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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 

Kontroler Wojciech Żukowski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/94/2017 
z 4 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

TAURON Dystrybucja S.A.1, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Robert Zasina, Prezes Zarządu2. 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości3 działal-
ność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie w okresie objętym kontrolą (tj. w latach 
2014 – III kw. 2017 r.).  

Spółka będąca operatorem systemu dystrybucyjnego (dalej OSD) dla zapewnienia odbior-
com z grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe)4 swobody korzystania z prawa zakupu 
energii od wybranego dostawcy zawarła wystarczającą liczbę Generalnych Umów Dystry-
bucji (dalej GUD) i Generalnych Umów Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (dalej GUD-K) 
ze sprzedawcami energii oraz spółkami obrotu. Liczba zawartych umów GUD na koniec III 
kw. 2017 r. wynosiła 171 (wzrost o prawie 100% w stosunki do końca 2013 r.), a liczba 
umów GUD-K wynosiła 27 na koniec III kw. 2017 r. (także wzrost o 100% w stosunku do 
końca 2013 r.). Zdaniem NIK, w szczególności liczba zawartych przez Spółkę umów GUD-K 
świadczy, że odbiorcy, w każdym przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, mogli 
zawierać umowy kompleksowe bez konieczności zawierania oddzielnych umów w zakresie 
dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.  

Spółka analizowała wielkość środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia inwe-
stycji zapewniających bezpieczeństwo i jakość dostaw energii elektrycznej. W okresie obję-
tym kontrolą Spółka przeprowadzała inwestycje przede wszystkim na majątku o największej 
awaryjności oraz na majątku w najgorszym stanie technicznym. Nakłady na modernizację 
i odtworzenie sieci dystrybucyjnej poniesione przez Spółkę w latach 2014-2016 wahały się 
w granicach […]5, co pozwalało na osiągnięcie poziomu odtworzenia majątku sieciowego na 
poziomie od 1,2% do 1,5% w tych latach. Oznacza to jednak, że  przy obecnym poziomie 

                                                      
1 Dalej: Spółka. 
2 Od 27 stycznia 2016 r. poprzednio stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w okresie objętym kontrolą (tj. w latach 

2014-2017 III kw.) zajmowali: Marek Kleszczewski w okresie od 15 października 2015 r. do 26 stycznia 2016 r. 
oraz Piotr Kołodziej w okresie od 31 lipca 2012 r. do 10 października 2015 r. 

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawi-
dłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w za-
kresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4 Dalej: Odbiorcy. 
5 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 11 ust. 4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419). Wyłączenia dokona-
no w interesie TAURON Dystrybucja S.A..  Dalej oznaczenie: [… ] - wyłączono informacje stanowiące tajemni-
cę przedsiębiorstwa 
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inwestowania, posiadany majątek odtwarzany jest co około 70-80 lat. W tym kontekście 
należy ocenić pozytywnie, że w latach 2014-   2016 poziom wydatków na modernizację i 
odtworzenie posiadanej infrastruktury elektroenergetycznej, mimo wystąpienia większych 
niż zakładano nakładów inwestycyjnych na przyłączenia nowych podmiotów do sieci dystry-
bucyjnej, przekroczył kwoty uzgodnione z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w ramach 
postępowań związanych z zatwierdzaniem taryf dla energii elektrycznej. Osiągnięcie tego 
stanu rzeczy było możliwe dzięki uzyskaniu zewnętrznego finansowania. W szczególności 
uzyskano dodatkowe środków finansowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego i 
Małopolskiego.  

Spółka przyjmowała od odbiorców przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące do-
starczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej. Spółka rozpatrywała wnioski i rekla-
macje odbiorcy w sprawie rozliczeń. Spółka posiadała wystarczającą liczbę punktów obsługi 
klientów, w których odbiorcy mogli bezpośrednio regulować płatność za dostawę i sprzedaż 
energii elektrycznej.  

Spółka rozpoczęła działania w zakresie rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych 
oraz  funkcjonowania inteligentnej infrastruktury sieciowej – co może, zdaniem NIK, w przy-
szłości przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktury sieciowej oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla jej odbiorców. 

W działaniach Spółki stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
• Spółka nie przestrzegała regulacji zawartych w art. 4j ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne6 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej7 (da-
lej IRiESD) odnoszących się do terminowości realizacji zadań przez OSD w zakresie 
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej - wskazany w tym przepisie uPe termin 21 dni 
na umożliwienie odbiorcy przez OSD zmiany sprzedawcy był przekraczany.  

• W jednym przypadku w 2014 r. stwierdzono, że między złożeniem kompletnego wniosku 
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Spółki a wydaniem przez Spółkę warunków przy-
łączenia upłynęło 94 dni – więcej o 64 dni od normy określonej w art. 7 ust. 8g pkt 1 
uPe. Mogło to skutkować nałożeniem na Spółkę przez Prezesa URE kary finansowe 
w wysokości 192 tys. zł. 

Ponadto, NIK zwraca uwagę, że Spółka nie prowadziła odpowiedniego zintegrowanego 
rejestru pozwalającego na efektywne sprawdzenie, czy rozpatrywanie reklamacji odbiorcy 
w sprawie rozliczeń było prowadzone w terminie określonym w § 42 pkt 8 i 9 rozporządze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjo-
nowania systemu elektroenergetycznego8. Zgodne z tymi uregulowaniami na rozpatrzenie 
takich reklamacji przewidziano 14 dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Umowy 

Stosowane przez Spółkę wzory umów o określenie warunków przyłączenia oraz następnie 
zawierane umowy o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą energii elektrycznej zawierały 
dane określone w § 7 ust. 1 rozporządzenia systemowego. W szczególności zawierały: 
oznaczenie wnioskodawcy, określenie mocy przyłączeniowej dla każdego miejsca dostar-
czania energii elektrycznej, przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej oraz przewi-
dywany termin rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej lub jej poboru. 

Spółka nie wymagała od  potencjalnych odbiorców przy składaniu wniosku o przyłączenie 
do sieci innych załączników niż określone w § 7 ust. 5 i 6 rozporządzenia systemowego. 
Spółka wymagała, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania 

                                                      
6   Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm. Dalej:  uPe. 
7 Zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KMs 

z 17.12.2013 r., obowiązująca ze zm. Od 01.01.2014 r. 
8  Dz. U. Nr 93, poz. 623, ze zm., dalej: rozporządzenie systemowe. 
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z obiektu oraz planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego określającego usytuowanie obiektu, 
w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci. Spółka udostępniała 
różne kanały składania wniosków o przyłączenie np. drogą elektroniczną, pocztą lub osobi-
ście. W badanym okresie do końca III kw. 2017 r. do Spółki złożono łącznie 268 832 wnio-
sków o przyłączenie do sieci przez odbiorców, przy czym liczba składanych wniosków sys-
tematycznie wzrastała w poszczególnych latach objętych kontrolą (od 66 160 złożonych 
wniosków w 2014 r. do  74 478 wniosków w 2016 r.9).   

W latach 2014 – 2017 (I-III kw.) przeważająca liczba wydanych przez Spółkę warunków 
przyłączenia do sieci dla podmiotów zakwalifikowanych do V grupy przyłączeniowej (w tej 
grupie m.in. gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) miała miejsce 
w terminie między 15 a 30 dniem od dnia złożenia przez potencjalnego odbiorcę komplet-
nego wniosku o przyłączenie. W omawianym okresie było to odpowiednio: 55%, 60%, 47% 
oraz 53% zrealizowanych przez Spółkę spraw w tym zakresie. W okresie objętym kontrolą 
nie stwierdzono odmów wydania warunków przyłączenia do sieci potencjalnych odbiorców. 

W  jednym przypadku w 2014 r. stwierdzono, że między złożeniem kompletnego wniosku 
o przyłączenie a wydaniem warunków przyłączenia upłynęło 94 dni. Z przepisu z art. 7 ust. 
8g pkt 1 uPe wynika, iż przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 
dystrybucją energii elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie 30 
dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę 
przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.  

W okresie objętym kontrolą Spółka przeprowadzała proces przyłączenia odbiorców do sieci 
przede wszystkim w okresie do 6 miesięcy po terminie wydania warunków przyłączenia – 
w latach 2014-2016 dotyczyło to 83% zrealizowanych przyłączeń: odpowiednio 38 655 
z 46 710 wszystkich zrealizowanych przyłączeń w 2014 r., 43 162 z 52 248 przyłączeń 
w 2015 r. oraz 46 608 z 56 323 przyłączeń w 2016 r., a do końca sierpnia 2017 r. – 78% 
przyłączeń (30 903 z 39 736 zrealizowanych przyłączeń). Liczba przypadków, gdy okres 
pomiędzy podpisaniem umowy a zrealizowanym przyłączeniem przekraczał 24 miesiące 
wynosiła 302 (0,6%) w 2014 r., 134 (0,3%) w 2015 r., 145 (0,3%) w 2016 r. oraz 121 (0,3%) 
do końca sierpnia 2017 r. Przedmiotowa sytuacja miała miejsce, gdy przyłączany podmiot 
złożył stosowny wniosek w tej sprawie np. z uwagi na opóźnienie realizacji inwestycji po 
jego stronie lub realizacja przyłącza wymagała uzyskania zgód od właścicieli nieruchomo-
ści, na których miały zostać posadowione urządzenia umożliwiające dostarczenie energii do 
przyłączanego podmiotu, a negocjacje prowadzone z właścicielami nieruchomości wymaga-
ły dłuższego czasu. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 30-86) 

Mimo że z uPe nie wynika termin realizacji umowy przyłączenia, do przestrzegania którego 
Spółka byłaby zobowiązana - terminem niezawitym jest zatem termin wynikający z umowy 
o przyłączenie – to jednak w Regulacji jakościowej10 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
wyznaczył w tym zakresie cel spółkom OSD, aby odsetek realizacji umów przyłączenia 
powyżej 18 miesięcy obniżyć o połowę do końca 2020 r. Spółka w kontrolowanym okresie 
podejmowała szereg działań wpływających na przyspieszenie realizacji umów 
o przyłączenie. Najważniejsze z nich to: 
– uproszczono proces zlecania umów o przyłączenie poprzez wybranie wykonawców, 

z którymi z zachowaniem trybu konkurencyjnego zawarto umowy ramowe na realizację 
zadań związanych z przyłączaniem. Zlecenie umowy nie wymaga pełnej, długotrwałej 
procedury przetargowej a jedyne wystawienia zlecenia prac do wykonawcy obszarowe-
go w ramach umowy ramowej, 

– określono dla wykonawców standardowe wymagania dla czasu realizacji zadania inwe-
stycyjnego w zależności od zakresu prac objętego zadaniem, 

– wdrożono wszelkie uregulowania prawne w zakresie budowy urządzeń pozwalające na 
jak najszybszą realizację zadania poprzez wykorzystanie przyśpieszonych trybów bu-

                                                      
9 Tj. ostatnim pełnym roku objętym kontrolą. 
10 Por. „Regulacja jakościowa w latach 2016-2020 dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (którzy dokonali, 

z dniem 1 lipca 2007 r., rozdzielenia działalności)”, Urząd Regulacji Energetyki, wrzesień 2015 r., s. 9.  
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dowy urządzeń (realizacja zadań w trybie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowalne11), 

– wprowadzono w zakresie sieci niskich i średnich napięć standaryzację budowy poszcze-
gólnych sieci i urządzeń.  

Na realizację umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (na przyłą-
czenie odbiorców oraz budowę i rozbudowę sieci) w Planie Rozwoju Spółki (edycja 2014-
2019) na lata 2014-2016 zaplanowano kwotę w wysokości […]12, co stanowiło 25%  wszyst-
kich nakładów w Planie Rozwoju w latach 2014-2016. Do końca 2016 r. na realizację przy-
łączeń odbiorców i związaną z tym budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej ponie-
siono nakłady w wysokości […]13. Łączna moc przyłączeniowa wynikająca ze zrealizowa-
nych umów o przyłączenie odbiorców w latach 2014-2016 wyniosła 3 204 MW.  

Spółka pobierała opłatę za przyłączenie w wysokości przewidzianej w Taryfie zatwierdzonej 
przez Prezesa URE. Treść umów o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą energii elek-
trycznej zawartych w latach 2014 – 2017 była zgodna z art. 5 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a uPe. 
Umowy zawierały obligatoryjne elementy wymienione w tym zakresie w uPe.  

W okresie objętym kontrolą Spółka nie prowadziła szczegółowych statystyk w zakresie 
zawieranych i rozwiązywanych umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
z odbiorcami w gospodarstwach domowych. Liczba odbiorców z czynnymi umowami dystry-
bucyjnymi systematycznie malała w okresie objętym kontrolą. Na koniec 2014 r. takich od-
biorców było 89 952, a na koniec 2016 r. - 82 516. Na dzień 30 września 2017 r. liczba 
takich odbiorców wynosiła 56 735. Powyższe było konsekwencją wzrastającej liczby zawie-
ranych przez Spółkę umów GUD-K, co oznaczało z kolei dla odbiorcy brak konieczności 
zawierania oddzielnych umów o dystrybucję i sprzedaży energii w przypadku zmiany sprze-
dawcy energii elektrycznej. W okresie objętym kontrolą systematycznie wzrastała liczba 
zawartych umów GUD i GUD-K. Na koniec 2013 r. Spółka posiadała 86 zawartych umów 
GUD, podczas gdy na koniec III kw. 2017 r. miała 171 zawartych umów GUD i 27 umów 
GUD-K. 

Przedmiotowe umowy standardowo były zawierane na czas nieoznaczony. Na czas ozna-
czony umowy zawierane były na wyraźne życzenie odbiorcy. Odbiorca miał prawo 
w każdym czasie i bez podania przyczyny do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem jed-
nomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej zawierane z odbiorcami w gospodarstwach domowych były umowami o przy-
stąpienie. Odbiorca, jak wskazano wyżej, mógł m.in. określić czas trwania umowy. 

(dowód akta kontroli str. 87-295, 465-467) 

W okresie objętym kontrolą Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) wydał dwa 
wyroki w zakresie stosowania przez Spółkę niedozwolonych postanowień umownych 
w zawieranych przez Spółkę z odbiorcami umowach o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - 
oraz dokonał  5 wpisów do rejestru niedozwolonych postanowień umownych14. Spółka jesz-
cze w trakcie postępowania sądowego w wyżej wymienionych sprawach poinformowała 
SOKiK w 2011 r. o odstąpieniu od stosowania tych niedozwolonych klauzul. Nie stwierdzo-
no stosowania zakwestionowanych przez SOKiK postanowień umownych w umowach o 
przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zawieranych przez Spółkę z odbiorcami w okresie obję-
tym kontrolą. 

(dowód akta kontroli str. 583-600) 

Zgodnie z art. 4j ust. 6 uPe operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązany umożliwić 
odbiorcy energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia 
poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy komplek-
sowej z nowym sprzedawcą. Zgodnie z IRIESD Spółka umożliwiła zgłaszanie umów sprze-

                                                      
11 Dz.U. z 2017 r. poz.1332, ze zm. 
12 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 
13 Jak wyżej. 
14 Odpowiednio: wyrok z dnia 2 kwietnia 2013 r. o sygn. akt AmC 5734/11 i wpisach do rejestru z dnia 20 maja 

2014 r. o nr.: 5659 i 5661; wyrok z dnia 11 grudnia 2012 r. o sygn. akt AmC 5378/11 i wpisach do rejestru 
z dnia 27 sierpnia 2014 r. o nr.: 5787, 5788 i 5789. 
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daży energii elektrycznej lub umów kompleksowych najwcześniej na 90 dni, a najpóźniej na 
21 dni przed planowaną zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 

W okresie objętym kontrolą do Spółki wpłynęła następująca liczba wniosków o zmianę 
sprzedawcy: w 2014 r. – 89 901, z tego pozytywnie zweryfikowanych zostało 80 616 wnio-
sków (89,7%), w 2015 r. – 56 284, z tego pozytywnie zweryfikowanych zostało 47 711 
wniosków (84,8%), w 2016 r. – 37 175, z tego pozytywnie zweryfikowanych zostało 28 547 
wniosków (76,8%) i w 2017 r. (do dnia 31 października) – 46 743, z tego pozytywnie zwery-
fikowanych zostało 39 170 wniosków (83,8%).  

W okresie objętym kontrolą Spółka negatywnie zweryfikowała 10,3% wniosków o zmianę 
sprzedawcy w 2014 r., 15,2% w 2015 r., 23,2% w 2016 r. oraz 16,2% do końca III kw. 
2017 r. Odrzucenie zgłoszenia do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umo-
wy kompleksowej następowało w ściśle zdefiniowanych w obowiązującej IRIESD sytua-
cjach. Przyczynami negatywnej weryfikacji zgłoszenia umowy były: braki lub błędy w zgło-
szeniu umowy przesłanym przez sprzedawcę energii elektrycznej, brak umowy o świadcze-
nie usług dystrybucji pomiędzy Spółką a odbiorcą, brak umowy dystrybucji pomiędzy Spółką 
a podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie wskazanym przez sprzedawcę energii 
elektrycznej, zmiana wybranego sprzedawcy energii elektrycznej dla danego punktu poboru 
energii już występowała w zgłaszanym okresie, brak zawartej umowy GUD lub GUD-K po-
między Spółką a sprzedawcą energii elektrycznej, brak lub błędne wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za bilansowanie lub brak miejsca dostarczania energii elektrycznej na 
rynku bilansującym oraz zgłoszenie umowy kompleksowej dotyczyło punktu pobo-
ru energii, dla którego nie jest możliwa realizacja umowy kompleksowej. Ponadto sprze-
dawca energii elektrycznej miał możliwość jednokrotnej poprawy zgłoszenia umowy po jego 
negatywnej weryfikacji. Ostateczne odrzucenie zgłoszenia umowy następowało dopiero 
wówczas, gdy poprawione zgłoszenie umowy zostało ponownie zweryfikowane negatywnie. 

(dowód akta kontroli str. 5-10) 

W latach 2014 – 2017 systematycznie wzrastała liczba zmian umów sprzedaży realizowa-
nych przez Spółkę w terminie do 6 dni od dnia powiadomienia Spółki  o zawarciu zmiany 
umowy sprzedaży a zmianą sprzedawcy. Spółka pozytywnie zweryfikowała (umożliwiła 
zmianę sprzedawcy) w przypadku 54,5% zgłoszonych wniosków o zmianę sprzedawcy 
w 2014 r., w 2015 r. było to 80,1% zgłoszonych wniosków, w 2016 r. – 94,1% zgłoszonych 
wniosków i w 2017 r. (do 31 października) – 94,3% zgłoszonych wniosków. Powyżej 21 dni 
w przedmiotowej sprawie Spółka procedowała w przypadku: 4 485 wniosków w 2014 r. 
(4,9% wszystkich pozytywnie zweryfikowanych wniosków w tym roku), 215 wniosków 
w 2015 r. (0,65%), 14 wniosków w 2016 r. (0,05%) i 4 wniosków do końca października 
2017 r. (0,01%). Powyżej 90 dni w przedmiotowej sprawie Spółka procedowała w przypadku 
5 wniosków w 2014 r. oraz jednego wniosku w 2017 r. (do 31 października). Spółka zapew-
niała wymianę danych ze sprzedawcami poprzez dedykowany System Wymiany Informacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 18-21) 

Spółka udostępniała sprzedawcom energii elektrycznej dane pomiarowo-rozliczeniowe 
w terminach określonych w IRiESD. Ustalenie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
na dzień zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokonywane było na podstawie odczytu 
wykonanego przez Spółkę maksymalnie z pięciodniowym wyprzedzeniem lub opóźnieniem, 
z zastrzeżeniem dotyczącym odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej nN.  

W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej nN zapisy obowiązującej 
IRiESD dopuszczały wykorzystanie do ustalenia wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzień zmiany sprzedawcy odczytu wskazań tego układu  dokonanego 
przez odbiorcę na dzień zmiany sprzedawcy i przekazanego do Spółki najpóźniej jeden 
dzień po zmianie sprzedawcy. W przypadku braku możliwości ustalenia wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego w sposób, o którym mowa wyżej, Spółka przyjmowała wynik 
ostatniego posiadanego przez Spółkę odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
odbiorcy. Był to wynik nie starszy niż dokonany na trzy miesiące przed zmianą sprzedaw-
cy, przeliczony na dzień zmiany sprzedawcy na podstawie przyznanego profilu lub średnio-
dobowego zużycia energii w ostatnim okresie rozliczeniowym usług dystrybucji, za który 
Spółka posiadała odczytane wskazania.  
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W związku z wdrożeniem centralnego systemu obsługującego udostępnianie danych pomia-
rowych dla sprzedawców energii elektrycznej ujednolicono kanał wymiany informacji ze 
sprzedawcami. Od stycznia 2016 roku była prowadzona pełna ewidencja przedmiotowych 
danych. Wcześniejsze okresy dotyczące lat 2014-2015 były rejestrowane w trzech różnych 
formatach i trzech różnych kanałach udostępniania danych z OSD. W 2016 r. Spółka wyko-
nała na dzień zmiany sprzedawcy 42 820 odczytów stanu licznika na koniec danej umowy 
w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, a w 2017 r. – 50 129 takich operacji. Liczba od-
czytów licznika w terminie do 5 dni po dacie zmiany sprzedawcy wyniosła 26 w 2016 r. oraz 
27 w 2017 r. Nie stwierdzono dokonania odczytów w terminie 5 dni przez datą zmiany 
sprzedawcy. 

(dowód akta kontroli str. 25-27, 560) 

W latach 2014-2017 Spółka posiadała umowy na sprzedaż rezerwową energii elektrycznej 
do odbiorców w gospodarstwach domowych z dwoma podmiotami: TAURON Sprzedaż 
GZE sp. z o.o. na obszarze gliwickim oraz TAURON Sprzedaż sp. z o.o. poza obszarem 
gliwickim. W okresie objętym kontrolą Spółka uruchomiła łącznie 12 339  operacji sprzedaży 
rezerwowej energii. Sprzedaż rezerwowa energii elektrycznej, zgodnie z postanowieniami 
obowiązującej IRiESD, była uruchomiona w przypadkach: trwałej lub przemijającej utraty 
przez sprzedawcę lub przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe wskazany 
przez sprzedawcę możliwości działania na rynku bilansującym, utraty przez sprzedawcę 
możliwości sprzedaży energii elektrycznej, zakończenia umowy sprzedaży zgodnie 
z IRiESD i niezgłoszenia lub nieskutecznego zgłoszenia do realizacji Spółce przez sprze-
dawcę umowy sprzedaży zawartej z odbiorcą. Odbiorcy objęci rezerwową sprzedażą energii 
elektrycznej byli każdorazowo informowani przez Spółkę o zaistnieniu takiej sytuacji.  

(dowód: akta kontroli str. 556-558) 

W latach 2014-2017 Spółka partycypowała w kosztach przygotowania wspólnej koncepcji 
modelu wymiany informacji na detalicznym rynku energii jako jeden z pięciu OSD będących 
członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (dalej PTPi-
REE). W wyniku dotychczasowych prac opracowano Standardy Centralnego Systemu Wy-
miany Informacji (CSWI) oraz założenia biznesowe do systemu informatycznego za pośred-
nictwem którego będzie realizowana wymiana informacji pomiędzy uczestnikami rynku 
detalicznego. Opracowano również dokumentację umożliwiającą uruchomienie postępowa-
nia przetargowego na wdrożenie, utrzymanie i rozwój CSWI. Łączne koszty poniesione 
przez Spółkę w latach 2014-2017 w tym zakresie wyniosły[…]15.  

 (dowód akta kontroli str. 450-454) 

W Spółce wypełnienie dyrektywy 95/46/WE16 realizowane było poprzez przepisy, które na 
jej podstawie i zgodnie z jej wytycznymi wprowadzone zostały do przepisów obowiązują-
cych w Polsce. Spółka przedsięwzięła odpowiednie, czyli zgodne z wymogami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych17, środki techniczne i organizacyj-
ne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zebranych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w swojej działalności operacyjnej. Stosowane zasady ochrony danych 
osobowych szczegółowo zostały opisane w dokumentach „Polityka Bezpieczeństwa Danych 
Osobowych” i „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznymi w Grupie TAURON”. 

(Dowód: akta kontroli str. 534-555) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej przyłączania gospodarstw domowych do 
sieci elektroenergetycznych stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Na podstawie art. 4j ust. 6 uPe operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązany umoż-
liwić odbiorcy energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od 
dnia poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kom-
pleksowej z nowym sprzedawcą. Powyżej 21 dni w przedmiotowej sprawie Spółka proce-
dowała w przypadku: 4 485 wniosków w 2014 r. (4,9% wszystkich pozytywnie zweryfikowa-

                                                      
15 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 
16 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. 
UE L 281 z 23.11.1995, str. 31, ze zm. 

17 Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm. 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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nych wniosków w tym roku), 215 wniosków w 2015 r. (0,65%), 14 wniosków w 2016 r. 
(0,05%) i 4 wniosków do końca października 2017 r. (0,01%). 

Ewidencję wszystkich komunikatów wymienianych w procesie zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej, w tym zgłoszeń zmian sprzedawcy energii elektrycznej, Spółka prowadziła 
przy wykorzystaniu dedykowanego systemu teleinformatycznego Platformy Wymiany Infor-
macji oraz powiązanych systemów informatycznych dedykowanych obsłudze procesu za-
wierania umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  

Według wyjaśnień Zarządu Spółki18, w roku 2014 zgłoszenia były weryfikowane dłużej 
niż standardowo, co było w szczególności spowodowane problemami Spółki z pozyskaniem 
od sprzedawcy wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji procesu zmiany  
sprzedawcy. Sprzedawca podczas kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną zwracał 
się z prośbą, aby nie odrzucać zgłoszeń, tylko poczekać na przekazanie dokumentacji. 
Informacje o wstrzymaniu działań po stronie Spółki nie były odnotowywane w systemie, 
skutkując brakiem możliwości uwzględnienia ich w raportach. Spółka, aby nie narażać od-
biorców na dodatkowe koszty wynikające z zawierania umów rezerwowych, przychylała się 
do próśb sprzedawców. Jako administrator rynku detalicznego Spółka obsługiwała w proce-
sie reklamacyjnym zgodne oświadczenia wszystkich stron postępowania, tj. odbiorcy (klien-
ta) i sprzedawców (tzw. porozumienia trójstronne) i dokonywała odpowiednich korekt. Funk-
cjonalność systemu wspomagającego proces zmiany sprzedawcy uniemożliwiała jednak 
pozyskanie informacji o tych przypadkach, a były one wykazywane jako zadania zrealizo-
wane w niestandardowych terminach np. powyżej 90 dni. W 2014 r., dla którego odnotowa-
no największą liczbę takich sytuacji, liczba zgłoszeń jakie Spółka otrzymała na styczeń 
(czyli w okresie największego natężenia liczby zgłoszeń w każdym roku) była ponad  
2-krotnie wyższa od ilości zgłoszeń, jakie należało przetworzyć w poprzednim roku. 

Ponadto, jak wskazał dalej Zarząd Spółki, w latach 2014-2017 przyczyny wydłużonego 
czasu potrzebnego na weryfikację zgłoszenia (21 dni), lub dłuższego niż 90 dniowy czas od 
momentu pozyskania zgłoszenia do momentu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży były 
następujące: oczekiwanie na  przekazanie dokumentów wymaganych do zawarcia umowy 
o świadczenie usług dystrybucji; oczekiwanie na przekazanie dokumentów wymaganych do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy (Umowy Dystrybucyjnej, pełnomocnictw, 
oświadczeń woli, tytułu do lokalu itp.); porozumienie trójstronne (Stary Sprzedawca, Nowy 
Sprzedawca i Konsument) określające wolę wszystkich zainteresowanych stron w zakresie 
zmiany terminów; oraz obiekty nowo przyłączane realizowane poza terminami przyjętymi 
w procesie zmiany sprzedawcy ze względu na to, że realizacja umowy sprzedaży uwarun-
kowana była od możliwości technicznych zabudowy układu pomiarowego. Żadne z powyż-
szych zdarzeń nie było jednak odnotowane w systemie wspomagającym proces zmiany 
sprzedawcy skutkując raz jeszcze generowaniem raportów, w których takie operacje zmiany 
sprzedawcy wykazywane były jako zadania zrealizowane w niestandardowych terminach 
np. powyżej 21 lub 90 dni. 

Według wiedzy spółki w kontrolowanym okresie nie dochodziło do przypadków naruszenia 
interesu odbiorcy. Spółka działając w jego interesie zawsze postępowała zgodnie z oświad-
czeniami woli sprzedawcy reprezentującego odbiorcę w zakresie planowanej daty wejścia 
w życie umowy sprzedażowej. Spółka nie odnotowała w okresie objętym kontro-
lą skarg czy też reklamacji odbiorców w zakresie sposobu realizacji procedury zamiany 
sprzedawcy odnośnie terminowości jej przeprowadzenia.  

(dowód akta kontroli str. 472-518) 

W ocenie NIK, mimo stwierdzonych przekroczeń przez Spółkę ustawowego terminu na 
umożliwienie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, mogło faktycznie nie dojść w żadnym 
przypadku do naruszenia interesu odbiorcy wskazanego w art. 4j ust. 6  uPe – tj. do unie-
możliwienia mu zmiany sprzedawcy w terminie ostatecznie przez niego (lub w jego imieniu) 
wskazanym.  

                                                      
18 Wyjaśnienia z dnia 23 stycznia 2018 r. 
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2. W  jednym przypadku w 2014 r. stwierdzono, że między złożeniem kompletnego wniosku 
o przyłączenie, a wydaniem warunków przyłączenia upłynęło 94 dni. Zgodnie z art. 7 ust. 8g 
pkt 1uPe wynika, iż przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystry-
bucją energii elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie 30 dni 
od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłą-
czanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Zgodnie z art. 56 ust. 1 
pkt 18 uPe karze pieniężnej podlega ten, kto nie wydaje w terminie warunków przyłączenia. 
Kara za naruszenie terminu wydania warunków przyłączenia - zgodnie z art. 56 ust. 2e uPe, 
nie może być niższa niż 3000 zł za każdy dzień zwłoki.  

Jak wynika z wyjaśnień Zarządu Spółki19, powstałe opóźnienie w wydaniu warunków przyłą-
czenia było wynikiem błędów ludzi (nieprecyzyjna dekretacja). Zdarzenie to miało charakter 
incydentalny i w wyniku jego analizy wprowadzono usprawnienia w Spółce pozwalające 
wyeliminować wystąpienie podobnego przypadku w przyszłości jak i poprawić jakość  
w procesie przyłączania odbiorców do sieci Spółki. Przypadek ten był przedmiotem postę-
powania administracyjnego przed Prezesem URE. Jednocześnie, Prezes URE  
po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania - mając na uwadze incydentalny charakter 
naruszenia, okoliczności powstania opóźnienia, wprowadzenie przez Spółkę programu 
naprawczego oraz wycofanie skargi przez odbiorcę - zgodnie z art. 56 ust 6a ePe odstąpił 
od wymierzenia kary pieniężnej. 

(dowód akta kontroli str. 4, 441-443) 

W ocenie NIK, ustalenia kontroli (brak naruszeń tego ustawowego terminu w późniejszym 
okresie objętym kontrolą) istotnie wskazują na incydentalny charakter tej nieprawidłowości. 
Zdaniem NIK, wagę tego naruszenia uPe potwierdza jednak konstrukcja przepisów tej 
ustawy w omawianym zakresie, przewidująca możliwość nałożenia przez Prezesa URE 
dość znacznych kar finansowych za tego rodzaju delikty. Ponadto, w ocenie NIK, wydanie 
warunków przyłączenia jest działaniem wyłącznie determinowanym przez efektywność 
pracy odpowiednich służb Spółki i nie zależy od żadnych okoliczności zewnętrznych, na 
które Spółka nie miałaby wpływu – jak to się może zdarzyć w przypadku faktycznej realizacji 
przyłącza w terenie. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działal-
ność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 
 

2. Infrastruktura 

Realizacja inwestycji dotyczących modernizacji i odtworzenia infrastruktury elektroenerge-
tycznej (grupa B) w Planie Rozwoju Spółki w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną była nakierowana na poprawę wskaźników nieza-
wodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców (wskaźniki SAIDI20 i SAIFI21). W latach 
2014-2017 (III kw.) SAIDI bez przerw katastrofalnych wyniósł odpowiednio 254,91; 276,77; 
197,06  i 162,30 minut na odbiorcę w danym roku. SAIFI bez przerw katastrofalnych wyniósł 
w tym okresie odpowiednio 3,36; 3,54; 2,95 i 2,41 szt. (razy) na odbiorcę w danym roku.  

W okresie objętym kontrolą Spółka przeprowadzała inwestycje przede wszystkim na mająt-
ku o największej awaryjności oraz na majątku w najgorszym stanie technicznym. Działania 
w ramach tych inwestycji obejmowały w szczególności: wymiany punktowe najbardziej wy-
eksploatowanych elementów infrastruktury; przebudowy sieci napowietrznych z przewodami 
gołych na sieci z przewodami izolowanymi lub przewodami niepełnoizolowanymi (system 
PAS); przebudowa sieci napowietrznych na sieci kablowe; budowy nowych powiązań po-

                                                      
19 Wyjaśnienia z dnia 23 stycznia 2018 r. 
20 SAIDI (ang. System Average Interruption Duration Index) – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwa-

nia przerwy długiej i bardzo długiej. Stanowi sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych 
na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną na łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. Wskaźnik wyrażony 
jest w minutach na odbiorcę na rok. 

21 SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości 
przerw długich i bardzo długich. Stanowi liczbę wszystkich tych przerw w ciągu roku, podzieloną przez łączną 
liczbę obsługiwanych odbiorców. 

Ocena cząstkowa 
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między istniejącymi stacjami elektroenergetycznymi oraz skracanie ciągu linii elektroenerge-
tycznych dzięki budowie nowych stacji elektroenergetycznych. 

Spółka dokonywała rankingowania przeprowadzanych inwestycji przy wykorzystaniu nastę-
pujących kryteriów: obecna i spodziewana po zakończeniu inwestycji wartość wskaźników 
niezawodności dostaw energii elektrycznej SAIDI i SAIFI, obecna i spodziewana po zakoń-
czeniu inwestycji wartość wskaźnika uszkodzeń, spodziewana poprawa pewności zasilania 
ważnych odbiorców, stan techniczny infrastruktury elektroenergetycznej oraz możliwa op-
tymalizacja układu pracy sieci dystrybucyjnej. W latach 2014 – 2016 nakłady inwestycyjne 
na budowę i rozbudowę sieci dystrybucyjnych wyniosły odpowiednio […]22. Nakłady na 
modernizację sieci wyniosły odpowiednio […]23. Koszty remontów wyniosły odpowiednio. 

(dowód akta kontroli str. 6-12) 

W konsekwencji, w okresie objętym kontrolą wzrastała zarówno ilość dostarczanej energii 
jak też liczba odbiorców grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe). W 2014 r. było to 45,7 
TWh i 4,89 mln obsłużonych gospodarstw domowych, na koniec 2016 r. – 47,5 TWh, a za III 
kw. 2017 r. 5,04 mln odbiorców. Wzrosła długość napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych nN do 70 439 km na koniec III kw. 2017 r. (wzrost o 1,4% w stosunku do końca 
2013 r.) oraz kablowych linii elektroenergetycznych nN do 37 032 km na koniec III kw. 
2017 r. (7,4%). Systematycznie wzrastała liczba stacji i rozdzielni elektroenergetycznych SN 
do 58 549 szt. (2,7%) a koniec III kw. 2017 r. oraz transformatorów sieciowych SN/nn do 
57 285 szt. (2,5%) na koniec III kw. 2017 r. Wzrosła także moc transformatorów bez rezer-
wy magazynowej SN/nn do 13 599 MVA na koniec III kw. 2017 r. (4,9%). Na koniec 2016 r. 
jednak […]24 linii elektroenergetycznych nN napowietrznych i kablowych liczyło ponad 40 lat. 

(dowód akta kontroli str. 13-15) 

Spółka starała się realizować wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Planie Roz-
woju, w tym inwestycje dotyczące najbardziej newralgicznych elementów posiadanej infra-
struktury elektroenergetycznej. W latach 2014 – 2016 poziom wydatków na modernizację 
i odtworzenie posiadanej infrastruktury elektroenergetycznej, mimo wystąpienia większych 
niż zakładano nakładów inwestycyjnych na przyłączenia nowych podmiotów do sieci dystry-
bucyjnej, przekroczył kwoty uzgodnione z Prezesem URE. Osiągnięcie tego stanu rzeczy 
było możliwe dzięki uzyskaniu zewnętrznego finansowania, a w szczególności uzyskania 
dodatkowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego i Ma-
łopolskiego. Z tych programów w latach 2014–2017 Spółka pozyskała łącznie 59 170 tys. zł. 

Spółka cyklicznie przeprowadzała analizy mające na celu opracowanie długoterminowej 
strategii zarządzania majątkiem sieciowym oraz określenie potrzeb w tym zakresie. Do 
identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w perspektywie długoterminowej jak też w perspektywie 
uwzględnionej w Planie rozwoju Spółka wykorzystywała m.in. aplikację informatyczną Asset 
Strategy Planning (ASP). Przedmiotowa aplikacja umożliwia przeprowadzenie symulacji 
zmiany struktury wiekowej posiadanej infrastruktury elektroenergetycznej oraz określenie 
optymalnych strategii inwestycyjnych ukierunkowanych na osiąganie zadanych celów, 
w szczególności na ciągłe zwiększanie niezawodności dostaw energii elektrycznej. 

Na potrzeby opracowania długoterminowej koncepcji zarządzania majątkiem sieciowym 
Spółka opracowała wieloletnią strategię inwestowania. Przeprowadzone symulacje ukierun-
kowano na optymalizację nakładów inwestycyjnych oraz minimalizację wartości wskaźników 
SAIDI i SAIFI. Rezultatem przeprowadzonych symulacji była także dokładna charakterysty-
ka posiadanego majątku sieciowego. Na koniec III kw. 2017 r. około […]25  majątku siecio-
wego Spółki miało przekroczony okres ekonomicznej użyteczności (majątek użytkowany 
ponad 40 lat).  

Szacowana wartość odtworzeniowa dla najstarszych składników majątku sieciowego (m.in. 
stacje, linie, transformatory) o przekroczonym średnim dopuszczalnym ze względów tech-
nicznych okresie eksploatacji, wynosiła około 15 mld zł. 
                                                      
22 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
23 Jak wyżej. 
24 Jak wyżej. 
25 Jak wyżej. 
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Nakłady na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej poniesione przez Spółkę 
w latach 2014-2016 wahały się w granicach od […]26, co pozwalało na osiągnięcie poziomu 
odtworzenia majątku sieciowego na poziomie od […]27 rokrocznie. Oznacza to, że przy 
obecnym poziomie inwestowania, posiadany majątek odtwarzany jest co około 70-80 lat. 
Dla samego zatrzymania procesu starzenia majątku sieciowego Spółki wymagany poziom 
średniorocznych nakładów jedynie na odtworzenie majątku sieciowego (linie, stacje i trans-
formatory) powinien kształtować się w granicach od 1,4 mld zł do 1,5 mld zł rocznie, co 
odpowiada wartości odtworzenia majątku na poziomie 2,5%. 

Mając na uwadze ilość majątku i możliwości finansowe Spółki, Zarząd Spółki oszacował, że 
przy obecnym poziomie nakładów inwestycyjnych na ten cel zwiększenie udziału linii kablo-
wych do poziomu ok. 80% może zostać osiągnięte w latach 2035-2040. 

Spółka, mając na uwadze zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne, w latach 2014-2017 
wnioskowała do Prezesa URE o uznanie wyższych nakładów inwestycyjnych niż ostatecz-
nie zostały uzgodnione podczas postępowań związanych z zatwierdzaniem taryf dla energii 
elektrycznej. W kolejnych latach przedstawiało się to w następujący sposób: rok 2014 -
 wnioskowane nakłady inwestycyjne – […]28, uzgodnione nakłady inwestycyjne - […]29; rok 
2015 - wnioskowane nakłady inwestycyjne – […]30, uzgodnione nakłady inwestycyjne -
 […]31; rok 2016 - wnioskowane nakłady inwestycyjne – […]32, uzgodnione nakłady inwesty-
cyjne - […]33; rok 2017 - wnioskowane nakłady inwestycyjne – […]34, uzgodnione nakłady 
inwestycyjne - […]35. 

Niemniej jednak uzgodnienie niższych nakładów inwestycyjnych z Prezesem URE nie pro-
wadziło do ograniczenia działalności inwestycyjnej Spółki. Dzięki wykorzystaniu zewnętrz-
nych źródeł finansowania, w każdym roku objętym kontrolą Spółka była w stanie zrealizo-
wać większe nakłady inwestycyjne niż uzgodnione z Prezesem URE. Zwiększone wykona-
nie nakładów inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującym modelem regulacyjnym, zostało 
powykonawczo uwzględnione przez Prezesa URE w kalkulacji wartości majątku podlegają-
cej wynagrodzeniu w ramach taryfy dla energii elektrycznej (w ramach tzw. Wartości Regu-
lacyjnej Aktywów). 

Analiza wpływu realizacji Planu Rozwoju Spółki na stawki opłat za świadczenie usług dys-
trybucji energii elektrycznej, a w szczególności stawki opłat odbiorców w gospodarstwach 
domowych, była jedną z głównych analiz dołączanych do wniosku o uzgodnienie z Preze-
sem URE planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania 
na energię elektryczną. Przeprowadzenie przedmiotowej analizy przy przyjęciu, iż nakłady 
inwestycyjne, o których uznanie wnioskowała Spółka, byłyby wystarczające do utrzymania 
infrastruktury elektroenergetycznej we właściwym stanie technicznym, pozwala pośrednio 
stwierdzić, że konieczne byłoby zwiększenie średniej stawki opłaty za świadczenie usług 
dystrybucji w granicach od 0,5% do 2,0% rocznie (poziom zwiększenia zależy od różnicy 
pomiędzy wnioskowanymi, a uzgodnionymi nakładami inwestycyjnymi). 

(dowód akta kontroli str. 390-398) 

Spółka prowadziła działania związane z kontrolowaniem parametrów jakościowych dostar-
czanej odbiorcom energii elektrycznej w oparciu o powszechnie obowiązujące akty prawne, 
regulacje wewnętrzne, normy oraz posiadaną wiedzę techniczną.  

Spółka kontrolowała parametry jakościowe energii elektrycznej wynikające wprost z rozpo-
rządzenia systemowego: częstotliwość, napięcie, wskaźnik długookresowego migotania 
światła Plt, współczynnik asymetrii (składowa symetryczna kolejności przeciwnej), harmo-
niczne, współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi THD. 

                                                      
26 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
27 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
28 Jak wyżej. 
29 Jak wyżej. 
30 Jak wyżej. 
31 Jak wyżej. 
32 Jak wyżej. 
33 Jak wyżej. 
34 Jak wyżej. 
35 Jak wyżej. 



 

12 

Monitorowanie prowadzone było poprzez pomiary on-line realizowane przez analizatory 
stacjonarne (221 szt.) zainstalowane w wybranych punktach sieci oraz cykliczne pomiary 
w wybranych punktach sieci dystrybucyjnej poprzez analizatory przenośne (226 szt.). 
Z analizy wyników pomiarów parametrów jakościowych energii elektrycznej wykonanych 
w latach 2014-2017 przy wykorzystaniu analizatorów przenośnych i stacjonarnych 
wynika, że udziały przypadków z niewłaściwymi parametrami energii elektrycznej w liczbie 
wykonanych pomiarów oraz w łącznej liczbie odbiorców były na tym samym poziomie 
i wyniosły odpowiednio: rok 2014: 40 % i 0,020 %; rok 2015: 38 % i 0,036 %; rok 
2016: 46 % i 0,035 %; rok 2017: 43 % i 0,012 %. Najczęściej przekroczenie dopuszczalnych 
norm dotyczyło wskaźnika długookresowego migotania światła (przekroczenie stwierdzono 
w 61% przypadków w 2014 r. i 91% przypadków w 2017 r.) i współczynnika odkształcenia 
wyższymi harmonicznymi (przekroczenia stwierdzono w 54% przypadków w 2014 r. i 69% 
przypadków w 2017 r.).  

Zwiększająca się liczba przypadków w ujęciu bezwzględnym (z roku na rok) niedochowania 
parametrów jakościowych energii elektrycznej była związana przede wszystkim z: pojawia-
niem się w sieci dystrybucyjnej coraz większej liczby odbiorców z „niespokojnymi” odbiorni-
kami tj. odbiornikami pracującymi ze zmienną mocą czynną i bierną, odbiornikami o cyklicz-
nym charakterze pracy oraz odbiornikami, dla których występuje znacząca różnica pomię-
dzy ich mocą a mocą zwarciową w punkcie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej; zwiększa-
niem się liczby nieliniowych odbiorników elektronicznych oraz odbiorników energoelektro-
nicznych posiadanych przez odbiorców (np. regulatory napięcie, nowoczesne oświetlenie) 
przy jednoczesnym pogarszaniu się skuteczności działania filtrów przeznaczonych do tłu-
mienia wyższych harmonicznych; rosnącą liczbą niestabilnych odnawialnych źródeł energii 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Spółki (w szczególności mikroinstalacji). 

(dowód akta kontroli str. 519-527) 

Informacja o średnim czasie przerw w dostawach energii elektrycznej (SAIDI) oraz średniej 
częstości przerw w dostawach energii elektrycznej (SAIFI) z wyróżnieniem rodzajów przerw 
w zakończonym roku kalendarzowym była publikowana na stronie Spółki. Informacja 
o czasie i częstości przerw dostawach energii elektrycznej dotyczących danego odbiorcy 
była udzielana po złożeniu przez niego pisemnego wniosku o udostępnienie takich danych. 
Na koniec 2017 r. Spółka nie dysponowała narzędziami informatycznymi umożliwiającymi 
na udostępnienie przedmiotowej informacji za pomocą dedykowanego do tego celu serwisu 
informacyjnego. Obowiązujące regulacje prawne w okresie objętym kontrolą nie wymagały 
też umieszczenia takiej informacji na fakturach wystawianych odbiorcy. Spółka podjęła 
niezbędne działania organizacyjne w celu przygotowania się do zmiany przepisów w tym 
zakresie od 2019 r.  

W latach 2015 – 201736 (do końca października) odbiorcy Spółki złożyli odpowiednio 3 143, 
2 397 oraz 1 926 reklamacji dotyczących niedotrzymania parametrów jakościowych dostar-
czanej energii elektrycznej. Spółka potwierdziła niedotrzymanie parametrów jakościowych 
odpowiednio w 764 (24% złożonych reklamacji), 1 227 (51%) oraz 1 250 (65%) zgłoszonych 
tego rodzaju przypadków. Udział procentowy przypadków potwierdzających niedotrzymanie 
parametrów jakościowych w stosunku do łącznej liczby odbiorców wynosił odpowiednio: 
0,014%, 0,022% i 0,023%.  

Odbiorcy złożyli w latach 2015 – 2017 odpowiednio 6 055, 128 oraz  222 wnioski o wypła-
cenie bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych. Procentowy udział od-
biorców wnioskujących o udzielenie bonifikat w stosunku do łącznej liczby potwierdzonych 
przez Spółkę przypadków niedotrzymania parametrów jakościowych wyniósł odpowiednio: 
10,4% w 2016 r. oraz 17,8% w 2017 r. W 2015 r. liczba wniosków o wypłacenie bonifikaty 
istotnie się różniła w porównaniu do liczby wniosków z lat 2016-2017 ze względu na wystą-
pienie w lipcu 2015 r. wiatru o huraganowej sile na terenie działalności Spółki. W kulmina-
cyjnym momencie pozbawionych napięcia pozostawało ponad 450 tys. odbiorców. Skutkiem 
działania żywiołu było przekroczenie 24 godzinnego czasu wyłączeń dla odbiorców, co 
przełożyło się na większą liczbę wniosków o wypłatę bonifikat (6 055) niż liczba zgłoszo-
nych w tym roku reklamacji z tego tytułu (3 143). Wartość wypłaconych bonifikat wyniosła 

                                                      
36 Spółka nie dysponowała odpowiednimi danymi za 2014 r. 
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odpowiednio 152 tys. zł, 5,6 tys. zł i 8,1 tys. zł. Spółka udzielała tych bonifikat zgodnie 
z zasadami określonymi w §§ 41-43 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierp-
nia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
w obrocie energią elektryczną37. 

Jak wynika z rozporządzenia systemowego rozpatrzenie reklamacji dotyczącej niewłaści-
wych parametrów jakościowych energii elektrycznej w Spółce może trwać dłużej niż 14 dni 
z powodu wykonywania odpowiednich pomiarów. Jest to zgodne z § 42 pkt 8 i 9 rozporzą-
dzenia systemowego, zgodnie z którym na rozpatrzenie takich reklamacji przewidziano 14 
dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów. Spółka nie podała jednak danych licz-
bowych, świadczących o przestrzeganiu wyżej wymienionych regulacji. Spółka oświadczyła 
jedynie, że terminowo załatwia tego typu reklamacje. 

(dowód akta kontroli str. 12-17, 315-345) 

Spółka była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom 
końcowym w gospodarstwach domowych w związku z realizacją umów o świadczenie usług 
dystrybucji i umów kompleksowych. Liczba zgłoszonych wszystkich wniosków o wypłatę 
odszkodowania w latach 2015–2017 (I–III kw.) wyniosła odpowiednio 2 664, 2 351 oraz 
1 674 wniosków. Do ubezpieczyciela Spółka zgłosiła odpowiednio 1 191, 166 oraz 239 
spraw o wartości odpowiednio 85,4 tys. zł; 365,6 tys. zł oraz 31,3 tys. zł. Łącznie zostało 
odrzuconych odpowiednio 1 844, 1 487 oraz 1 004 wniosków, w tym przez ubezpieczyciela 
odpowiednio 1 160, 57 oraz 211 wniosków. Kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła 
odpowiednio 589,3 tys. zł (w tym przez Spółkę – 512,9 tys. zł, przez ubezpieczyciela – 85,4 
tys. zł), 1 018,7 tys. zł (653,1 tys. zł Spółka, 365,6 tys. zł ubezpieczyciel) i 561 tys. zł (529,7 
tys. zł Spółka, 31,3 tys. zł ubezpieczyciel). Ubezpieczyciel nie korzystał z prawa regresu. 

(dowód akta kontroli str. 18) 

W 2015 r. Spółka opracowała Koncepcję inteligentnej infrastruktury sieciowej TAURON 
Dystrybucja S.A. Dokument ten przedstawiał wizję dotyczącą rozwoju inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oraz koncepcję funkcjonowania inteligentnej infrastruktury sieciowej. 

W ramach przeprowadzonych działań inwestycyjnych w zakresie modernizacji elementów 
sieci elektroenergetycznej w celu sprawdzenia funkcjonalności sieci smart grid, Spółka 
wdrożyła trzy rozwiązania systemów automatycznego wyizolowania uszkodzonego odcinka 
sieci SN i automatycznego przywrócenia zasilania klientom zasilanym z części sieci SN 
nieobjętej uszkodzeniem:  
- Self-Healing Grid – Schneider Electric (SHG; system autonomiczny, niezależny od aplika-
cji SCADA) - uruchomiono produkcyjnie w Oddziale we Wrocławiu (listopad 2015 r.) – zada-
nie zostało zrealizowane w ramach trzech pętli średniego napięcia; obszar działania 18 
ciągów kablowo-stacyjnych; 118 stacji SN/nN; 32 tys. klientów; łącznie poniesione nakłady –
[…]38. 
- FDIR Elkomtech (system zarządzany przez oprogramowanie SCADA) - uruchomiony pro-
dukcyjnie w Oddziale w Gliwicach (listopad 2016 r.); obszar działania 3 ciągi napowietrzne 
SN o łącznej długości około 118 km; 123 stacji SN/nN. Obszar jest wyposażony w 23 łącz-
ników zdalnie sterowanych; dotyczy 6 562 klientów. System FDIR wykorzystuje łączność 
TETRA. Łącznie poniesione nakłady […]39. 
- FDIR Mikronika (system zarządzany przez oprogramowanie SCADA) – uruchomiony pro-
dukcyjnie w Oddziale w Legnicy (grudzień 2016 r.), obszar działania – 3 ciągi napowietrzne 
SN, 188 stacji SN/nN. Obszar jest wyposażony w 58 łączników zdalnie sterowanych; obej-
muje 6 620 klientów. Łącznie poniesione nakłady […]40 (wdrożenie obejmowało wyłącznie 
implementację aplikacji na istniejącej infrastrukturze sieciowej).  

Przeprowadzone testy i symulacje wystąpienia stanów zwarciowych we wszystkich syste-
mach wykazały, że czasy zadziałania automatyk nie przekraczają trzech minut. Zebrane 
doświadczenia z wdrożeń pilotażowych oraz z innych spółek dystrybucyjnych stosujących 

                                                      
37 Dz. U. z 2013 r. poz. 1200 rozporządzenie uchylone z dniem 30 grudnia 2017 r.  
38 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
39 Jak wyżej. 
40 Jak wyżej. 
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produkcyjnie automatykę FDIR w swoich sieciach SN wskazywały na zadowalającą sku-
teczność jej stosowania i potrzebę rozszerzenia jej działania na kolejne obszary sieci SN. 

W latach 2016-2017 w Spółce wdrożono projekt System inżynierski do zarządzania online  
obciążalnością wybranych linii 110 kV DOL (montaż aparatury pomiarowej na wybranych 
konstrukcjach linii 110kV). W ramach projektu zabudowano 213 punktów pomiarowo-
komunikacyjnych (stacje pogodowe wraz z układami zasilania i konstrukcjami mechanicz-
nymi – łącznie poniesione nakłady w latach 2016-2017 to […]41). System DOL na koniec 
2017 r. był  na etapie wdrożenia produkcyjnego, swoim zakresem obejmował 855 linii wyso-
kiego napięcia co stanowiło 82% wszystkich linii WN w Spółce. 

Dynamiczne zarządzanie przepustowością sieci energetycznej 110 kV pozwalało na zwięk-
szenie stopnia wykorzystania jej zdolności przesyłowych oraz dawało możliwość optymalnej 
alokacji inwestycji. Bieżące monitorowanie przepływów energii elektrycznej, warunków me-
teorologicznych oraz fizycznych parametrów linii na wybranych ciągach sieci 110 kV umoż-
liwiało wzrost efektywności prowadzenia pracy sieci.  

Prowadzone w ostatnich latach przedsięwzięcia inwestycyjne, jak również plany na kolejne 
lata w zakresie automatyzacji (dostosowania do smart grid) sieci były ukierunkowane na 
dostosowanie obecnego układu sieci do podstawowych standardów umożliwiających jego 
przekształcenie w sieci inteligentne.  

W okresie objętym kontrolą Spółka prowadziła jeden projekt związany z wdrożeniem inteli-
gentnych liczników energii elektrycznej AMIplus Smart City Wrocław. Przedmiotowy projekt 
został rozpoczęty w roku 2014, a jego zakończenie planuje się na rok 2018. Wdrożenie 
uwzględnia wymagania funkcjonalne określone w opublikowanych przez Prezesa URE 
stanowiskach w sprawie inteligentnych liczników energii elektrycznej. Do końca września 
2017 r. Spółka zainstalowała w ramach projektu AMIplus Smart City Wrocław łącznie 
334 790 inteligentnych liczników energii elektrycznej u odbiorców w gospodarstwach do-
mowych przyłączonych do 2 393 stacji transformatorowych SN/nN, w których zainstalowane 
są również koncentratory danych i liczniki bilansujące. Koszty realizacji tego procesu wynio-
sły w okresie objętym kontrolą […]42. 

Nakłady inwestycyjne na zakupu i instalację inteligentnych liczników energii elektrycznej 
w ramach AMIplus Smart City Wrocław zostały uwzględnione w kalkulacji przychodu regu-
lowanego dla dystrybucji w postaci zwrotu z kapitału oraz amortyzacji. W konsekwencji, 
nakłady inwestycyjne na zakup i zainstalowanie inteligentnych liczników energii elektrycznej 
były alokowane na wszystkich odbiorców obsługiwanych przez Spółkę. 

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Spółka zgłosiła 
w roku 2017 wnioski o dofinansowanie ze środków UE projekty modernizacyjne sieci wyko-
rzystujące elementy smart grid (każdy projekt przewiduje do wdrożenia od 6 do 10 elemen-
tów funkcjonalności inteligentnej infrastruktury). Realizacja projektów zakończy się w 2021 r. 
W ramach 11 projektów, dla których zostały już podpisane umowy o dofinansowanie na 
łączną wartość nakładów 134 300 tys. zł, 282 024 odbiorców końcowych będzie korzystało 
z sieci wykorzystującej elementy smart grid.  

Spółka na koniec 2017 r. realizowała budowę platformy zarządzającej danymi pomiarowymi 
z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej AMI (wykorzystuje dane pomiarowe m.in. 
z liczników AMI i liczników bilansujących) w ramach realizowanego projektu współfinanso-
wanego z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju pn. Platforma zarządzania danymi 
z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (MDM). Projektowane i budowane rozwiązanie 
aplikacyjne pozwoli na skorelowanie przerw w dostawie energii elektrycznej z infrastrukturą 
AMI, a tym samym wskaże miejsca odpowiedzialne za wpływ na wskaźniki SAIDI i SAIFI. 

(dowód akta kontroli str. 456-460) 

NIK zwraca uwagę, że Spółka nie była w stanie efektywnie przekazać danych, świadczą-
cych o przestrzeganiu przepisów w zakresie terminowego rozpatrywania reklamacji doty-
czących niewłaściwych parametrów jakościowych energii elektrycznej. Zgodne z § 42 pkt 8 

                                                      
41 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
42 Jak wyżej 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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i 9 rozporządzenia systemowego, na rozpatrzenie takich reklamacji przewidziano 14 dni od 
zakończenia stosownych kontroli i pomiarów. 

Według wyjaśnień Zarządu Spółki43, informacje o terminach wpływu reklamacji od odbior-
ców oraz udzielenie odpowiedzi na tą reklamację były gromadzone w systemie informatycz-
nym SOD. Natomiast dane o terminie rozpoczęcia i zakończenia kontroli parametrów jako-
ściowych energii elektrycznej u odbiorcy, a także wynikach takiej kontroli znajdowały się 
w kilku systemach informatycznych dedykowanych monitorowaniu jakości energii elektrycz-
nej w sieci dystrybucyjnej Spółki. Przygotowanie wymaganego zestawienia wymagałoby 
zatem pracochłonnego przygotowania, z uwagi na odmienne identyfikatory odbiorcy, łącze-
nia danych  z ww. systemów informatycznych.  

 (dowód akta kontroli str. 460-464) 

NIK przyjmuje do wiadomości powyższe wyjaśnienia. Jednak, zdaniem NIK, Spółka powin-
na podjąć działania w celu zintegrowania wyżej wymienionych systemów teleinformatycz-
nych. Spółka powinna, w ocenie NIK, dysponować efektywną informacją zarządczą w tak 
newralgicznym obszarze swojej działalności, mającym bezpośrednie przełożenie na poziom 
satysfakcji odbiorców ze świadczonych przez Spółkę usług. 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej infrastruktury OSD służącej do dystrybu-
cji energii elektrycznej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Obsługa odbiorcy 

W okresie objętym kontrolą Spółka realizowała obowiązki dotyczące publikacji na swojej 
stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 3, pkt 9a, ppkt f uPe. Na stro-
nach internetowych Spółki publikowane były aktualne informacje na temat świadczonych 
usług dystrybucyjnych, zasady i procedury zmiany sprzedawcy oraz aktualna lista sprze-
dawców energii elektrycznej, z którymi Spółka posiadała zawarte umowy GUD oraz GUD-K. 
Na stronach internetowych Spółki publikowane były wzorce umów zawieranych z użytkow-
nikami systemu dystrybucyjnego, w tym wzorce umów zawieranych z odbiorcami końcowy-
mi. Na stronie była także informacja o zakresie działania sprzedawcy z urzędu energii elek-
trycznej funkcjonującym na obszarze działania Spółki. 

Spółka uruchomiła także aplikację TAURON eLicznik, powstałą dla klientów posiadających 
zainstalowany inteligentny licznik energii elektrycznej, jako narzędzie wspomagające aktyw-
ne zarządzanie własnym poborem energii elektrycznej. Na koniec 2017 r. były dostępne 
dwa warianty aplikacji. Pierwszy wariant dotyczył aplikacji na stronie www, natomiast druga 
wersja działała na telefonach typu smartphone dla trzech różnych systemów operacyjnych.  
Funkcjonalność aplikacji umożliwiała m.in. dostęp  do informacji o zużyciu energii elektrycz-
nej, porównywanie swojego zużycia w trybie dziennym, miesięcznym i rocznym, czy możli-
wość ustawienia powiadomień e-mail o przekroczeniu założonego poziomu zużycia energii. 
Na koniec 2017 r. aplikacja została uruchomiona przez ok. 15 tys. odbiorców z różnych grup 
taryfowych. 

(dowód akta kontroli str. 556-560) 

Obsługę odbiorców Spółka zleciła spółce TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej TOK). 
Obsługa odbiorców w tym zakresie była prowadzona wg Procedury Obsługi Klienta na linii 
Pogotowia Energetycznego 991 i umowy pomiędzy Spółką i TOK. Ponadto Odbiorcy byli 
obsługiwani bezpośrednio w Punktach Obsługi Klienta (dalej POK) – na koniec 2017 r. było 
to 40 POK, oraz korespondencyjnie przez tradycyjną pocztę.  

W Spółce funkcjonowały numery alarmowe 991 i 323 030 991, pod którymi całodobowo 
są przyjmowane zgłoszenia i reklamacje związane z dostarczaniem energii elektrycznej 
i pracą sieci elektroenergetycznej. Zgłoszenia i reklamacje można było również zarejestro-
wać całodobowo poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej 
www.tauron-dystrybucja.pl. 

                                                      
43 Wyjaśnienia z dnia 23 stycznia 2018 r.  

Ustalone  
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Spółka udostępniała swoim odbiorcom następującą liczbę kanałów dostępowych do numeru 
alarmowego 991: rok 2014: 660 kanałów; rok 2015: 510 kanałów; rok 2016: 750 kanałów; 
rok 2017: 2 780 kanałów. W przypadku każdego z kanałów dostępowych istniała możliwość 
odsłuchania odgrywanej automatycznie informacji o planowanych i awaryjnych wyłącze-
niach w sieci dystrybucyjnej, a także możliwość przełączenia do konsultanta i uzyskania 
przedmiotowej informacji bezpośrednio od niego. Spadek liczby kanałów dostępowych 
w roku 2015 był związany z reorganizacją obsługi numeru alarmowego 991, tj. przejściem 
z obsługi obszarowej na obsługę centralną. 

W Spółce funkcjonowały procedury obsługi połączeń przychodzących od odbiorców zasila-
nych z sąsiednich OSD. Odbiorca taki był informowany o sposobie kontaktu z właściwym 
dla siebie OSD. Zgłoszenia zakwalifikowane jako zagrożenie życia lub mienia są rejestro-
wane i przekazywane do realizacji, bezpośrednio do odpowiednich służb sąsiedniego OSD.  

W Spółce funkcjonował centralny system informowania o wyłączeniach awaryjnych. System 
zbudowany z zastosowaniem technologii TTS (Text-to-Speech) mógł automatycznie obsłu-
żyć i przekazywać informacje o wyłączeniach jednocześnie do 2 780 połączeń dzwoniących 
na numer 991. Jednocześnie taka sama informacja była udostępniana odbiorcom na stronie 
internetowej Spółki, a także po rejestracji na urządzenia mobilne. 

W latach 2014 – 2017 Spółka do 3 godzin usuwała większość zgłoszonych awarii w sieci. 
Procent realizacji w tym terminie wynosił 74,1% w roku 2014 (119 521 zgłoszeń awarii), 
75,7% w roku 2015 (160 922), 82,8% w roku 2016 (159 542) i 80,9% (137993) w roku 2017 
(I-III kw.). Maksymalny czas usunięcia awarii w omawianym okresie wynosił odpowiednio: 
214 godzin w 2014 r., 120 godzin w 2015 r., 96 godzin w 2016 r. i 121 godzin w 2017 r. 

(dowód akta kontroli str. 388-394) 

W okresie objętym kontrolą Spółka powiadamiała z co najmniej pięciodniowym wyprzedze-
niem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. Przed-
miotowa informacja była: zamieszczana na stronie internetowej, wysyłana newsletterem do 
osób które dokonały rejestracji za pośrednictwem formularza zamieszonego na stronie 
internetowej oraz była dostępna pod numerem alarmowym 991. Dodatkowo, na obszarach 
gdzie zwyczajowo były stosowane takie rozwiązania, informacje o planowanych wyłącze-
niach w sieci dystrybucyjnej Spółki pojawiały się w lokalnym radiu i prasie, a także były 
wywieszane w formie plakatów. Badanie czterech zadań inwestycyjnych prowadzonych 
w latach 2014 – 2017 (III kw.) wykazało, że dotrzymywany był pięciodniowy termin powia-
damiania odbiorców o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej. 

Spółka w latach 2014-2017 stosowała się do wymagań dotyczących informowania na pi-
śmie odbiorców zasilanych z sieci dystrybucyjnej nN o konieczności dostosowania instalacji 
do zmienionych warunków zasilania (informacja przekazywana z rocznym wyprzedzeniem) 
oraz o konieczności dostosowania instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, pod-
wyższonego poziomu mocy zwarcia i innych warunków funkcjonowania sieci (informacja 
przekazywana z trzyletnim wyprzedzeniem).  

(Dowód: akta kontroli str. 346-352, 468-471) 

Zarejestrowane zgłoszenia i reklamacje związane z dostarczaniem energii elektrycznej 
i pracą sieci elektroenergetycznej były zapisywane w systemie informatycznym i natych-
miast przekazywane do realizacji odpowiednim służbom dyspozytorskim, które przekazywa-
ły zgłoszenia do zespołów Pogotowia Energetycznego. 

Spółka posiadała system obiegu dokumentów (system SOD), w którym prowadzona była 
ewidencja i obsługa reklamacji. W systemie były ewidencjonowane następujące parametry 
reklamacji: data wpływu, data udzielenia odpowiedzi, imię nazwisko, adres, katalog rekla-
macji oraz sposób rozpatrzenia reklamacji. 

Spółka prowadziła obsługę reklamacji w systemie SOD od roku 2015 zgodnie z Instrukcją 
w sprawie obsługi reklamacji z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych, w tym wniosków 
o udzielanie bonifikat i odszkodowań w TAURON Dystrybucja S.A44.  

                                                      
44 Załącznik do Zarządzenia Zarządu Spółki nr 55/2014 (IK-007/TD) – obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. 
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W okresie objętym kontrolą do Spółki wpłynęła następująca liczba skarg, wniosków i rekla-
macji: 7 605 w 2014 r., 35 253 w 2015 r., 24 842 w 2016 r. oraz 18 436 w 2017 r. (III kw.). 
Większość z nich dotyczyła opomiarowania (przykładowo 12 379 zgłoszeń w 2015 r., 
15 524 w 2016 r. i 10 075 w 2017 r.) oraz wystawionych faktur (rachunków i windykacji) 
(3 826 zgłoszeń w 2015 r., 3 261 w 2016 r. i 3 584 w 2017 r.). 

W latach 2015-201745 Spółka rozpatrywała większość zgłoszonych reklamacji w terminie do 
4 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, procent takich realizacji wynosił odpowiednio: 53,4% 
w 2015 r. (4 828 zgłoszeń), 48,9% w 2016 r. (4 637) oraz 35,3% (4 433) w 2017 r. (III kw.). 
Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrzone powyżej 14 dni stanowiły odpowiednio46: 11,7% 
(1 061 zgłoszeń) w 2015 r., 14,6% w 2016 r. (1 382) oraz 10,2% (1 277) w 2017 r. (III kw.).  

W latach 2015-2017 Spółka udzielała odpowiedzi na pisemne reklamacje w większości 
przypadków w terminie do 5 dni od ich wpływu, udział takich realizacji wynosił odpowiednio: 
46,2% (134 odpowiedzi) 21,9% (32) w 2015 r. oraz 22,1% (99) w 2017 r. (III kw.).Powyżej 
14 dni udzielono odpowiedzi w przypadku 6 reklamacji w 2015 r. (2,1% udzielonych odpo-
wiedzi), 4 w 2016 r. (2,7%) oraz 7 (1,6%) w 2017 r. Statystyki reklamacji elektronicznych 
w latach 2014 – 2016 nie prowadzono – odpowiedni system (eBOK) został uruchomiony 
w 2017 r. i zrealizowano w nim 4 (wszystkie poniżej 14 dni) odpowiedzi na zgłoszone re-
klamacje dotyczące rozliczeń. 

W latach 2015-2017 (III kw.) do Spółki wpłynęła następująca liczba reklamacji dotyczących 
standardów jakości obsługi odbiorców energii elektrycznej: 195 w 2015 r. (w tym stwierdzo-
no 111 przypadków potwierdzających niedotrzymanie tych standardów, co stanowiło 57% 
zgłoszonych przypadków i 0,002% wszystkich odbiorców Spółki), 271 w 2016 r. (196, 72% 
i 0,004%) oraz 116 w 2017 r. (73, 63% i 0,001%). Z tego tytułu w tym okresie do Spółki 
wpłynęło odpowiednio 26 (23,4% przypadków pozytywnie rozpatrzonych reklamacji w tym 
zakresie), 41 (21%) i 6 (8,2%) wniosków o wypłacenie bonifikat, a wartość wypłaconych 
bonifikat wyniosła odpowiednio: 6,2 tys. zł, 6  tys. zł i 0,2 tys. zł. 

 (Dowód: akta kontroli str. 13-19) 

W okresie objętym kontrolą odczyty wskazań liczników energii elektrycznej u odbiorców 
w gospodarstwach domowych następowały w terminach wynikających z wybranego przez 
odbiorcę okresu rozliczeniowego. Odbiorcy w gospodarstwach domowych mieli możliwość 
skorzystania z 1-miesięcznego, 2-miesięcznego, 6-miesięcznego i 12-miesięcznego okresu 
rozliczeniowego. Dodatkowo, dokonywano odczytu licznika energii elektrycznej na dzień 
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, przy czym w przypadkach ściśle określonych 
IRiESD, dopuszczano odstąpienie od takiego odczytu. Wykonano następującą ilość odczy-
tów liczników energii elektrycznej: rok 2014: 10 375 047 odczytów; rok 2015: 
10 826 596 odczytów; rok 2016: 10 842 898 odczytów; rok 2017 (do listopada): 9 598 325 
odczytów. 

Informację o zasadach rozliczeń za usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz stosowanych 
grupach taryfowych odbiorca mógł uzyskać podczas bieżącej obsługi w Punktach Obsługi 
Klienta lub na infolinii, a także na stronie internetowej Spółki. Przedmiotowe informacje, 
niezależnie od kanału komunikacji, były udzielane nieodpłatnie. 

(Dowód: akta kontroli str. 392-395) 

Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do odbiorcy z uwagi na zaległości płatnicze nastę-
powało: z inicjatywy Spółki, jeśli odbiorca posiadał umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej; na wniosek sprzedawcy energii elektrycznej, jeśli odbiorca posiadał 
umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. W latach 2014-2017 (listo-
pad 2017 r.) Spółka dokonała 271 094 wstrzymań dostaw energii elektrycznej do odbiorców 
w gospodarstwach domowych z uwagi na nie uregulowanie zaległych i bieżących należno-
ści. Spółka przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej do odbiorcy posiadającego 
zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych przeprowadziła działania wskazane 
w art. 6b, 6c i 6d uPe, w tym przede wszystkim przed odłączeniem odbiorcy informowała 

                                                      
45 Spółka nie dysponowała odpowiednimi danymi za 2014 r.  
46 Dotyczy reklamacji dotyczących parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej, które rozpatry-

wane były przez OSD w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia.  
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odbiorcę pisemnie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwuty-
godniowego terminu do zapłaty zaległych należności. 

Spółka stosowała jednolite zasady postępowania wobec wszystkich obsługiwanych odbior-
ców, a w szczególności odbiorców w gospodarstwach domowych. Odbiorcom, którzy nie 
byli w stanie terminowo uregulować należności za świadczone usługi dystrybucyjne, propo-
nowano  rozłożenie przedmiotowej należności na raty. Dodatkowo, w okresach występowa-
nia niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. silnych mrozów oraz okresach bezpo-
średnio poprzedzających dni wolne lub świąteczne, Spółka, o ile zależało to wyłącznie od 
niej, odstępowała od wstrzymania dostaw energii elektrycznej. Ponadto, Spółka przed do-
konaniem wstrzymania dostaw energii elektrycznej do odbiorcy każdorazowo dokonywała 
sprawdzenia czy: odbiorca z umową o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
uregulował zaległe i bieżące należności lub podjął kroki zmierzające do uregulowania tej 
kwestii np. poprzez podpisanie porozumienia umożliwiającego rozłożenie należności na 
raty; odbiorca z umową o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej złożył reklama-
cję dotyczącą rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej; sprzedawca 
energii elektrycznej odwołał wniosek o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do odbiorcy 
z umową kompleksową; wstrzymanie dostaw energii elektrycznej rodzi ryzyka wystąpienia 
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. Zaistnienia każdej z sytuacji wskazanych wyżej 
skutkowało zatrzymaniem procesu wstrzymania dostaw energii elektrycznej. 

(Dowód: akta kontroli str. 365-380) 

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono następującą liczbę kontroli w zakresie niele-
galnego poboru energii: 79 086 w 2014 r. (w tym 73 844 kontrole przeprowadziły podmioty 
zewnętrzne wybrane przez Spółkę w drodze przetargu), 89 851 w 2015 r. (88 855), 85 715 
w 2016 r. (84 434) i 55 956 (54 780) w 2017 r. (III kw.). W wyniku tych kontroli Spółka ujaw-
niła 25 396 przypadków nielegalnego poboru energii. Wolumen strat wynikający z wysta-
wionych not obciążeniowych wyniósł 30 169 MWh, wartość not obciążeniowych wyniosła 
111 672 tys. zł, a wartość wpływów z tego tytułu wyniosła 32 247 tys. zł (28,9% wartości 
wystawionych not obciążeniowych) – co stanowiło średnio 0,12% wszystkich przychodów 
realizowanych przez Spółkę z tytułu prowadzenia działalności dystrybucyjnej. 

Spółka przestrzegała wymogów formalnych przeprowadzania tych kontroli (w tym stosowa-
nia ustalonych wzorów legitymacji, upoważnień, sporządzania protokołów). Nie stwierdzono  
nieprawidłowości w odniesieniu do stosowania przepisów określonych w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez 
przedsiębiorstwa energetyczne47, a następnie w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 
grudnia  2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne48. 

 (Dowód: akta kontroli str. 353-364) 

Spółka, jako operator systemu dystrybucyjnego, była zobowiązana do równego traktowania 
użytkowników systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorców wrażliwych oraz przeznaczania 
środków uzyskanych z opłat za dystrybucję energii elektrycznej wyłącznie na prowadzenie 
tej działalności. Według wyjaśnień Zarządu Spółki49, jedynym działaniem wobec odbiorców 
wrażliwych odbiegającym od standardowych działań była instalacja przedpłatowego układu 
pomiarowo-rozliczeniowego na wniosek odbiorcy wrażliwego (art. 6f uPe). Instalacja przed-
płatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego u odbiorcy wrażliwego następowała w ciągu 
21 dni od złożenia przez niego wniosku.  

Spółka instalowała przedpłatowe układy pomiarowo-rozliczeniowe w przypadkach wskaza-
nych w art. 6a, 6e oraz 6f uPe. Liczba odbiorców, u których zainstalowany był przedpłatowy 
układ pomiarowo-rozliczeniowy wynosiła odpowiednio: na dzień 31 grudnia 2014 r. - 32 965; 
na dzień 31 grudnia 2015 r. - 32 068; na dzień 31 grudnia 2016 r. - 24 838; na dzień 31 
października 2017 r. - 23 502. Koszty zainstalowania przedpłatowych układów pomiarowo-
rozliczeniowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 6f uPe, ponosiła Spółka. 

                                                      
47 Dz.U.  Nr 75, poz. 866 – uchylone z dniem 1 stycznia 2017 r. 
48 Dz.U. poz. 2166 – weszło w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. 
49 Wyjaśnienia z dnia 22 grudnia 2017 r. 
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(Dowód: akta kontroli str. 306-309) 

Zgodnie z art. 9d ust. 4 uPe Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użyt-
kowników systemu dystrybucyjnego (dalej: Program zgodności) w Spółce został zatwier-
dzony decyzją Prezesa URE z dnia 21 lutego 2011 r. Głównym celem realizacji Programu 
zgodności jest zagwarantowanie równego i niedyskryminacyjnego dostępu do sieci dystry-
bucyjnej Spółki dla wszystkich jego użytkowników. Spółka składała Prezesowi URE corocz-
nie sprawozdania z realizacji Programu zgodności – nie stwierdzono przypadków sankcyj-
nego nałożenia przez Prezesa URE kar na Spółkę z powodu nieprawidłowej realizacji Pro-
gramu zgodności w latach 2014-2016. 

(Dowód: akta kontroli str. 399-440) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej obsługi odbiorcy służącej do dystrybucji 
energii elektrycznej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

4. Postępowania w sprawach spornych 

Spółka nie posiadała w latach 2014-2017 Rzecznika Praw Konsumenta - nie było takich 
przepisów, które obligowałyby OSD do tworzenia takiej funkcji w jej strukturach. 

W strukturach TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., a następnie w strukturach TAURON 
Polska Energia S.A. (spółki zarządzającej Grupą Kapitałową TAURON) funkcjonował 
Rzecznik Praw Klienta. Na koniec 2017 r. Rzecznik Praw Klienta funkcjonował w ramach 
Zespołu Zarządzania Doświadczeniem Klienta w TAURON Polska Energia S.A. Do najważ-
niejszych zadań tego zespołu należało: organizacja i współtworzenie kompanii społecznych 
i informacyjnych dla seniorów; przeprowadzenie cyklicznych warsztatów z Rzecznikami 
Praw Konsumenta oraz przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumenta; monitorowanie reklamacji składanych przez klientów spółek 
z Grupy TAURON oraz wprowadzenie zmian poprawiających obsługę klienta w ramach 
programu Twoja Obsługa Klienta.  

W latach 2014-2017 odbiorcy w gospodarstwach domowych złożyli 17 wniosków 
o rozstrzygnięcie sporu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w trybie przewidzianym 
w art. 8 ust. 1 uPe. Wszystkie wnioski o rozstrzygnięcie sporu dotyczyły wstrzymania do-
starczania energii elektrycznej na wniosek sprzedawcy energii elektrycznej i wszystkie  
postępowania zakończone (10) były korzystne dla odbiorcy, a mianowicie skutkowały wyda-
niem przez Prezesa URE postanowienia, iż żądanie wstrzymania dostaw energii elektrycz-
nej było niezasadne. 

Informację o możliwości rozstrzygania sporów, w tym przy współudziale Koordynatora 
ds. negocjacji przy Prezesie URE, Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej50. 

Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki został powołany 
w dniu 22 maja 2017 r. (zgodnie z art. 31c uPe). W związku z tym, do końca 2017 r.  złożo-
no jedynie trzy wnioski o pozasądowe rozwiązanie sporu przy współudziale Koordynatora 
ds. negocjacji i żaden z nich jeszcze do końca 2017 r. nie został rozstrzygnięty. Przedmio-
towe wnioski dotyczyły: uregulowania posadowienia infrastruktury elektroenergetycznej na 
nieruchomości odbiorcy; zakresu odpowiedzialności za elementy układu pomiarowo-
rozliczeniowego; stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej przez odbiorcę. 

W latach 2014-2017 odbiorcy w gospodarstwach domowych nie wstępowali 
o rozstrzygnięcie sporu ze Spółką przez sąd polubowny, o którym mowa w art. 37 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej51. 

(Dowód: akta kontroli str. 395-398) 

Jak wynika z wyjaśnień Zarządu Spółki52, wizja Grupa TAURON, w tym Spółki, brzmiała 
Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby 

                                                      
50 https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dla-konsumenta. 
51 Dz. U. z 2017 r., poz. 1063, ze zm. 
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Klientów. Przejawem dążenia do tego celu stanowiło oparcie rozwoju grupy kapitałowej na 
partnerskich relacjach z klientami oraz osiągnięcie następujących zamierzeń: utrzymanie 
pozycji lidera jakości obsługi klienta mierzonej wskaźnikiem satysfakcji; wprowadzenie oraz 
uspójnienie wysokich standardów obsługi klienta w każdym ogniwie łańcucha wartości; oraz 
rozwój nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży i obsługi Klienta.  

 (Dowód: akta kontroli str. 562) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej postępowań w sprawach spornych nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kon-
troli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli53, wnosi o: podjęcie odpowiednich działań organizacyjnych w celu modyfikacji funk-
cjonalności systemu teleinformatycznego wspomagającego w Spółce obsługę procesu 
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, tak aby dane generowane przez ten system odpo-
wiadały faktycznemu przebiegowi (ze szczególnym uwzględnieniem terminowości) procesu 
zmiany sprzedawcy. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierowni-
ka 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 Departamentu Go-
spodarki, 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 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 zmie-
nionego wystąpienia pokontrolnego. 

 
Warszawa, dnia     19   lutego 2018 r. 

  
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler: Dyrektor 
 

Sławomir Grzelak 
 

Wojciech Żukowski 
Główny specjalista kp  
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........................................................ 

( - ) 
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52 Wyjaśnienia z dnia 22 grudnia 2017 r. 
53  Dz.U. z 2017 r. poz. 524. Dalej: ustawa o NIK. 
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