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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 Kontroli1 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Zdzisław Kaszuba, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/95/2017 
z dnia 6 października 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

Jednostka  
kontrolowana 

ENERGA-OPERATOR SA2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

W okresie od 2 listopada 2011 r. do 5 maja 2015 r. Prezesem Zarządu Spółki był Rafał 
Czyżewski, od 6 maja 2015 r. do 2 grudnia 2015 r. Roman Pionkowski, a od 24 lutego 
2016 r. do 31 marca 2016 r. p.o. Prezesa Zarządu był Piotr Dorawa. Od 1 kwietnia 
2016 r. Prezesem Zarządu Spółki jest Piotr Dorawa.  

(dowód: akta kontroli str. 3-9) 

Okres objęty 
 kontrolą 

Od 1 stycznia 2014 r. do czasu zakończenia kontroli z uwzględnieniem zdarzeń zaist-
niałych przed 2014 r. mających wpływ na kontrolowane obszary. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości3, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  

Spółka respektowała prawa konsumenta energii elektrycznej oraz zapewniała moż-
liwość zawierania umów w sposób niedyskryminacyjny i na warunkach wolnorynko-
wych. Energa-Operator SA będąca operatorem sieci dystrybucyjnych dla zapewnie-
nia odbiorcom swobody korzystania z prawa zakupu energii od wybranego dostawcy 
zawarła wystarczającą ilość Generalnych Umów Dystrybucji (dalej GUD) 
i Generalnych Umów Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (dalej GUD-K) ze sprze-
dawcami energii oraz spółkami obrotu. Liczba umów GUD wzrosła z 74 w 2013 r. do 
142 na koniec III kw. 2017 r., a liczba umów GUD-K wzrosła od zera w 2013 r. do 28 
na koniec III kw. 2017 r. Procedura zmiany sprzedawcy była nieskomplikowana oraz 
umożliwiała szybką zmianę sprzedawcy.  

Spółka prowadziła inwestycje zwiększające bezpieczeństwo i jakość dostaw energii 
elektrycznej. Stan infrastruktury OSD służącej do dystrybucji energii elektrycznej 
ulegał poprawie. Długość linii elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia 
na obszarze działania Spółki wzrosła z 36 222 km w 2013 r. do 40 154 km na koniec 
III kw. 2017 r. Liczba stacji i rozdzielni elektroenergetycznych średniego napięcia 
wzrosła z 58 808 w 2013 r. do 60 367 na koniec 2017 r.  

                                                      
1 Dalej: Najwyższa Izba Kontroli lub NIK. 
2 Dalej: Spółka lub OSD. 
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. 
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Odbiorcom końcowym zagwarantowano prawo do nieprzerwanych dostaw energii 
elektrycznej o określonej jakości. Spółka posiadała wystarczającą ilość punktów, 
w których konsumenci byli obsługiwani. Konsumentom zapewniono dostępność do 
skutecznych środków rozstrzygania sporów. 

W działaniach Spółki stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

• przekroczenia 21 dniowego terminu dotyczącego realizacji zadań przez OSD 
w procesie zmiany sprzedawcy określonego w  art. 4j ust. 6 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne4, 

• przekroczenia terminu 90 dni od poinformowania OSD o zawarciu umowy sprze-
daży, a faktyczną zmianą sprzedawcy, co było niezgodne z postanowieniami In-
strukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej: IRiESD), 

• przekroczenia 14 dniowego terminu reagowania na reklamacje odbiorców 
w zakresie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej, 

• przekroczenia 14 dniowego terminu załatwiania reklamacji dotyczących rozliczeń 
z gospodarstwami domowymi z tytułu usług dystrybucyjnych, 

• stwierdzono przypadki nieprzestrzegania wymogów formalnych dla dokumentów 
kontrolnych. Było to niezgodne z załącznikami  nr 1 i nr 3 (wzór upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli oraz wzór protokołu kontroli) rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez 
przedsiębiorstwa energetyczne5. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Umowy 

Przyłączanie gospodarstw domowych do sieci elektroenergetycznych 

Stosowane przez OSD wzory umów o określenie warunków przyłączenia oraz  
umów o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą energii elektrycznej zawierały  
dane określone w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroener-
getycznego6  m.in.: oznaczenie wnioskodawcy, określenie mocy przyłączeniowej dla 
każdego miejsca dostarczania energii elektrycznej, przewidywane roczne zużycie 
energii elektrycznej oraz przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania energii 
elektrycznej lub jej poboru. 

Kontrola 12 wniosków złożonych w latach 2014-2017 wykazała, że Spółka nie wy-
magała od konsumentów innych załączników niż określone w § 7 ust. 5  rozporzą-
dzenia systemowego, tj. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy 
do korzystania z obiektu  oraz planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego określające-
go usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje 
lub sieci,  względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów. Spółka 
udostępniała różne kanały składania wniosków o przyłączenie w tym drogą elektro-
niczną, pocztą lub osobiście. W badanym okresie liczba  wniosków o przyłączenie 
utrzymywała się na podobnym poziomie i wynosiła 29 199 w 2014 r., 32 131 
w 2015 r., 35 283 w 2016 r. oraz 30 489 na koniec III kw. 2017 r. 

                                                      
4  Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm., dalej: uPe. 
5  Dz. U. Nr 75, poz. 866 – uchylone z dniem 1 stycznia 2017 r.  
6  Dz. U. Nr 93, poz. 623, ze zm., dalej: rozporządzenie systemowe. 

Opis stanu 
faktycznego 
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OSD przestrzegał ustawowych terminów ważności warunków przyłączenia. Po 
upływie 2 lat podmiot zainteresowany przyłączeniem zobowiązany był ponownie 
złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia. Zmniejszał się odsetek spraw, 
dla których okres pomiędzy podpisaniem umowy, a realizacją przyłączenia przekra-
czał 18 miesięcy (z 8,3% w roku 2014 do 1,3% w 2017 r. I-III kw.). Na rok 2017 
wskaźnik KPI CRP7 dla Grupy V określony przez URE jako cel regulacji jakościowej 
Spółki wynosił 9,7%. W latach 2014 i 2017 Spółka wydała po jednej odmowie przy-
łączenia do sieci dystrybucyjnej ze względu na brak warunków technicznych. 
W latach 2015 i 2016 nie było odmów.  

W celu zwiększenia mocy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej w latach 2014-
2016 w Planie Rozwoju przewidziano łączne nakłady (na przyłączenie odbiorców 
oraz budowę i rozbudowę sieci) w wysokości około 1,3 mld zł co stanowiło około 
32% wszystkich zaplanowanych na ten okres nakładów. Do końca 2016 roku na 
realizację przyłączenia odbiorców i związaną z tym budowę i rozbudowę sieci elek-
troenergetycznej poniesiono nakłady w wysokości około 1,6 mld zł. W  2017 roku 
zgodnie z planem rzeczowo-finansowym spółki planowano wydać około 480 mln zł 
na realizację zadań związanych z przyłączaniem odbiorców. W latach 2014-2016 
zwiększono moc przyłączeniową odbiorców o 910 MW. 

Analiza 12 przypadków płatności dokonanych za usługę przyłączenia z lat 2014-
2017 (przez podmioty zaliczone do V grupy przyłączeniowej) wykazała, że OSD 
pobierał opłatę za przyłączenie w wysokości przewidzianej w Taryfie zatwierdzonej 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki . 

Treść umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych z odbiorcą energii elektrycz-
nej w latach 2014-2017  była zgodna z  art. 5 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a uPe. Umowy za-
wierały wszystkie obligatoryjne elementy wymienione w uPe.  

W badanym okresie zmniejszała się ilość zawieranych nowych umów o świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej. W 2014 r. zawarto 29 208 umów, w 2015 r. 
14 570, w 2016 r. 3 097, a w okresie trzech kwartałów 2017 r. zawarto 1 225 umów. 
Konsument miał prawo w każdym czasie i bez podania przyczyny do wypowiedzenia 
umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

Spółka przedsięwzięła odpowiednie, zgodne z wymogami ustawowymi, środki tech-
niczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zebranych 
w związku z zawieraniem umów. Każdy  pracownik podpisywał stosowne oświad-
czenie8 oraz przeprowadzane były cyklicznie obowiązkowe szkolenia z ochrony 
danych osobowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-171, 244-492, 1064-1069) 

Zmiana sprzedawcy przez gospodarstwa domowe 

W badanym okresie w OSD wzrastała liczba zawartych umów GUD i GUD-K odpo-
wiednio z 74 i zera na koniec 2013 r.  do 142 i 28 w okresie trzech kwartałów 2017 r.  
Z analizy ilości dni jaka upłynęła pomiędzy datą wysłania pierwszego komunikatu do 
sprzedawcy i prawidłowym poinformowaniem OSD o zawarciu umowy sprzedaży 
a umożliwieniem zmiany sprzedawcy9 w latach 2014 – 2017 wynika, że wzrastała 
ilość weryfikacji danych realizowanych do 5 dni. W 2014 r. w ciągu 5 dni od zawia-

                                                      
7 Odsetek umów przyłączeniowych z V gr. realizowanych w czasie przekraczającym 18 miesięcy. 
8 Zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa uregulowanymi w Księdze Systemów Bezpieczeństwa i Polityce 

Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ENERGA – OPERATOR SA. Zobowiązuję się do stosowania tych za-
sad. Znane mi są zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobo-
wych. 

9 Data wysłania pierwszego komunikatu do sprzedawcy informującego o pozytywnej weryfikacji. 
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domienia OSD o zawarciu umowy sprzedaży a przygotowaniem systemu do zmiany 
sprzedawcy zrealizowano 36,2% spraw, a w okresie trzech kwartałów 2017 r. 96,3% 
spraw. Powyżej 21 dni procedura ta trwała w 2014 r. dla 13% powiadomień, 
w 2015 r. dla 6,5%, w 2016 r. dla 7%, a w 2017 r. (I-III kw.) dla 1,5% powiadomień.  
Występowały przypadki przekroczenia okresu 90 dni pomiędzy poinformowaniem 
OSD o zawarciu umowy sprzedaży, a zmianą sprzedawcy. W roku 2014 było 7 ta-
kich przypadków, w 2015 r. – 9, w 2016 r. – 211 i w 2017 r. (I-III kw.) 198.  

Spółka zapewniała sprawną wymianę danych ze sprzedawcami poprzez dedykowa-
ny System Wymiany Informacji – Portal sprzedawców. Kontrola 12 spraw zmiany 
sprzedawcy w latach 2014 – 2017 (I-III kw.) wykazała, że okres pomiędzy datą zgło-
szenia przez sprzedawcę, a datą wysłania przez Spółkę komunikatu do sprzedawcy 
o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wynosił od 1 do 19 dni.  

W OSD odnotowano przypadki tzw. podwójnego fakturowania odbiorców, na które 
Spółka nie miała wpływu. Dochodziło do nich w sytuacjach gdy nowy sprzedawca 
rozpoczął fakturowanie odbiorcy w ramach umowy sprzedaży kompleksowej, 
a dotychczasowy sprzedawca nie dokonał  finalnego rozliczenia odbiorcy. 

W badanym okresie Spółka zawierała umowy sprzedaży ze sprzedawcą rezerwo-
wym. Było ich odpowiednio 1 811, 1 824, 6 521 i 8 086 (I-III kw. 2017 r.). Spółka 
wskazywała odbiorców na sprzedaż rezerwową w sytuacji utraty sprzedaw-
cy/podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) lub braku zacho-
wania ciągłości sprzedaży. 

(dowód: akta kontroli str. 172-243, 744-745, 764-767, 776-780, 898-899, 939-940)  

W okresie 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. W wyniku dotychczasowych prac opracowano Standardy CSWI 
oraz założenia biznesowe do systemu informatycznego za pośrednictwem którego 
będzie realizowana wymiana informacji. Łączne koszty poniesione przez Spółkę 
w tym zakresie wyniosły w latach 2014-2017 400,2 tys. zł netto (492,3 tys. zł brutto). 
Spółka poniosła także bezpośrednie koszty w wysokości 10 tys. zł związane z prze-
jęciem udziałów w Spółce CSWI. 

(dowód: akta kontroli str. 761-763) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej przyłączania gospodarstw domo-
wych do sieci elektroenergetycznych stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Z analizy ilości dni jaka upłynęła pomiędzy datą wysłania pierwszego komunikatu 
do sprzedawcy i prawidłowym poinformowaniem OSD o zawarciu umowy sprzeda-
ży, a zmianą sprzedawcy w latach 2014-2017 wynika, że trwająca powyżej 21 dni 
procedura  w 2014 r. dotyczyła 13% umów, w 2015 r. – 6,5%, w 2016 r. - 7%, 
a w 2017 r. (I-III kw.) - 1,5% umów.  Było to niezgodne z przepisem art. 4j ust. 6 
uPe, według którego umożliwienie zmiany sprzedawcy przez odbiorcę energii elek-
trycznej powinno być zapewnione nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinfor-
mowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy komplek-
sowej z nowym sprzedawcą. 

Z wyjaśnień Dyrektora Departamentu Dystrybucji Spółki wynika, że przypadki nieza-
chowania terminu 21 dni od daty powiadomienia OSD do dnia umożliwienia zmiany 
sprzedawcy spowodowane były błędami technicznymi, np. brakiem możliwości 
przesłania sprawy na kolejny wymagany krok w systemie informatycznym. Zdarzały 
się też przypadki wstecznego przyjęcia zgłoszenia sprzedawcy w wyniku uznanej 
reklamacji sprzedawcy.  

(dowód: akta kontroli str. 183, 898-899) 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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2. Stwierdzono przekroczenia okresu 90 dni pomiędzy poinformowaniem OSD 
o zawarciu umowy sprzedaży, a faktyczną zmianą sprzedawcy. W roku 2014 było 
7 takich przypadków, w 2015 r.  – 9, w 2016 r. – 211 i w 2017 r. (I-III kw.) 198. Było 
to niezgodne z postanowieniami pkt. D.2.4. IRiESD.  

Według wyjaśnień  Dyrektora Departamentu Dystrybucji Spółki przypadki przekro-
czenia tego terminu  w latach 2014-2015 spowodowane były brakiem wbudowanej 
w systemach informatycznych walidacji odpowiedzialnej za weryfikację terminu 
zgłoszenia zgodnie z IRiESD. W roku 2016 wystąpiły przypadki chwilowego braku 
weryfikowania terminu przez system informatyczny co spowodowało wzrost prze-
kroczeń terminu 90 dni. Wszystkie zgłoszenia były weryfikowane ręcznie przez pra-
cowników Spółki. Stąd mogły się pojawić pojedyncze przypadki błędnego policzenia 
terminu. 

(dowód: akta kontroli str. 184, 401, 898-899) 

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

2. Infrastruktura   

Inwestycje i modernizacja sieci dystrybucyjnych 
W badanym okresie systematycznie wzrastała zarówno ilość dostarczanej energii, 
jak też liczba odbiorców grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe). W 2014 r. było 
to 20,92 TWh i 2 660 526 gospodarstw domowych, a w trzech kwartałach 2017 r. 
14,67 TWh i 2 738 713 gospodarstw. Zasięg obszarowy działalności Spółki nie uległ 

zmianie i wynosił 74 854 km².  

Zmalała długość napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 
z 79 539 km w 2013 r. do 69 953 km na koniec III kw. 2017 r. Wzrosła natomiast 
długość kablowych linii elektroenergetycznych z 36 222 km w 2013 r. do 40 154 km 
na koniec III kw. 2017 r. Wzrosła także ilość stacji i rozdzielni elektroenergetycznych 
średniego napięcia odpowiednio z 58 808 szt. do 60 367 szt. oraz transformatorów 
sieciowych z 58 961 szt. do 61 004 szt. Na koniec III kw. 2017 r. 40,3% linii elek-
troenergetycznych napowietrznych niskiego napięcia i 11,7% kablowych liczyło po-
nad 40 lat. W latach 2014 – 2017 (I-III kw.) nakłady inwestycyjne na budowę i roz-
budowę sieci dystrybucyjnych wyniosły odpowiednio 416 550,8 tys. zł, 414 361,9 
tys. zł, 478 617,2 tys. zł i 275 738,3 tys. zł. Nakłady poniesione na modernizację 
sieci wyniosły odpowiednio 579 393,0 tys. zł, 517 852,9 tys. zł 607 489,2 tys. zł 
i 267 971,0 tys. zł. Koszty remontów wyniosły odpowiednio 45 735,0 tys. zł, 84 622,0 
tys. zł, 35 908,0 tys. zł i 19 256,0 tys. zł.  

Poprawie ulegały wskaźniki SAIDI10 i SAIFI11. W latach 2014-2017 (I-III kw.) SAIDI 
bez przerw katastrofalnych wyniósł odpowiednio 256,7, 260,2, 216,9 i 169,8 minut 
(spadek o 33,9%) na odbiorcę w roku. SAIFI bez przerw katastrofalnych wyniósł 
odpowiednio 3,5, 3,4, 2,8 i 2,2 razy na odbiorcę w roku (spadek o 37,1%).  

Spółka prowadziła pełną rejestrację czasów przerw w systemie SID, który umożliwia 
weryfikację terminów zawartych w rozporządzeniu systemowym. Jeżeli odbiorcy 

                                                      
10 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. 

11 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 

Opis stanu 
faktycznego 
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występowali z pisemnymi wnioskami o bonifikaty z tytułu przekroczeń czasów 
przerw określonych w rozporządzeniu systemowym i po sprawdzeniu w systemie 
stwierdzono, że były to przypadki uzasadnione, OSD wypłacał odpowiednie rekom-
pensaty. W latach 2014 – 2017 (I-III kw.) odbiorcy złożyli odpowiednio 20, 12, 35 
i 23 wnioski o wypłatę bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych. 
Wartość wypłaconych bonifikat wyniosła odpowiednio 25,6 tys. zł, 29,8 tys. zł, 1,4 
tys. zł i 4,0 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 493-522)  

Jakość usług 
Spółka kontrolowała parametry jakościowe energii elektrycznej dostarczanej odbior-
com końcowym poprzez pomiary analizatorami jakości zasilania, zgodnie 
z wymaganiami oraz zakresem określonym w § 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia syste-
mowego. W latach 2014 – 2017 (I-III kw.) przeprowadzono odpowiednio 14 245, 
11 762, 12 858 i 11 468 pomiarów eksploatacyjnych. Ilość przypadków z odchyle-
niami (+,-10%) wyniosła odpowiednio 30, 31, 19 i 37. 

Poprawiała się wartość miernika obejmującego zmniejszenie poziomu odchyleń od 
wymaganej wartości napięcia zasilającego. W 2015 r. było to 8,4%, a w 2016 r. 5% 
przypadków niedotrzymania wymaganych wartości napięcia zasilającego. 

Zmniejszała się ilość reklamacji dotyczących niedotrzymania parametrów jakościo-
wych energii elektrycznej z 453 w 2014 r. do 127 w okresie trzech kwartałów 2017 r. 
Na wniosek odbiorcy Spółka informowała go o skumulowanym czasie przerw 
w dostawie energii w danym roku rozliczeniowym.  

OSD był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone od-
biorcom końcowym w gospodarstwach domowych w związku z realizacją umów 
o świadczenie usług dystrybucji i umów kompleksowych. Ilość zgłoszonych wnio-
sków12 o wypłatę odszkodowania  w latach 2014-2017 (I-III kw.) wyniosła odpo-
wiednio 776,1 056, 725 i 414. Suma wypłaconych odszkodowań wyniosła 1 469,8 
tys. zł, 1 412,9 tys. zł, 1 481,5 tys. zł i 822,5 tys. zł. Ubezpieczyciel nie korzystał 
z prawa regresu. 

(dowód: akta kontroli str. 523-524)  

Plany rozwojowe Spółki 
Według Planu inwestycyjnego na lata 2017-2022 (dalej plan inwestycyjny) i Projektu 
Planu Rozwoju na lata 2017 – 2022 (dalej Plan Rozwoju) w zakresie zaspokajania 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, podstawowym 
kryterium kwalifikacji zadań modernizacyjnych jest poprawa ciągłości zasilania po-
przez eliminację najbardziej awaryjnych elementów eksploatowanej infrastruktury 
sieciowej. Wskazywanie zadań inwestycyjnych do planów oparte było o analizę 
awaryjności, wiek i ocenę stopnia zużycia sieci. 

W Planie Rozwoju Spółka przewiduje przyłączenie w latach 2017– 2022 175,5 tys. 
nowych odbiorców z grupy przyłączeniowej IV i V. Projekt Planu Rozwoju na ten 
okres przewiduje łączne wydatki inwestycyjne na poziomie 7 885 mln zł. W 2016 r. 
Spółka dokonała aktualizacji (zwiększenia) swoich planów inwestycyjnych, które 
zostały ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA SA 
(WPIS). Zwiększeniu uległy planowane wydatki inwestycyjne na modernizację sieci 
dystrybucyjnej, w szczególności w zakresie realizacji kluczowych inicjatyw inwesty-
cyjnych wspierających poprawę wskaźników niezawodności dostaw energii elek-

                                                      
12 STU ERGO Hestia SA lider konsorcjum ubezpieczycieli odpowiedzialny za likwidację szkód nie ma możliwości 

wygenerowania zestawień związanych z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone tylko gospodarstwom 
domowym. 
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trycznej dla odbiorców oraz na przygotowanie dokumentacji projektowych pod przy-
szłe zadania inwestycyjne, których celem jest wzmocnienie sieci i jej uodpornienie 
na niekorzystne warunki atmosferyczne.  

(dowód: akta kontroli str. 493-553)   
Inteligentne sieci elektroenergetyczne 
Spółka opracowała w 2011 r. dokument: Wizja wdrożenia sieci inteligentnej 
w Energa-Operatora SA w perspektywie do roku 2020 roku. Przedstawiał on kon-
cepcję wdrażania technologii z obszaru sieci inteligentnych (ang. Smart Grid). 
Główne zapisy z wyżej wymienionego dokumentu znalazły swoje odzwierciedlenie 
w wersji roboczej do dyskusji dokumentu przygotowanego przez Zarząd Spółki pn: 
Wizja segmentu dystrybucji 2020 z września 2012 roku. Według niego działania 
Spółki miały koncentrować się na pięciu głównych obszarach: aktywny odbiorca, 
jakość dostaw, inteligentne sterowanie siecią, inteligentny OSD oraz rozwój techno-
logii informatyczno-telekomunikacyjnych.  

W badanym okresie OSD przeprowadzał inwestycje pilotażowe w zakresie wdraża-
nia inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Koszty projektów w inteligentne sieci 
elektroenergetyczne w latach 2014 – 2017 (I-III kw.) wyniosły 23 781 240 zł a war-
tość tych projektów rozpoczętych w 2012 r. i nadal trwających wynosi 29 630 972 zł.  
Głównym celem projektów Smart Grid i wdrożenia systemu AMI jest poprawa nie-
zawodności zasilania odbiorców i jakości dostarczanej energii. Tworzone są warunki 
do aktywizacji odbiorców w zakresie użytkowania i wytwarzania energii. 

Planowane nakłady na podniesienie sieci do standardu sieci inteligentnych w ra-
mach programu Smart Grid w latach 2017 – 2019 wyniosą po 2 000,0 tys. zł na rok. 
Na nabywanie urządzeń infrastruktury licznikowej w ramach realizacji programu 
Infrastruktura metrologiczna AMI13 zaplanowano na 2017 r. 61 400,0 tys. zł, na 
2018 r. 95 500,0 tys. zł a na 2019 r. 95 500,0 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 554-670, 757-760, 794-808, 901-902) 

Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych14, Spółka 
wdrożyła Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych sporządzoną w ramach 
utworzonej Księgi Systemów Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Syste-
mem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych ujętą w ra-
mach Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.  

 (dowód: akta kontroli str. 523-538)  

W działalności kontrolowanej jednostki w obszarze infrastruktury i dystrybucji energii 
elektrycznej stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Spółka nie dotrzymywała 14 dniowego terminu reagowania na reklamacje odbiorców 
w zakresie dostarczanych parametrów jakościowych energii elektrycznej. W latach 
2014-2017 (III kw.) odpowiednio 213, 49, 43 i 23 reklamacje rozpatrzone zostały 
w terminie powyżej 14 dni. Było to niezgodne z przepisami § 42 pkt. 8 i 9 rozporzą-
dzenia systemowego oraz pkt. H.5.6 i pkt. H.8.c IRiESD (Postępowanie reklamacyj-
ne i obowiązki informacyjne).  

Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Dystrybucji nieterminowe realizacje 
zgłoszeń zwłaszcza w pierwszych miesiącach 2014 r. wynikały ze słabej znajomości 
programu Infos.net zarówno przez pracowników Wydziału Obsługi Odbiorców (dalej 
WOO), jak i innych jednostek organizacyjnych oraz zmiany organizacyjne w Spółce 
polegające na przekazaniu do WOO zadań realizowanych wcześniej przez Spółkę 

                                                      
13 System inteligentnego opomiarowania. 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm. 
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Energa Obsługa i Sprzedaż. W latach 2015-2017 ilość spraw przeterminowanych 
była mniejsza. Opóźnienia wynikały najczęściej ze zwłoki w przekazaniu pomiarów 
lub innych danych potrzebnych do analizy zgłoszenia.  

(dowód: akta kontroli str. 941-942) 

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

3. Obsługa klienta 

Na stronach internetowych Spółki publikowane były aktualne informacje na temat 
świadczonych usług dystrybucyjnych,  zasady i procedury zmiany sprzedawcy oraz 
aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Spółka miała zawarte 
umowy GUD oraz GUD-K. Od 3 stycznia 2014 r., zgodnie z wymogami obowiązują-
cej od stycznia 2014 r. nowej IRiESD, z urzędu publikowana była także na stronach 
internetowych Spółki informacja o sprzedawcy oraz wzorce umów zawieranych 
z użytkownikami systemu dystrybucyjnego, w tym wzorce umów zawieranych z od-
biorcami końcowymi. 

W latach 2014-2017 kontakt z OSD możliwy był telefonicznie, a od 2015 r. także 
elektronicznie. Ponadto odbiorcy byli obsługiwani bezpośrednio w Punktach Obsługi 
Przyłączeń (POP), w sześciu Oddziałach Spółki oraz korespondencyjnie za pośred-
nictwem poczty. W latach 2013-2017 funkcjonowało odpowiednio 43, 38, 36, 36 i 40 
POP.  

W latach 2014-2017 Spółka usuwała większość awarii w sieci w czasie do 3 godzin 
(74,1% w roku 2014, 68,5% w roku 2015, 71,4% w roku 2016 i 68,5% w roku 2017 
(I-III kw.). Zgodnie z p. VIII.4.1. Standardy jakościowe obsługi użytkowników syste-
mu dotrzymywany był pięciodniowy termin powiadamiania odbiorców o planowanych 
przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 671-706, 746, 773, 1056-1059) 

W badanym okresie ilość skarg, wniosków i reklamacji związanych z przyłączeniem 
do sieci utrzymywała się na podobnym poziomie i wynosiła 5 864 w 2014 r., 5 915 
w 2015 r., 6 166 w 2016 r. i 5 029 w 2017 r. (I-III kw.). Liczba reklamacji pisemnych 
dotyczących świadczenia usług dystrybucyjnych rozpatrywanych w terminie powyżej 
14 dni wyniosła odpowiednio 368, 95, 264 i 704.  

(dowód: akta kontroli str. 671-709, 746, 781-793, 903-906, 1062-1063)  

W latach 2014-2017 ilość przypadków wstrzymania dostaw energii wahała się od 
90 467 w roku 2014 do 29 530 w roku 2016. Głównym powodem wstrzymania do-
staw był brak zapłaty za dostawę energii. Kontrola 20 przypadków odłączenia do-
staw wykazała, że Spółka powiadamiała na piśmie odbiorcę energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycz-
nej jeżeli ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia 
otrzymania tego powiadomienia (art. 6 ust. 3a uPe15).  

W latach 2014-2017 (I-III kw.) przeprowadzono odpowiednio 10 227, 3 704, 4 976 
i 2 536  kontroli legalności pobierania energii elektrycznej przez gospodarstwa do-
mowe. W efekcie wydano odpowiednio 748, 827, 774 i 453 decyzji wstrzymania 
dostaw energii elektrycznej z powodu nielegalnego poboru energii, złego stanu in-
stalacji oraz w związku z realizacją zleceń windykacyjnych. W badanym okresie 
z tytułu stwierdzenia nielegalnego poboru energii lub pobierania jej niezgodnie 

                                                      
15 Przepis w brzmieniu obowiązującym do dnia 11-09-2013 r. – od tego dnia przepis art.6b ust. 3 uPe. 
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z umową odbiorców obciążono łączną kwotą 30 180,5 tys. zł, z czego wyegzekwo-
wano kwotę 7 901,4 tys. zł, do wyegzekwowania pozostało 22 279,2 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 671-709, 1061-1063) 

Zgodnie z art. 9d ust. 4 uPe OSD opracował Program Zgodności, który został za-
twierdzony przez Prezesa URE decyzją DPK-7124-52(4)/2011/MiKo z dnia 
26 stycznia 2011 r. Zatwierdzony przez Prezesa URE Program Zgodności został 
wdrożony do stosowania w Spółce Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 11/2011 
z dnia 3 marca 2011 r., na mocy którego wszyscy pracownicy Spółki zostali zobli-
gowani do zapoznania się i przestrzegania Programu Zgodności.  

(dowód: akta kontroli str. 710-741) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej obsługi klientów stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Przekraczanie 14 dniowego terminu załatwiania reklamacji pisemnych dotyczą-
cych rozliczeń z gospodarstwami domowymi z tytułu usług dystrybucyjnych, co było 
niezgodne z przepisami  § 42 pkt. 8 rozporządzenia systemowego oraz pkt. H.8.b 
IRiESD. W latach 2014 – 2017 (I-III kw.) wystąpiły odpowiednio 368, 95, 264 i 704 
takie przypadki.  

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Pionu Usług Dystrybucyjnych16  przekrocze-
nie terminu wiązało się z wdrożeniem nowych systemów informatycznych w Grupie 
Kapitałowej ENERGA SA, które nastąpiło w październiku 2015 roku. Stąd wynika 
wzrost ilości nieterminowych odpowiedzi w 2016 roku. Z kolei w 2017 roku wzrost 
ilości reklamacji spowodowany był faktem, iż wystawione zostały zaległe rozliczenia 
z tytułu opłat za usługi dystrybucji, co z kolei generowało zapytania i reklamacje ze 
strony odbiorców. Inną przyczyną opóźnienia odpowiedzi było oczekiwanie na reali-
zację działań w terenie, lub realizację zgłoszeń dotyczących działania systemów 
informatycznych przez służby techniczne. 

(dowód: akta kontroli str. 687) 

2. Nie przestrzeganie wymogów formalnych w zakresie dokumentowania kontroli 
legalności pobierania energii elektrycznej. Kontrola 20 protokołów z lat 2014-2017 
pod kątem przestrzegania wymogów formalnych (w tym stosowania ustalonych wzo-
rów legitymacji, upoważnień, sporządzania protokołów) wykazała w 2014 r. po jed-
nym przypadku nie podania w protokole godzin kontroli i braku pieczęci Spółki na 
upoważnieniu do kontroli. Było to niezgodne z załącznikami nr 1 i nr 3 (wzór upo-
ważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzór protokołu kontroli) rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli 
przez przedsiębiorstwa energetyczne. 

Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Pomiarów17 uchybienia powstały w wy-
niku pośpiechu i niedopatrzenia osób realizujących czynności ze spółki Energa-
Operator Techniczna Obsługa Odbiorców Sp. z o.o. oraz uchybień na etapie weryfi-
kacji wykonanych czynności przez pracowników Wydziału Zarządzania Pomiarami 
w Oddziale Gdańsk. 

(dowód: akta kontroli str. 708-709, 903-906)  

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

                                                      
16 Pismo z 25 października 2017 r. 
17 Pismo z dnia 27 listopada 2017 r. 
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4. Postępowanie w sprawach spornych  

OSD informowało odbiorców o możliwości rozstrzygania spraw spornych w załącz-
niku nr 1 do umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz na stronie internetowej. 
Odbiorcy końcowi z terenu działania Operatora występowali do Prezesa URE 
w trybie art. 8 ust. 1 uPe w sprawach spornych z OSD. W latach 2014-2017 odno-
towano łącznie 58 postępowań wszczętych przez Prezesa URE. 

W dniu 23 października 2017 roku wpłynęło do Operatora (Oddział w Olsztynie) 
pismo od Koordynatora do spraw negocjacji (art. 31d uPe) o wszczęciu  postępowa-
nia. Przedmiotem postępowania jest realizacja umowy o przyłączenie, ustanowienie 
służebności przesyłu oraz rzekome uszkodzenie mienia przez służby techniczne 
Spółki. Spółka wyraziła zgodę18 na udział w postępowaniu ADR19 w sprawie rozwią-
zanej umowy o przyłączenie. Sprawa jest w toku. 

W latach 2014 – 2017 (I-III kw.) wystąpiły odpowiednio 7, 28, 17 i 2 przypadki po-
stępowań administracyjnych dotyczących wstrzymania dostarczania energii elek-
trycznej. Pięć spośród nich zostało umorzonych, a 17 zawieszonych, nastąpił zwrot 
wniosku do konsumenta lub wydano podwójne orzeczenie (dotyczącego dwóch 
okresów). Ponadto w roku 2014 toczyło się jedno postępowanie sądowe dotyczące 
odmowy przyłączenia energii elektrycznej, w 2015 były trzy takie postępowania, a w 
latach 2016-2017 (I-III kw.) nie było takich postępowań. Wszystkie powołane (cztery) 
postępowania zostały umorzone.  

W Strategiach Spółki brak bezpośrednich odniesień dotyczących zwiększenia do-
stępności i jakości środków rozstrzygania sporów z odbiorami ostatecznymi jakim są 
gospodarstwa domowe. Zdaniem Operatora obecne środki rozstrzygania sporów są 
wystarczające. Obowiązujący w Spółce Program Zapewnienia Niedyskryminacyjne-
go Traktowania Użytkowników Systemu – Program Zgodności (pkt. 6.3.2) nakazuje 
jednakowe traktowanie wszystkich Użytkowników Systemu oraz Potencjalnych 
Użytkowników Systemu.  

(dowód: akta kontroli str. 765, 768, 771-841, 983-1055)  

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej postępowania w sprawach spor-
nych z konsumentami energii 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 Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli20, wnosi o: 

1. Zapewnienie terminowej realizacji procedury zmiany sprzedawcy przez odbiorcę 
energii elektrycznej. 

2. Terminowe załatwianie reklamacji odbiorców energii dotyczących parametrów 
jakościowych oraz rozliczeń z tytułu usług dystrybucyjnych. 

3. Wyeliminowanie przypadków nieprzestrzegania wymogów formalnych w doku-
mentacji prowadzonych przez przedsiębiorstwo kontroli. 

                                                      
18 Pismo Spółki do Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE z dnia 6 listopada 2017 r. 
19 Dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). 
20  Dz. U. z 2017 r., poz. 524. Dalej: ustawa o NIK. 
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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 pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dy-
rektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby 
Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzysta-
nia uwag i wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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

 

Warszawa, dnia 12 lutego  2018 r. 
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