września 2017 r. 31 134 odstąpienia. Zwrócono uwagę 
na nadużycia przedstawicieli działających na rzecz Energa-Obrót, wskazywane 
przez konsumentów jako jedną z przyczyn odstąpienia od umowy. Zaostrzono 
więc zasady współpracy z partnerami Spółki działającymi na jej rzecz. W umowach 
agencyjnych wprowadzono zapis o obowiązku przestrzegania rzetelnych 
standardów sprzedaży i obsługi Energa-Obrót.     

 (dowód: akta kontroli str. 680-695 i 2096) 

Spółka analizowała przyczyny odchodzenia odbiorców od sprzedawcy. 
Przeprowadzano telefoniczne badania odbiorców odchodzących do innych 
sprzedawców. Wyniki badania doprowadziły do następujących wniosków: 
− wiedza nt. procesu zmiany sprzedawcy jest wśród klientów bardzo niska, 
− umowy zawierane są głównie z inicjatywy nowego sprzedawcy w miejscu 

zamieszkania nowego klienta 
− ponad 20% klientów wprowadzanych jest w błąd przez nowego sprzedawcę 

i czuje się oszukanymi, 
− jedynie bardzo nieliczna grupa klientów poszukuje samodzielnie nowego 

sprzedawcy energii, 
− większość klientów kieruje się ceną oferty.       

 (dowód: akta kontroli str. 588-600) 

Na podstawie § 5 pkt 4 Ogólnych Warunków Umów Kompleksowych Energa-Obrót 
umożliwiała zmianę grupy taryfowej swoim indywidualnym odbiorcom końcowym 
prądu na ich wniosek raz na 12 miesięcy. Zmiana stawek opłat mogła nastąpić 
w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy lub cennika sprzedawcy lub taryfy 
OSD po spełnieniu warunków przez niego określonych. Proces zmiany taryfy 
w Energa-Obrót, licząc od dnia przyjęcia i rejestracji zgłoszenia odbiorcy 
w systemie do czasu przekazania zlecenia technicznego na dostosowanie lub 
wymianę układu pomiarowo-rozliczeniowego do OSD, trwała średnio 50 godzin 
i 18 minut12. Odbiorca końcowy nie ponosił żadnych opłat z tytułu zmiany grupy 
taryfowej. 

 (dowód: akta kontroli str.601, 610) 

Spółka przedsięwzięła zgodne z wymogami ustawowymi, środki techniczne 
i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zebranych 
w trakcie zawierania umowy. W myśl postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych13 oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,  
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych14, wdrażała do stosowania kolejne wydania 
Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję zarządzania 
systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych15. 

(dowód: akta kontroli str. 189-428) 

                                                      
12  Obliczono na podstawie danych systemowych w okresie kwiecień – wrzesień 2017 r.  
13  Dz. U. 2016 r,  poz. 922, ze zm.  
14  Dz.U. Nr 100, poz. 1024. 
15  Przyjęta uchwałą nr 82/III/2015 do protokołu nr 18/III/2015 z posiedzenia Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 14 

kwietnia 2015 r. ze zm. 
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1. Stwierdzono przypadki nie dotrzymania przez Spółkę terminu (42 dni od dnia 
dokonania zmiany) rozliczenia się z odbiorcą, który skorzystał z prawa do zmiany 
sprzedawcy, co było niezgodne z art. 4j ust. 7 uPe. Z przekroczeniem ustawowego 
terminu rozliczono w 2014 r. 31 i w 2015 r. 157 odbiorców zmieniających 
sprzedawcę. W 2016 i 2017 (do 20 października) ilość rozliczonych po upływie 42 
dni odbiorców wyniosła odpowiednio 299 i 152 (tj.8% i 2% spośród zmieniających 
sprzedawcę w tym czasie).  
Według wyjaśnień Dyrektora Pionu Rozliczeń16 informacje o stanie liczników 
odbiorców końcowych od OSD do sprzedawcy przekazywano z wykorzystaniem 
specjalistycznych systemów informatycznych przyjmując, w zależności od OSD, 
różne metody pozyskiwania i wymiany informacji potrzebnych do poprawnego 
rozliczenia klienta. Spółka zawierała umowy o współpracy z OSD regulujące 
konieczność przekazywania danych pomiarowych jednak, z uwagi na brak 
jednolitego standardu, OSD narzucały własny zakres informacji oraz sposób jej 
przekazywania. Dane pomiarowe gromadzono w ramach jednego, obsługującego 
wszystkie OSD, systemu odpowiadającego za proces weryfikacji poprawności 
biznesowej otrzymanych danych i udostępnienie ich celem rozliczenia. 
Wewnętrzne czynności operacyjne, związane ze zmianą sprzedawcy, 
wykonywano w drugiej kolejności. 

NIK przyjmując do wiadomości wskazane przez Spółkę przyczyny opóźnień, 
zwraca uwagę, że to spółka jest stroną umowy z odbiorcą końcowym i jako taka 
odpowiada za wypełnienie obowiązków ustawowych, w szczególności za 
pozyskanie danych dotyczących ilości zużytej energii elektrycznej od operatora 
systemu dystrybucyjnego w terminie umożliwiającym dokonanie końcowego 
rozliczenia z odbiorcą.   

(dowód: akta kontroli str. 58, 127-187, 1123-1124, 1303 i 1312) 

2. W stosowanych przez Spółkę OWU zawarto zapisy o charakterze kary 
umownej dla odbiorcy, za wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony. Jej 
kwota została określona ryczałtowo, bez powiązania z wartością świadczenia na 
rzecz odbiorcy oraz ewentualnymi rzeczywistymi kosztami z tego tytułu 
obciążającymi Spółkę.   

Zgodnie z § 11 pkt 21 Ogólnych Warunków Umów Kompleksowych dla 
Konsumentów w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony 
przez odbiorcę, który skorzystał z uprawnienia do wyboru sprzedawcy, przed 
upływem okresu, na jaki została zawarta lub przed upływem okresu 
obowiązywania oferty sprzedawcy, sprzedawca może obciążyć odbiorcę kwotą 
w wysokości 50 zł za każdy miesiąc, o jaki został skrócony okres obowiązywania 
umowy lub oferty. Podobnie według § 11 pkt 22 - Ogólnych Warunków Umów 
Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Konsumentów w przypadku wypowiedzenia 
umowy zawartej na czas określony przez odbiorcę przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta lub przed upływem okresu obowiązywania oferty sprzedawcy, 
sprzedawca może obciążyć odbiorcę kwotą w wysokości 50 zł za każdy miesiąc, 
o jaki został skrócony okres obowiązywania umowy lub oferty. Stanowiło to 
nieuczciwą praktykę rynkową, o której stanowi art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 
sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym17. 

Nieprawidłowość ta znalazła potwierdzenie w prowadzonym przez UOKiK 
postępowaniu, zakończonym wydaniem decyzji przez Prezesa UOKiK18 
zobowiązującej Spółkę miedzy innymi do podjęcia działań zmierzających do 
                                                      
16  Pismo z dnia 17 listopada 2017 r. nr EOB/BAK/22/2017. 
17  Dz.U. z 2017 r. poz. 2070. 
18  Decyzja RGD-7/2017 z 28 grudnia 2017 r. 
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zakończenia praktyk powodujących naruszenia przepisów w powyższym zakresie. 
Prezes UOKiK wskazał, także że tak określona opłata była traktowana przez 
Spółkę jako ograniczenie odbiorcy możliwości skorzystania z prawa do wyboru 
innego sprzedawcy energii elektrycznej.    

(dowód: akta kontroli str. 75-79, 107-112 i 2138-2204) 

3. Spółka prowadziła nie w pełni skuteczny nadzór nad podmiotami, które w jej 
imieniu oferowały sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym. W okresie 
objętym kontrolą Spółka prowadziła sprzedaż energii i pozyskiwała nowych 
klientów miedzy innymi poprzez współpracę z firmami zewnętrznymi. Odbywała się 
ona w ramach podpisywanych umów agencyjnych (agenci sieci D2D), 
franczyzowych (sieć sprzedaży stacjonarnej – Punkty Partnerskie) i ramowych o 
współpracy (sprzedaż telefoniczna), za pośrednictwem przedstawicieli handlowych 
oraz telefonicznie. Spółka nadzorowała sprzedaż akwizycyjną poprzez: badania 
audytowe w tym zakresie, wyznaczenie dedykowanego pracownika do współpracy 
z firmami pośredniczącymi oraz funkcjonowanie działu zajmującego się 
weryfikacją umów zgłoszonych przez agentów. Pomimo tych działań 
uprawdopodobniło się stosowanie nieuczciwych praktyk wobec konsumentów 
przez firmy zewnętrzne działające na rzecz i w imieniu Spółki. Sytuacja ta znalazła 
swoje potwierdzenie w toku prowadzonego przez UOKiK od 9 marca 2016 roku 
postępowania19. W jego wyniku uprawdopodobniono stosowanie szeregu 
nieuczciwych praktyk zarówno bezpośrednio przez przedstawicieli handlowych jak 
i drogą telefoniczną. Polegały one na: wprowadzaniu w błąd klientów podczas 
prezentowania oferty sprzedaży energii elektrycznej poprzez pominięcie istotnych 
informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o skorzystaniu z oferty; niezgodnym 
z prawdą informowaniu klientów przez osoby działające w imieniu Spółki, że 
reprezentują dotychczasowego sprzedawcę i wymóg podpisania dokumentów 
wynika z konieczności zawarcia nowych umów lub ich aktualizacji; niewydawaniu 
konsumentom egzemplarza umowy zawartej z Energa-Obrót SA poza lokalem 
przedsiębiorstwa; wprowadzaniu w błąd poprzez informowanie w trakcie 
telefonicznego przedstawiania oferty że 14 dniowy termin na odstąpienie od 
umowy zawartej na odległość liczy się od daty dostarczenia proponowanej umowy 
w formie pisemnej; wywodzeniu iż poprzez przekazanie konsumentom utrwalonej 
na papierze treści proponowanej telefonicznie umowy doszło do jej skutecznego 
zawarcia pomimo nieuzyskania od konsumenta oświadczenia o zawarciu umowy 
na zasadach określonych w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta20; żądaniu od odbiorców zapłaty za energię elektryczną, której 
dostarczanie rozpoczęto jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość, mimo braku ich żądania wykonania usług przed upływem 
tego terminu.  

W konsekwencji Prezes UOKiK w decyzji z 28 grudnia 2017 r. po 
uprawdopodobnieniu stosowania przez Spółkę praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów oraz po złożeniu przez Energa-Obrót SA zobowiązania do 
podjęcia działań, zmierzających do zakończenia ww. naruszeń i usunięcia ich 
negatywnych skutków poprzez określone działania naprawcze (w tym wypłatę 
rekompensat) nałożył na Spółkę obowiązek przedłożenia Prezesowi UOKiK 
informacji o realizacji przyjętego zobowiązania. 

(dowód: akta kontroli str.529-535, 1358-1408, 1632-1791) 

                                                      
19  Postepowanie RGD-61-2/16 wszczęte w związku z ustaleniami poczynionymi w toku postepowania wyjaśniającego 

o sygnaturze RDG-405/31/15 zakończone decyzją RGD-7/2017 z 28 grudnia 2017 r. 
20  Dz.U. z 2017 r. poz. 683 
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Najwyższa Izba Kontroli dostrzega działania Spółki odnośnie umożliwienia 
konsumentom dokonywania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz 
zawierania umów na warunkach wolnorynkowych. Jednocześnie podkreśla, że 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie terminowości rozliczania 
z dotychczasowym odbiorcą, stosowanie nieuczciwych praktyk sprzedaży oraz 
zapisy w OWU istotnie utrudniające realizację prawa konsumenta do swobodnego 
wyboru sprzedawcy. 

2. Obsługa Klienta 

W latach 2014-2017 Spółka w celu zapewnienia i zwiększenia przejrzystości 
i czytelności danych zawartych na fakturach dla odbiorcy końcowego, 
podejmowała m.in. następujące działania: 
- przeprowadziła akcję marketingową połączoną z badaniami rynkowymi w celu 
stworzenia czytelnego dla odbiorców końcowych formatu faktury, 
- dołączała do wysyłanych faktur ulotki informacyjne obrazujące odbiorcom jak 
czytać dane na fakturze, 
- prezentowała na stronach internetowych schemat identyfikacji 
wyszczególnianych w fakturze danych,  
- udzielała za pośrednictwem infolinii wyjaśnień dotyczących faktury. 

W 2015 r. dokonano zmiany wizualizacji faktur dla odbiorców końcowych, po której 
klienci w prostszy niż przed nią sposób mogli odczytać informacje o zużyciu 
energii oraz regulowaniu płatności. Nowa faktura zawierała dane kontaktowe do 
Elektronicznego i Telefonicznego BOK. Faktura eksponowała formularz płatności 
oraz wszystkie możliwości zapłaty rachunku: usługi pocztowe, płatność 
w punktach VIA i BidPay, zapłata przez Internet, za pomocą kodu QR. Do 
odbiorców wysłano z nową fakturą poradnik ułatwiający zrozumienie i odczytanie 
danych. Wprowadzono funkcjonalność sprawdzania salda za pomocą sms, o czym 
klientów informowano na pierwszej stronie nowej faktury. Stosowane 
w rozliczeniach z klientami faktury uwzględniały wszystkie opłaty związane 
z zakupem energii oraz opłaty, niezależne od zużycia energii, zgodnie z Taryfą 
Sprzedawcy lub Cennikiem Sprzedawcy oraz wszystkie elementy związane 
z usługą dystrybucji oraz opłaty niezależne od zużycia energii, zgodnie z Taryfą 
OSD. Spółka ujednoliciła szablony dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur 
i faktur korygujących dla klientów według zawartych umów kompleksowych 
i sprzedaży. Faktury spełniały wszystkie wymogi określone przepisami prawa 
podatkowego zawarte w ustawie z dnia11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług21. 

(dowód: akta kontroli str. 1125-1173, 1599-1600) 

W okresie objętym kontrolą Spółka nie prognozowała zużycia energii przez 
odbiorcę.  Na stałe zrezygnowano z tej formy rozliczeń 12 grudnia 2013 r. Pismem 
z tą samą datą powiadomiono klientów, że Zarząd Energa-Obrót podjął taką 
decyzję w związku z nowelizacją uPe, która weszła w życie z dniem 11 września 
2013 r. oraz z koniecznością dostosowania się do wchodzących od 1 stycznia 
2014 r. zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz innych niektórych ustaw.22 Od otrzymania ww. 
pisma klienci, rozliczani przedtem w okresach cztero- i sześciomiesięcznych, 
rozliczani byli w okresach dwumiesięcznych, a zamiast blankietów 
z prognozowanym zużyciem otrzymywali faktury rozliczeniowe co dwa miesiące.  

(dowód: akta kontroli str.1304 i 1345-1357) 

                                                      
21  Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm. 
22  Dz.U. poz. 1027. 
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Spółka dochowywała wymogów proceduralnych i ustawowych w zakresie 
odłączenia zasilania z powodu niezapłaconego rachunku za prąd (art. 6b ust. 1 pkt 
2, art. 6c, art. 6d uPe). Wstrzymania dostaw energii elektrycznej realizowane były 
po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty należności i wyznaczeniu dodatkowego 
czternastodniowego terminu na zapłatę, liczonego od daty otrzymania przez 
klienta wezwania do zapłaty. Wezwanie, na podstawie którego dochodziło do 
wstrzymania dostaw, wysyłane było do konsumentów listem poleconym nie 
wcześniej niż po 21 dniach od upływu terminu płatności. Do przedsiębiorstw 
wezwanie do zapłaty wysyłane było po 10 dniach od upływu terminu płatności. 

Spółka przed wstrzymaniem dostaw energii informowała klientów o zadłużeniu 
wysyłając im wezwania do zapłaty z wyznaczonym dwutygodniowym terminem do 
zapłaty zaległych należności (art. 6b ust. 3 uPe) i informacją o konsekwencjach 
braku płatności, tj. wstrzymaniu dostaw energii oraz wypowiedzeniu umowy. 
Wezwania wysyłano listem poleconym. W poszczególnych latach objętych kontrolą 
wystawiono łącznie 285 813 zleceń na wstrzymanie dostaw energii elektrycznej 
z tego w 2014 r. 114 696 zleceń, 71 922 zlecenia w 2015 r., 36 040 zleceń 
w 2016r. i 63 155 zleceń w trzech kwartałach 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1055-1056, 1174, 1633 i 2098-2124) 

Spółka wznawiała dostawy energii elektrycznej w związku z ustaniem przyczyn 
uzasadniających wstrzymanie jej dostaw. W momencie zaksięgowania na koncie 
Energa-Obrót zaległej należności przekazywała ona zlecenie do OSD na 
wznowienie dostaw energii.    

(dowód: akta kontroli str.1099) 

Spółka wywiązywała się z obowiązków informacyjnych wobec odbiorcy końcowego 
poprzez: 
– zamieszczanie na swojej stronie internetowej i do wglądu w swojej siedzibie 

informacji (m.in. o cenach sprzedaży energii oraz warunkach jej stosowania, 
strukturze paliw zużytych lub innych nośników energii służących do 
wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Spółkę w poprzednim roku 
kalendarzowym), 

– wysyłanie pisemnej informacji dla klientów (m.in. o przysługujących im prawach 
bądź zmianach w prawie powszechnie obowiązującym). 

W poszczególnych latach objętych kontrolą Spółka poniosła koszty na realizację 
obowiązków i inicjatyw informacyjnych na rzecz odbiorców końcowych 
w wysokości: 1 803 tys. zł w 2014 r., 1 505 tys. zł w 2015 r., 482 tys. zł w 2016 r. 
i  261 tys. zł w 2017 r. (do września). 

(dowód: akta kontroli str. 1176-1293) 

Funkcję Rzecznika Klienta utworzono w Energa-Obrót 11 sierpnia 2017 r.23 Jego 
główną rolą było wsparcie klienta w rozwiązaniu incydentu lub uspokojenie go 
poprzez autorytet budowanej w percepcji klienta wyższej instancji odwoławczej.24 
Celem działalności Rzecznika Klienta był współudział w budowaniu pozytywnego 
wizerunku ENERGA wewnątrz organizacji (pracownicy) oraz wśród zewnętrznych 
grup interesariuszy (tj.: klienci, instytucje regulacyjne, interesariusze, media 
lokalne, ogólnopolskie i branżowe).25 Miał on za zadanie kontaktowania się 
z klientami i osobami poszkodowanymi w niestandardowych sprawach, 
wymagających uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia.  

                                                      
23  Zarządzeniem Nr 367/2017 Zarządu Spółki. 
24  Według § 1 pkt 5 Regulaminu określającego zasady funkcjonowania, kompetencje, uprawnienia i odpowiedzialność 

Rzecznika Konsumenta stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 367/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
powołania funkcji Rzecznika Klienta w ENERGA-OBRÓT SA.  

25  Patrz: § 3 pkt 3 ww. Regulaminu. 
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(dowód: akta kontroli str.1045-1053) 

Zgodnie z OWU Energa-Obrót dla Konsumentów odbiorcom zapewniono 
możliwość wnoszenia skarg, wniosków i reklamacji pisemnie na adres siedziby 
Spółki, za pośrednictwem tBOK, EBOK, drogą e-mail, w Salonie Sprzedaży, za 
pośrednictwem formularza kontaktowego i portalu społecznościowego.  
Łączna ilość skarg i reklamacji wyniosła w 2014 r. 275 518, w 2015 r. 913 498, 
w 2016 r. 2 185 280 i w 2017 r. 1 123 005. Większość z nich dotyczyła faktur, 
rachunków i windykacji. 
Tak duża, szczególnie w okresie 2015-2017 liczba reklamacji i skarg 
spowodowana była, według wyjaśnień26 Dyrektora Pionu Rozliczeń faktem, iż 
w okresie tym Spółka nie dysponowała odczytami liczników odbiorców końcowych 
w terminie pozwalającym na dochowanie terminowości rozliczeń względem 
niektórych grup klientów. Spowodowane to było problemami przy wdrażaniu 
nowych systemów informatycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 59, 1057-1080, 1090, 1123) 

Na koniec III kwartału 2017 r. sieć placówek stacjonarnych składała się z 56 
placówek partnerskich i 9 placówek własnych. Były one, na obszarze dystrybucji 
Energa-Operator, dostępne dla klientów w miastach powiatowych powyżej 10 000 
mieszkańców. Od 2014 r. zlikwidowano 16 salonów własnych, w latach 2015-2016 
zamknięto 6  lokali partnerskich, a w latach 2014-2017 relokowano do 
pomieszczeń o wyższym standardzie 10 placówek.    

(dowód: akta kontroli str. 1033-1035) 

1. Stwierdzono naruszenia obowiązków sprzedawcy polegające na 
nieterminowym udzielaniu odpowiedzi na wnioski lub reklamacje klientów 
w sprawie rozliczeń. W latach 2014 – 2017 na 415 779 reklamacji pisemnych, aż 
152 853 rozpatrzono w terminie powyżej 14 dni (tj. 37,0%). W przypadku 
reklamacji składanych drogą elektroniczną, odsetek ten był również wysoki 16,5%, 
co odpowiadało 184 532 reklamacjom. Przekroczenie terminu 14 dni od dnia 
złożenia wniosku lub reklamacji, było niezgodne z przepisem § 42 pkt 8 
rozporządzenia systemowego W związku z niedotrzymaniem standardów 
jakościowych obsługi odbiorców wypłacono w 2014 r. 33,2 tys. zł bonifikat, w 2015 
r. 52,63 tys. zł, w 2016 r. 191,07 tys. zł i w 2017 r. 161,32 tys. zł.  

Według wyjaśnień Dyrektora Pionu Obsługi Rynku Masowego27 z uwagi na proces 
migracji danych do nowego systemu rozliczeniowego i związany z tym wzrost 
liczby składanych reklamacji, Spółka nie była w stanie terminowo odnieść się do 
nich wszystkich w ustawowym 14 dniowym terminie, co spowodowało opóźnienia 
w realizacji reklamacji i wypłaty bonifikat na uzasadniony wniosek klienta. 

 (dowód: akta kontroli str. 58-61, 1342-1343) 

2. Spółka w latach 2015-2017 dokonywała rozliczeń z odbiorcami końcowymi 
z opóźnieniem, co było niezgodne z zapisami dotyczącymi okresów 
rozliczeniowych zawartymi w umowach sprzedaży oraz umowach kompleksowych. 
W związku z podjęciem w grudniu 2015 r. decyzji o migracji około 807 tys. 
Punktów Poboru Energii (PPE) do nowego informatycznego systemu 
rozliczeniowego wystąpił na masową skalę problem skutkujący niemożnością 
bieżącej obsługi i terminowego fakturowania odbiorców. Liczba PPE dla których 
nie wystawiono faktury co najmniej przez kolejne 4 miesiące wahała się od ponad 
43,5 tys. w sierpniu 2016 r. do 901 w lipcu 2017 r. 

                                                      
26  Pismo z 17 listopada 2017 r. znak EOB/BAK/22/2017. 
27  Pismo z 31 października 2017 r.  
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Dyrektor Pionu Rozliczeń Energa-Obrót28 potwierdził, że w latach 2014-2017 
wystąpiły przypadki znaczących opóźnień w wystawianiu rachunków za zużytą 
energię elektryczną i wyjaśnił, że „spowodowane było to wdrożeniem nowych 
systemów informatycznych oraz migracją klientów pomiędzy systemami. Ilość 
klientów, którzy nie byli fakturowani przez dłuższy czas była znacząca i istotna 
z punktu widzenia Spółki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, których 
opłaty za energię elektryczną skumulowały się do znaczących kwot Spółka 
wydłużała terminy płatności za faktury ze standardowych okresów29 do 180 dni. 
Informacja o wydłużaniu terminów płatności do 180 dni dla klientów długo 
niefakturowanych została podana w komunikatach prasowych Spółki. 

W przypadku indywidualnych zgłoszeń przez klientów faktów skumulowania 
znaczących kwot płatności za energię z winy Spółki płatności były rozkładane na 
raty, a harmonogram spłat był dostosowywany do możliwości finansowych 
odbiorców. Przykładowo termin płatności faktury na kwotę 2 821,62 zł do zapłaty 
za okres 17 czerwca 2015 r. – 20 czerwca 2017 przedłużono do 10 stycznia 2018 
r. Na wniosek jednego z odbiorców jego skumulowane zobowiązanie w wysokości 
4 322,58 zł rozłożono na 4 miesięczne raty po 1 080,50 zł każda.  

NIK zwraca uwagę, że niezależnie od działań podjętych na rzecz ochrony 
odbiorców przed skutkami zmian systemowych zainicjowanych przez Spółkę 
w zakresie systemów billingowych, wystąpiło szczególnie dotkliwe dla nich 
w okresie 2015-2017 zjawisko braku możliwości bieżącego rozliczania zużytej 
energii elektrycznej, a w konsekwencji znacznego skumulowania faktur z tego 
tytułu. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w tak dużej liczbie reklamacji w tym 
okresie, że Spółka nie była w stanie ich terminowo obsłużyć.        

(dowód: akta kontroli str. 1117-1122,1342, 1621-1622) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie dochowanie standardów jakościowych 
obsługi odbiorców w zakresie wywiązywania się z obowiązków informacyjnych 
wobec odbiorcy końcowego. NIK wskazuje jednocześnie na naruszenie istotnych 
dla konsumenta obowiązujących regulacji dotyczących terminu udzielania 
odpowiedzi na wnioski i reklamacje klientów w sprawie rozliczeń.  

3. Postępowanie w sprawach spornych 

Ogólne warunki umów dla konsumentów, stanowiące część zawieranej z nimi 
umowy, zawierały postanowienia o możliwości złożenia do Spółki reklamacji, 
skarg, wniosków i zgłoszeń na adres siedziby sprzedawcy, osobiście w BOK, 
telefonicznie i drogą elektroniczną. Spory powstałe w związku z wykonywaniem 
umowy, według postanowień OWU, rozstrzygane były przez właściwy sąd 
powszechny, polubowny lub Prezesa URE. 
Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej, publikowany na stronie internetowej 
Spółki oraz dostępny u jej przedstawicieli, mających kontakt z konsumentem m. in. 
w placówkach sprzedażowych, zawierał postanowienia m.in. dotyczące 
polubownego rozstrzygania sporów. W 2014 r., po opracowaniu przez URE we 
współpracy z UOKiK Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej, Energa-Obrót 
w ramach akcji informującej przekazała kopię ww. zbioru odbiorcom. Zbiór był 
również doręczany przy zawieraniu umów tym spośród konsumentów, którzy 
oświadczyli, iż takowego nie posiadają.  Na stronie internetowej Spółki podane 
były kanały kontaktu, z których konsument mógł skorzystać zgłaszając awarię, 

                                                      
28  Pismo z 17 listopada 2017 r, znak EOB/BAK/22/2017. 
29  Odbiorca wnosi należności za energię elektryczną w wysokości i terminie określonych w fakturze, przy czym termin ten 

nie był mógł być krótszy niż 10 dni od daty wystawienia faktury dla faktur dostarczanych odbiorcy droga pocztową lub 7 
dni od daty wystawienia faktury dla faktur doręczanych odbiorcy przez przedstawiciela dostawcy.  
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reklamację, wniosek. Na stronie internetowej Spółki zamieszczona była informacja 
o możliwości skorzystania z nowej ścieżki rozpatrywania sporów – za 
pośrednictwem Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE30. 

W związku z wejściem w życie w dniu 10 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 23 
września 2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich31 oraz 
nowelizacjami innych ustaw Spółka dostosowała szablony wezwań do zapłaty 
stosownie do nowego brzmienia art. 6c i 6d znowelizowanej uPe. 
W latach 2014-2016 i w trzech kwartałach 2017 r. sprawy sporne odbiorców 
końcowych ze sprzedawcą rozpatrywali: Prezes URE – 279 spraw w 2014 r., 434 
sprawy w 2015 r., 826 w 2016 r. i 395 do 30 września 2017 r.; Koordynator ds. 
negocjacji działający przy Prezesie URE – 8 spraw w 2017 r.32; stały polubowny 
sąd konsumencki, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej33, 
odpowiednio 35, 23, 5 i 0 spraw. 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w skontrolowanym 
zakresie.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli34, wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu terminowe rozliczanie dostarczonej energii 
z odbiorcami w procesie zmiany sprzedawcy.  

2. Podjęcie odpowiednich działań w celu terminowego rozpatrywania reklamacji 
klientów. 

3. Podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia nadzoru Spółki nad firmami 
działającymi na rzecz i w imieniu Spółki w procesie pozyskiwania nowych 
klientów. 

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 

                                                      
30  Treść komunikatu: „W związku z wejściem w życie przepisów o pozasądowym rozwiązywaniu sporów (ustawa z dnia 

23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (…) konsumentom oraz prosumentom 
przysługuje prawo zwrócenia się do Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta albo prosumenta reklamacji 
spór nie został rozwiązany.” 

31  Dz.U. poz. 1823 
32  Jak wyjaśnił Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. Polityki Regulacyjnej „Pomimo wejścia w życie z dniem 10 stycznia 2017 

roku ustawy o ADR rozporządzenia wykonawcze, tj. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 roku 
w sprawie prowadzenia przez Koordynatora ds. negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania 
sporów oraz Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości progów 
finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenia uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu, zostały 
ogłoszone dopiero z dniem 4 sierpnia 2017 r. Z kolei Regulamin Koordynatora datowany jest na dzień 5 września 2017 
r., a zatem odtąd można mówić o obowiązywaniu przepisów umożliwiających Koordynatorowi merytoryczne podjęcie 
podstępowania w zakresie podmiotowym Konsument-przedsiębiorca i przedmiotowym (art. 31a uPe).” 

33  Dz. z 2017 r. poz. 1063, ze zm.  
34  Dz.U. z 2017 r. poz. 524. Dalej: ustawa o NIK. 
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się do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu 
pokontrolnym 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, dnia 28 lutego 2018 r. 
 
 

 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Dyrektor 
Sławomir Grzelak Edyta Kosiarz 

Doradca ekonomiczny 

(-) 

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

(-) 

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

  

Kontroler  

Tadeusz Korszeń 
Doradca ekonomiczny 
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                               podpis 
 


