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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy 1. Renata Patkowska, gł. specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KGP/103/2017 z 16 października 2017 r.  

2. Agnieszka Siwczyk, inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/104/2017 
z 16 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Energii1 ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Tchórzewski Minister Energi od 1 grudnia 2015 r. Przed zmianą 
klasyfikacji działów administracji rządowej2 zadania znajdujące się w dziale energia 
były we właściwości Ministra Gospodarki. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia3 działalność Ministra Energii 
w zbadanym zakresie. 

W ocenie NIK Minister Energii nie podjął skutecznych działań w celu liberalizacji 
rynku energii. Minister nie zainicjował procesu ustawodawczego w celu 
usprawnienia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, chociaż posiadał 
uprawnienia do inicjowania zmian przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne4 oraz miał obowiązek koordynowania polityki energetycznej. 
Dodatkowo, zwłoka w podjęciu decyzji przez Ministra Energii skutkowała 
spowolnieniem prac nad kluczowym systemem wymiany informacji pomiędzy 
Operatorami Systemu Dystrybucyjnego,5 a sprzedawcami, który jest niezbędny do 
usprawnienia procesu zmiany sprzedawcy. 

Minister Energii nie angażował się w ochronę praw konsumentów energii 
elektrycznej. Bez reakcji Ministra pozostały informacje Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki6 o nieuczciwych praktykach sprzedawców przekazane w 2016 r. 
i 2017 r7. Minister Energii nie przeprowadzał analiz systemowych, w tym 
dotyczących efektywności systemu ochrony odbiorcy wrażliwego i zapobiegania 
nieuczciwym praktykom sprzedaży energii elektrycznej. Działania Ministra na rzecz 
ochrony odbiorcy wrażliwego w praktyce sprowadzały się do zaplanowania kwot 
                                                      
1  Dalej: ME lub Ministerstwo. 
2  Na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. poz. 1960) utworzono dział energia obejmujący sprawy energii, surowców energetycznych i paliw (art. 7a 
ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej). Minister Energii z dniem 26 listopada 2015 r. w zakresie działu energia 
przejął zadania Ministra Gospodarki. Do 26 listopada 2015 r. zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, ze zm.) dalej: ustawa o działach administracji rządowej - dział 
gospodarka obejmował sprawy gospodarki, energetyki i innowacyjności. Działem administracji rządowej gospodarka 
kierował Minister Gospodarki. 

3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

4  Dz.U. z 2017 r. poz. 220, ze zm. Dalej: uPe. 
5  Dalej: OSD. 
6  Dalej: Prezes URE. 
7 Sprawozdania z działalności Prezes URE opublikowano na stronie internetowej adres: 

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/sprawozdania/2916,Sprawozdania.html. 
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dotacji celowej w budżecie państwa na kolejne lata. Minister Energii nie podjął 
działań na rzecz poprawy czytelności faktur za energię elektryczną. 

Minister Energii nie wypracował strategii wdrożenia w Polsce inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych, w tym strategii wdrażania systemu inteligentnego 
opomiarowania. Projekt Programu Budowy inteligentnej Sieci Energetycznej 
w Polsce, który został opracowany w ME 26 października 2016 r., nie został 
przekazany do uzgodnień na forum Rady Ministrów. Na etapie planów ME, 
które będą realizowane w przyszłości, pozostawały kampanie informujące 
konsumentów o korzyściach wdrożenia inteligentnych sieci i opomiarowania.  

Nadal nie został wykonany obowiązek wdrożenia systemu inteligentnego 
opomiarowania, który wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE8. Zgodnie z dyrektywą do 
2020 r. inteligentne liczniki powinny być zainstalowane w 80% polskich gospodarstw 
domowych. Implementujący postanowienia dyrektyw projekt nowelizacji uPe 
wprowadzający inteligentne systemy pomiarowe do polskiego porządku prawnego 
przygotowany przez ME w listopadzie 2016 r. nie został przekazany do dalszych 
prac legislacyjnych z uwagi na oczekiwanie na nowelizację dyrektywy 2009/72/WE.  

Oczekiwanie na przyjęcie nowelizacji dyrektywy 2009/72/WE powoduje dalszą 
zwłokę we wprowadzeniu nowelizacji uPe, a tym samym konsumenci nadal będą 
narażani na nieuczciwe działania niektórych sprzedawców oraz nie uzyskają 
korzyści z powszechnego wprowadzenia inteligentnych liczników, takich jak między 
innymi skrócenie czasu awarii sieci elektroenergetycznych, bieżące rozliczenie 
zużycia energii według danych rzeczywistych, korzystanie z taryfy dynamicznej czy 
zastosowanie efektywniejszej autokontroli zużycia energii.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Liberalizacja rynku energii, w tym działania na rzecz 
ochrony odbiorcy wrażliwego 

Od 2007 r. umożliwiono konsumentom energii elektrycznej zmianę sprzedawcy 
energii elektrycznej. Jednakże dynamika zmian sprzedawcy przez konsumentów 
grupy taryfowej G wskazuje na niski stopień liberalizacji rynku energii. W latach 
2007-2017 tylko około 3,5% konsumentów zdecydowało się na zmianę sprzedawcy. 
Podczas gdy w Wielkiej Brytanii, która pozostaje liderem liberalizacji rynku energii 
zmiany sprzedawcy dokonało 30% odbiorców9. Minister Energii nie przeprowadzał 
analiz ustalających przyczyny braku realnej liberalizacji rynku energii w Polsce. 
Nie podejmował działań w celu standaryzacji procedury zmiany sprzedawcy energii. 
Działanie takie powinno, według raportów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki10, 
polegać na uszczegółowieniu procesu zmiany sprzedawcy między innymi poprzez 
przeniesienie uregulowań z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
poszczególnych11 OSD na grunt uPe. 

(dowód: akta kontroli str. 701-728) 

                                                      
8  Dz. Urz. UE L .211 z 14.08.2009, str.55, ze zm. Dalej: dyrektywa 2009/72/WE. 
9  Publikacja http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/pliki/2/01angowski.pdf. 
10  Raporty Prezesa URE wydane na podstawie art. 23 ust. 2a uPe w czerwcu 2015 r. i 2017 r. 

https://www.ure.gov.pl/pl/publikacje/raport-z-dzialalnosci/3989,Raport-z-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-z-realizacji-
planow-rozwoju-przez-ose.html  

11  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, ze zm.) - w § 13 ust. 5 pkt 2 nałożyło na OSD obowiązki opracowania 
i wdrożenia procedury zmiany sprzedawcy OSD zawarło procedurę zmiany sprzedawcy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej (dalej: IRiESD), stanowiącej część umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy 
kompleksowej. 
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Zdaniem Ministra Energii12 decyzja o uwolnieniu cen i zwolnieniu sprzedawców 
z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia (art. 49 uPe), należy do 
kompetencji niezależnego regulatora – Prezesa URE. Jednocześnie 
w opracowanym przez ME stanowisku do projektu nowelizacji dyrektywy 
2009/72/WE poinformowano Komisję Europejską13, że do czasu upowszechniania 
inteligentnych liczników i rozpropagowania mechanizmów uczestnictwa odbiorców 
końcowych w rynku energii Polska nie zamierza rezygnować z administracyjnego 
zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej w grupie taryfowej G – gospodarstwa 
domowe. 

(dowód: akta kontroli str. 20, 235-237, 678) 

Przedmiotem analiz w ME w kontekście nowelizacji uPe nie była także 
czasochłonność i pracochłonność dla konsumenta funkcjonujących procedur zmiany 
sprzedawcy. Minister nie szacował ryzyka występującego w procedurze zmiany 
sprzedawcy energii, bowiem w jego ocenie monitorowanie rynku energii należy do 
zadań Prezesa URE. W celu nowelizacji uPe Minister Energii nie konsultował się 
z organizacjami konsumenckimi, branżowymi oraz Prezesem URE. 

(dowód: akta kontroli str. 19-23, 465, 592 -593, 1045, 1448-1451) 

Prezes URE w przedłożonych Ministrowi Energii sprawozdaniach z działalności 
w 2015 r. i 2016 r.14 oraz piśmie z 25 października 2017 r. skierowanym do ME 
informował o nieuczciwych i nielegalnych praktykach sprzedawców energii. Według 
wyjaśnień Dyrektora Departamentu Energii po ich analizie uwzględnienie uwag 
Prezesa URE planowane jest przy najbliższej nowelizacji uPe15. Termin przyjęcia 
projektu przez RM zaplanowano na drugą połowę 2018 r.16 

(dowód: akta kontroli str. 465-466, 692-694, 1424-1447, 1454) 

Według wyjaśnień Dyrektora Generalnego ME17 prace nad zmianą przepisów 
dotyczących sprzedawców energii zostaną podjęte niezwłocznie po przyjęciu przez 
Parlament Europejski i Radę UE nowelizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE. Projekt ten 
zawierał nowelizację przepisów w obszarze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 
Prace nad nowelizacją dyrektywy 2009/72/WE prowadzone były od połowy 2014 r., 
a termin jej wejścia w życie z uwagi na procedurę zatwierdzenia nie został 
określony. 

(dowód: akta kontroli str. 640) 

Poza wprowadzeniem przepisu § 43 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną18 Minister Energii nie wprowadził 
przepisów wpływających na poprawę sytuacji konsumentów energii elektrycznej 
na rynku energii. Na podstawie § 43 ust.2 rozporządzenia taryfowego z 2017 r. 
na przedsiębiorstwa energetyczne nałożono obowiązek automatycznego naliczania 
bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz 
parametrów jakościowych energii elektrycznej. Przepisy § 43 ust. 2 i 3 
                                                      
12  Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Energetyki, pismo z 21 października 2017 r. nr BDG.III.091.24.2017. 
13  Dalej: KE. 
14  Sprawozdania z działalności Prezes URE opublikowano na stronie internetowej adres: 

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/sprawozdania/2916,Sprawozdania.html. 
15  Pismo z 27 listopada 2017 r. nr BGD.III.091.24.2017. 
16  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2100,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-energetyczne-oraz-ustawy-o-zasadach-

pokryw.html nr projektu UC 34.  
17  Pismo z 8 grudnia 2017 r. nr BDG.III.091.24.2017, IK:160109. 
18  Dz.U. poz. 2 500. Dalej: rozporządzenie taryfowe z 2017 r.. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 30 grudnia 2017 r. z 

wyjątkiem § 43 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r . Do § 43 dodano przepis przejściowy - w § 48 
postanowiono, że w 2018 r. bonifikata za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów 
jakościowych energii elektrycznej udzielana będzie odbiorcom, w wysokości określonej w taryfie lub umowie, na ich 
wniosek. 
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rozporządzenia taryfowego z 2017 r. wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Należy jednak 
zaznaczyć, że ME początkowo nie planowało wprowadzenia takich zmian w 
zakresie parametrów jakościowych. Według wyjaśnień przekazanych NIK  
13 listopada 2017 r. przez Dyrektora Departamentu Energetyki19 przyjęty sposób 
przedstawiania tych  zagadnień (parametrów jakościowych zawartych w §§ 38-41, 
46, 42-43 rozporządzenia taryfowego z 2017 r. – przyp. NIK), nie był przedmiotem 
uwag i wniosków zarówno ze strony przedsiębiorstw energetycznych, jak 
i odbiorców energii elektrycznej. W związku z tym Ministerstwo Energii nie 
planowało wprowadzać zmian. ME wprowadzając przepis § 43 rozporządzenia 
taryfowego z 2017 r. uwzględniło w jego ostatecznym brzmieniu dopiero ponowną 
uwagę Prezesa URE z dnia 23 listopada 2017 r. przekazaną w trakcie uzgodnień 
międzyresortowych projektu rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 285-286, 381, 642, 1124) 

Przewlekłość w podejmowaniu decyzji przez Ministra Energii praktycznie wstrzymała 
na ponad rok prace OSD nad platformą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami 
rynku energii oraz uniemożliwiła pełne wprowadzenie nowej regulacji taryfowej. 
Prezes URE w zatwierdzonej Regulacji jakościowej w latach 2016-2020 dla 
Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (którzy dokonali, z dniem 1 lipca 2007 r., 
rozdzielenia działalności)20, wskazał na obszary działalności, w których należy 
zwiększyć aktywność OSD. Jednym z takich działań miało być uruchomienie w 
Polsce Centralnego Systemu Wymiany Informacji (zwanego także CSWI21). CSWI 
miało być platformą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku 
energii elektrycznej w Polsce, pozostałymi OSD, sprzedawcami oraz podmiotami 
odpowiedzialnymi za bilansowanie. Miernikiem stanu wdrożenia CSWI, według 
URE, miał być wskaźnik Czasu Przekazywania Danych Pomiarowo-
Rozliczeniowych monitorowany od 2018 r. Prace nad CSWI rozpoczęto pod koniec 
2013 r., a w kwietniu 2016 r. opracowano projekt specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia sektorowego tej platformy. 

 (dowód: akta kontroli str. 407-447, 606-607, 612-614) 

Realizowany przez OSD projekt CSWI został wstrzymany decyzją Podsekretarza 
Stanu w ME przekazaną na spotkaniu z OSD zrzeszonymi w Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej22, które miało miejsce 19 kwietnia 2016 r. 
Według wyjaśnień Dyrektora Generalnego23 decyzja ME o wstrzymaniu prac nad 
CSWI była związana z przewidzianym w projekcie zmiany uPe powołaniem 
Operatora Informacji Pomiarowej24. Po przeanalizowaniu zakresu CSWI 
w kontekście ewentualnego powielania funkcjonalności tego systemu 
z funkcjonalnością systemu OIP (który ma mieć charakter rejestru publicznego 
w rozumieniu ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne), 
prace nad CSWI zostały wznowione. Według danych PTPiREE prace 
po półtorarocznej przerwie podjęto w 2017 r. System może być uruchomiony 
w ciągu trzech lat25. Jednocześnie, do zakończenia czynności kontrolnych 

                                                      
19  Pismo z 13 listopada 2017 r. nr BDG.III.091.24.2017, IK:152580. 
20  Dokument zatwierdzony przez Prezesa URE 1 lutego 2016 r. Dalej: Regulacja jakościowa. 

https://bip.ure.gov.pl/download/3/6434/REGULACJAJAKOSCIOWAOSD.pdf 
21  OSD: Enea Operator Sp. z o.o., Energa-Operator SA, PGE Dystrybucja SA, inngy Stoen Operator, Tauron 

Dystrybucja SA utworzyli spółkę CSWI. Przedmiotem działalności spółki było uruchomienie, wdrażanie, utrzymanie, 
eksploatacja oraz rozwój Centralnego Systemu Wymiany Informacji – ogólnokrajowej platformy wymiany informacji 
pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce, pozostałymi OSD, sprzedawcami oraz 
podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie, zgodnie ze standardem ebIX. Wymiana danych w ramach systemu 
koordynowanego przez CSWI dotyczyłaby następujących procesów: zmiany sprzedawcy, udostępniania danych 
pomiarowych i rozliczeniowych oraz wstrzymania dostarczania energii. Dostęp do wymiany danych byłyby otwarty 
i nieodpłatny dla wszystkich wyżej wymienionych podmiotów. 

22  Dalej PTPiREE. 
23  Pismo z 28 grudnia 2017 r. nr BDG.III.091.24.2017 IK: 169656. 
24  Dalej: OIP. 
25  http://www.rp.pl/Energianews/307249856-Robert-Stelmaszczyk-Rachunek-jak-abonament-na-prad.html. 
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Ministerstwo nie wypracowało ostatecznej koncepcji formy organizacyjnej 
funkcjonowania OIP. 

(dowód: akta kontroli str. 564, 592 -593, 601-617, 1045) 

Minister Energii opracował projekt ustawy o rynku mocy26, która weszła w życie 18 
stycznia 2018 r. Opłata mocowa wynikająca z ustawy, wyodrębni z obecnie 
płaconych rachunków za energię środki na utrzymanie na odpowiednim poziomie 
mocy wytwórczych, w wielkości wynikającej z prognozowanego zapotrzebowania na 
moc odbiorców w kraju. Opłata mocowa będzie skorelowana z rocznym zużyciem 
energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym. Dokładne określenie 
wysokości opłaty mocowej, według ME, będzie możliwie dopiero 
po przeprowadzeniu aukcji na rynku mocy. Na potrzeby oceny skutków regulacji 
przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną, z której wynikało że średnia 
wysokość opłaty mocowej przypadającej na gospodarstwo domowe będzie wynosić 
około 7 zł miesięcznie. Analiza nie uwzględniała wpływu opłaty mocowej na 
kondycję finansową odbiorcy wrażliwego.  

(dowód: akta kontroli str. 230-232, 240-257) 

Zgodnie z art. 3 ust 7 dyrektywy 2009/72/WE państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie środki w celu ochrony odbiorców końcowych, a w szczególności 
zapewniają istnienie odpowiednich zabezpieczeń chroniących odbiorców 
wrażliwych. W ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw27 wprowadzono definicję odbiorcy 
wrażliwego i określono zasady wsparcia tegoż odbiorcy w formie dodatku 
energetycznego. Definicja odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej zawarta w art. 3 
pkt 13c uPe stanowi, że jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych28, będąca stroną umowy kompleksowej29 lub umowy sprzedaży 
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje 
w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 235, 237) 

Problem ubóstwa energetycznego, w tym odbiorcy wrażliwego oraz określenie skali 
tego zjawiska nie był do 2017 r. przedmiotem analiz Ministra Energii. Według 
wyjaśnień Dyrektora Departamentu Energii30 wstępne rozpoznanie problemu 
nastąpiło w 2017 r. w oparciu o powszechnie dostępne publikacje niezależnych 
organizacji pozarządowych31. Rozpoznanie przeprowadzono w związku 
z rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów32 z 17 stycznia 2017 r. 
w sprawie podjęcia działań niezbędnych do realizacji rządowego programu Czyste 
Powietrze. W rekomendacji KERM wskazano Ministra Energii, Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa, jako 
odpowiedzialnych za opracowanie założeń do kompleksowej polityki w związku 
z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń zanieczyszczeń 
powietrza. Jednym z obszarów problemowych wskazano ubóstwo energetyczne. 
Termin opracowania założeń kompleksowej polityki publicznej w zakresie ubóstwa 
energetycznego określono na 2017 r. Do czasu zakończenia kontroli NIK projekt 
polityki nie powstał. 

                                                      
26  Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9). 
27  Dz.U. poz. 984. 
28  Dz.U. z 2017 r. poz. 180. 
29  Umową kompleksową zgodnie z uPe jest umowa, której przedmiotem jest dostarczanie paliw gazowych lub energii 

i zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub 
energii.  

30  Pismo nr. IK:150469 z dnia 7 listopada 2017 r. 
31  Instytut Badań Strukturalnych i Fundacji Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, dostępne na stronach internetowych tych 

organizacji. 
32  Dalej: KERM. 
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(dowód: akta kontroli str. 232 -237, 282-286) 

W ramach działań wynikających z rekomendacji KERM, w ME 26 czerwca 2017 r. 
powołano Zespół do spraw ograniczenia ubóstwa energetycznego33. Zadaniem 
Zespołu było:  
− wykonanie analizy funkcjonowania dotychczas wdrożonych działań, programów 

i systemów wsparcia, adresowanych do gospodarstw domowych w obszarach 
ubóstwa – w tym energetycznego, efektywności energetycznej budynków 
i urządzeń grzewczych, ochrony środowiska; 

− koordynowanie działań służących wypracowaniu definicji legalnej ubóstwa 
energetycznego, a także jednolitej metodologii diagnozowania tego problemu 
oraz określenia modelu statystycznego, niezbędnego do monitorowania zjawiska 
ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym z wykorzystaniem wsparcia 
ze środków Programu Wsparcia Reform Strukturalnych UE; 

− opracowanie projektu założeń kompleksowej polityki publicznej, zapewniającej 
optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych przed ubóstwem 
energetycznym.  

Na pierwszym, dotychczas jedynym, posiedzeniu Zespołu, które odbyło się 23 
października 2017 r. podjęto decyzję o utworzeniu grup roboczych dedykowanych 
do wyżej wymienionych zadań Zespołu.  

(dowód: akta kontroli str. 27-29, 232 – 234, 618-622 ) 

Na podstawie art. 5c i 5d uPe odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje 
zryczałtowany dodatek energetyczny, który przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta w drodze decyzji na wniosek odbiorcy. Dodatek energetyczny wypłacają 
gminy. Warunkami pośrednimi otrzymania dodatku są warunki otrzymania dodatku 
mieszkaniowego, tj. kryterium dochodu w przeliczeniu na jednego członka 
gospodarstwa domowego oraz normatywnej powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków 
gospodarstwa domowego. Inne kryteria nie są uwzględniane. 

(dowód: akta kontroli str. 232 -237, 282-286) 

W art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw zaplanowano maksymalne limity 
wydatków z budżetu państwa w formie dotacji celowych na poszczególne lata na 
wypłatę dodatków energetycznych w kwotach rosnących od niespełna 115 mln zł 
w 2014 r. do ponad 155 mln zł w 2023 r. Natomiast kwoty faktycznie wydatkowane 
w latach 2014 – 2016 wynosiły kolejno 13,5 mln zł, 18 mln zł i 17 mln zł34, 
co stanowiło odpowiednio 11,8%, 15,1% i 13,8% zaplanowanych kwot. Minister 
Energii35 nie dokonywał analizy poziomu wydatkowania środków finansowych 
i wpływu jaki wypłata dodatku energetycznego miała w okresie 2014 – 2016 na 
sytuację odbiorcy wrażliwego. Minister Energii, nie ustalał przyczyn niskiego 
wykorzystania dotacji celowej i nie analizował struktury i efektów przyznanego 
dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 230-239, 799 - 801) 

                                                      
33  Zarządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ograniczenia ubóstwa 

energetycznego w Polsce (Dz. Urz. ME poz. 7). 
34  Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania 

odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 
w gminie zgodnie z art. 5f ust. 3 uPe. 

35  Pismo Dyrektora Departamentu Energii z 7 listopada 2017 r. nr IK 150769. 
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Z informacji przekazanych przez wojewodów36, wynika, że odsetek gmin w których 
nie wypłacano w ogóle dodatku energetycznego zwiększał się z roku na rok. 
W 2014 r. stanowiły one 27,6 % natomiast w 2017 r. (dane za I-III kw. 2017 r.) już 
33,5 %37. Kierownicy urzędów wojewódzkich wykazywali, że 40-70% gmin38 nie 
wykorzystuje środków z dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla swoich 
mieszkańców oraz że w około 60-70% gmin wartość dotacji była marginalna39. 
Najwyższe wykorzystanie środków z dotacji odnotowano w gminach miejskich40. We 
wszystkich województwach dotyczyło ono dużych miast i sięgało około 400-
916 tys. zł41 rocznie. Najniższe dotacje wypłacano w gminach wiejskich i małych 
miastach, w których dotacje stanowiły kwoty zaledwie od kilkunastu do kilkuset 
złotych rocznie42, tj. o wartości odpowiadającej kilku jednomiesięcznym dodatkom 
wypłaconym dla jednego uprawnionego z uwzględnieniem 2% wynagrodzenia dla 
gminy. W prawie jednej trzeciej województw wskazano, że koszty postępowania 
administracyjnego związanego z wypłatą dodatku energetycznego są wyższe od 
przyznanej kwoty dotacji na obsługę administracyjną procesu. Wynikało to z niskiej 
kwoty wypłacanych dodatków energetycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 799 – 801, 1282 - 1409) 

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

1. Minister Energii nie podjął działań systemowych w celu usprawnienia procesu 
zmiany sprzedawcy, w tym wyeliminowania z niego ryzyka stosowania 
nieuczciwych praktyk wobec odbiorców końcowych oraz w celu rozwiązania 
powszechnie występujących problemów konsumentów energii elektrycznej.  

W art. 7a ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o działach administracji rządowej ministrowi 
właściwemu do spraw energii przypisano w szczególności sprawy rynku energii. 
Analizowanie ryzyka powinno być nieodłącznie związane z realizacją obowiązku 
Ministra Energi i przekładać się na inicjowanie zmian w aktach prawnych. 
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów43 w art. 7 ust. 2 nakłada, 
bowiem na członków RM, w zakresie ich działania, obowiązki przedkładania 
Radzie Ministrów inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów 
normatywnych. Podkreślić należy, że aktywne i skuteczne zarządzanie związane 
jest nieodłącznie z identyfikacją i analizą ryzyka w zarządzanym obszarze44. 
Umożliwia to określenie, jakie działania należy podjąć w celu obniżenia 
występujących ryzyk. Tymczasem w ME nie prowadzono analizy ryzyka 
występującego w procedurze zmiany sprzedawcy, której efektem byłoby 

                                                      
36  Informacja uzyskana na podstawie art. 29 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 524. Dalej: ustawa o NIK. 
37  Na podstawie danych z 15 województw.  
38  W województwie podkarpackim jest to 40-46%; województwie łódzkim 44-49%; województwo świętokrzyskie 49 – 60%, 

kujawsko – pomorskie – 66-70%. 
39  Poniżej średniej dla województwa wypłacane są dodatki w województwach warmińsko-mazurskim i opolskim, liczba gmin 

stanowi ok 61- 69%. 
40  Pismo Wojewody Lubelskiego z 14 grudnia 2017 r, znak PS-IV.1610.2.2017; Pismo Wojewody Opolskiego z 18 grudnia 

2017 r. nr PSiZ.II.3146.6.10.2017. 
41  Przykłady wysokiego wykorzystania dotacji w gminach w latach 2014-2016: w 2014 r.: - Miasto  

st. Warszawa – 460,8 tys. zł, Katowice – 485,3 tys. zł; w 2015 r.: Gmina Łódź - 558,7 tys. zł, Miasto st. Warszawa - 887,4 
tys. zł, w 2016 r.: Gmina Łódź - 569,1 tys. zł, Miasto st. Warszawa - 916,5 tys. zł. 

42  Przykłady niskiego wykorzystania dotacji w gminach w latach 2014 - 2016 w skali roku: w 2014 r. – Gmina Nowogard – 
16,09 zł, Gmina Tyczyn – 18,43 zł; w 2015 r. - Gmina Roźniewice 15,14 zł, Gmina Przegrodzie 15,40 zł, w 2016 r.: Gmina 
Lubomia – 11,09 zł, Gmina Krasne – 11,31 zł. 

43  Dz.U. z 2012 r. poz. 392, ze zm. 
44  Na podstawie § 24 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, ze zm.) organ wnioskujący podejmuje prace nad projektem dokumentu rządowego, jeżeli 
opracowanie danego dokumentu wynika w szczególności m.in. z: obowiązujących przepisów; konieczności wdrożenia lub 
wykonania prawa Unii Europejskiej; przyjętych strategii lub programów; dokonanych analiz i ocen stanu prawnego lub 
sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym uwzględniających konsultacje zagadnień z danej dziedziny życia społeczno-
gospodarczego. Ponadto na podstawie § 24 ust. 3 Regulaminu - przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu 
dokumentu rządowego, o którym mowa w § 19 ust. 1, zwanego dalej "projektem aktu normatywnego", oraz projektu 
założeń projektu ustawy organ wnioskujący dokonuje oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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inicjowanie działań naprawczych na gruncie ustawowym lub rozporządzeń. 
Zdaniem Ministerstwa za monitorowanie rynku energii odpowiedzialny jest 
Prezes URE, który ma bezpośrednią styczność z odbiorcami energii elektrycznej. 
Jednak ryzyka identyfikowane przez Prezesa URE i prezentowane w raportach, 
sprawozdaniach i bezpośredniej korespondencji kierowanych do ME nie stały się 
podstawą do aktywności legislacyjnej Ministra. 

Nie podejmowano działań w celu ustawowego uregulowania standaryzacji 
procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Aktualnie obowiązujący 
przepis art. 4j uPe obowiązek szczegółowego ustalenia procedury zmiany 
sprzedawcy nakłada na OSD. Zdaniem Prezesa URE lepsze zarzadzanie 
ryzykiem w procesie zmiany sprzedawcy zapewniałoby przeniesienie uregulowań 
z IRiESD poszczególnych OSD do uPe. 

Bez reakcji Ministra Energii pozostały identyfikowane przez URE i UOKiK, 
a także przedstawiane w skargach do Ministerstwa Energii kwestie stosowania 
nieuczciwych praktyk przez sprzedawców w procesie zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej. Minister Energii praktycznie nie reagował na powszechnie znane 
informacje o agresywnych i nieuczciwych działaniach sprzedawców godzących 
w interesy odbiorców końcowych grupy taryfowej G. Informacje zawarte były 
m.in. w przekazanych do ME sprawozdaniach rocznych Prezesa URE, 
w sprawozdaniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
sprawozdaniach z działalności powiatowych i miejskich rzeczników 
konsumentów45 oraz skargach konsumentów kierowanych bezpośrednio do ME. 
Minister  nie odniósł się do propozycji ograniczenia z mocy prawa możliwości 
nakładania na konsumentów opłat należnych w przypadku rozwiązania przez 
nich umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej na czas określony, przed 
upływem terminu na jaki została zawarta umowa. W ocenie Prezesa URE opłaty 
te stanowiły barierę w procedurze zmiany sprzedawcy. Minister nie podjął działań 
w celu wprowadzenia zmian przepisów, które chroniłyby konsumenta przed 
nieuczciwymi działaniami sprzedawców energii np. poprzez zakaz sprzedaży 
„door to door46” lub wprowadzenie maksymalnego okresu, na jaki mogą być 
zawierane umowy dotyczące sprzedaży energii elektrycznej.  

 

Minister Energii nie inicjował działań zmierzających do zwiększenia czytelności 
faktur za energię elektryczną, tak aby umożliwić konsumentom właściwe ich 
zrozumienie i ewentualne podjęcie decyzji o zmianie sprzedawcy47. Aktywność 
ME mająca na celu poprawę czytelności faktur za energię elektryczną 
sprowadzała się do udziału w 2017 r. w pracach grupy roboczej Federacji 
Konsumentów i Tauron Polska Energia SA. Minister nie podejmował działań, 
choć dysponował sporządzoną w 2012 r. analizą, której wyniki się nie 
zdezaktualizowały. Czytelność i zrozumiałość faktur może pozytywnie wpłynąć 
na zachowanie obiorcy końcowego, w tym może być źródłem informacji 
niezbędnej do podjęcia decyzji o zmianie sprzedawcy. Na decyzję o zmianie 
sprzedawcy wpływa, bowiem świadomość, które elementy wykazane na fakturze 

                                                      
45  Publikacja: sprawozdania UOKiK z 2015 r. i z 2016 r. https://www.uokik.gov.pl/sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu.php, 

„Sprawozdanie z działalności powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w 2015 roku”, 
https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php. 

46  Sposób prowadzenia sprzedaży polegający na bezpośrednich odwiedzinach – spotkaniu akwizytora z konsumentem. 
47  Na całkowitą należność w fakturze składają się: cena energii elektrycznej, czyli opłata za faktycznie zużyty prąd (iloczyn 

ilości zużytych kilowatogodzin i stawki za 1 KWh, obliczany zgodnie z cennikiem sprzedawcy); opłaty za dystrybucję, 
obliczane zgodnie z taryfą OSD, do których należą: koszty stałe (niezależne od zużycia energii elektrycznej) - opłata 
abonamentowa, opłata przejściowa, opłata przesyłowa stała. Koszty zmienne (zależne od ilości zużytej energii 
elektrycznej) - opłata jakościowa, opłata przesyłowa zmienna. 
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ulegną zmianie oraz, czy i jaki to będzie miało realny wpływ na wysokość opłaty 
za energię. 

(dowód: akta kontroli str. 382-388, 465-467, 482, 649-672, 692-728, 1423-1551) 

2. Podsekretarz Stanu w ME wstrzymując w kwietniu 2016 r. prace nad systemem 
CSWI ingerował w uprawnienie niezależnego regulatora. Prezes URE włączył 
standard wymiany informacji do Regulacji jakościowej oraz zaplanował jej 
monitorowanie. Dodatkowo długi okres wstrzymania prac skutkował 
koniecznością ponownego przygotowania pełnej dokumentacji niezbędnej 
do ogłoszenia zamówienia sektorowego na utworzenie CSWI. W efekcie 
nastąpiło duże odsunięcie w czasie korzyści wynikających z funkcjonowania 
CSWI jakimi są m.in. jednolity interfejs i szybkość wymiany informacji pomiędzy 
sprzedawcami energii elektrycznej, a OSD. W konsekwencji usprawnienie 
procesu zmiany sprzedawcy znacząco się opóźniło. 

(dowód: akta kontroli str. 592 -593, 601-617, 1045) 

3. Minister Energii nie analizował i nie wprowadzał rozwiązań systemowych 
mających na celu zwiększenie wydajności i skuteczności wsparcia odbiorcy 
wrażliwego. Niepodejmowanie działań skutkuje również brakiem ochrony 
odbiorcy wrażliwego przed prawdopodobnym początkowym wzrostem cen 
energii w związku z postępującą liberalizacją rynku. 

ME nie badał przyczyn niskiego wykorzystania dotacji celowej na wypłatę 
dodatku energetycznego, którą wykorzystywano tylko na poziomie 11-15% 
planowanej kwoty, natomiast w stosunku do kwot wydatków na wypłaty 
dodatków mieszkaniowych były to kwoty na poziomie ok. 1,4 – 2,1%. Działania 
Ministra Energii ograniczały się do zaplanowania środków finansowych 
w budżecie państwa na dany rok w wysokości określonej w ustawie. 
Nie podejmował on działań w zakresie monitorowania rzeczowego i finansowego 
wypłacanych środków. Natomiast zebrane przez NIK od wojewodów dane 
wskazywały, że na niskie wykorzystanie dotacji celowej miały wpływ m.in. niskie 
kwoty dodatku energetycznego określanego przez Ministra Energii w drodze 
obwieszczenia48 oraz skomplikowany proces jego przyznawania.  

Dodatek energetyczny ustalany przez Ministra Energii w drodze obwieszczenia, 
zdaniem wojewodów mógł pokryć co najwyżej niewielki odsetek wydatków 
na zakup energii elektrycznej, w szczególności w lokalach ogrzewanych 
prądem49. Zatem instrument ten nie miał wymiernego wpływu na poprawę 
komfortu energetycznego odbiorcy wrażliwego oraz możliwość ograniczenia 
zjawiska ubóstwa energetycznego.  

Minister Energii nie podjął działań mających na celu uproszczenie nadmiernie 
rozbudowanych procedur przyznawania, wypłacania i rozliczania dodatku 
energetycznego chociaż wnioskowano o ich uproszczenie. Śląski Związek Gmin 
i Powiatów 25 maja 2017 r. wystąpił do Ministra Energii z propozycją 
ograniczenia biurokracji i wydatków publicznych przy wydawaniu decyzji 
administracyjnych dotyczacych dodatków mieszkaniowych i dodatków 
energetycznych przedkładając projekt nowego brzmienia przepisów w tym 
zakresie. Zdaniem NIK procedury administracyjne związane z przepływem 
środków wynikające z art. 5g uPe są zbyt kosztowne w stosunku do korzyści 

                                                      
48  Aż dziesięć urzędów wojewódzkich wskazało niskie wartości dodatku jako podstawowe przyczyny niskiego wykorzystania 

kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. 
49  Przykładowo, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku 

energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. (M.P. poz. 394), stawki dodatków 
energetycznych kształtowały się następująco: dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wynosił 
on 11,22 zł/m-c, składającego się z dwóch do czterech osób wynosił on 15,58 zł/m-c a składającego się z co najmniej 5 
osób wynosił on 18,70 zł/m-c. 
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uzyskiwanych przez beneficjenta. Na kosztowność procedury miały wpływ 
kwartalny system przekazywania i rozliczania dotacji, zmiana stawki dodatku 
energetycznego w trakcie roku budżetowego oraz następcze procedowanie 
administracyjne w celu wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego 
a następnie dodatku energetycznego dla tej samej osoby. Przyjęty w przepisach 
kwartalny sposób rozliczeń dotacji został wskazany jako problematyczny przez 
68% urzędów wojewódzkich. Zmiana wysokości dodatku energetycznego 
powoduje konieczność zmiany zapotrzebowania na środki oraz uprzednio 
wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta decyzji administracyjnej 
przyznającej dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu. Natomiast 
konieczność uprawomocnienia się decyzji w sprawie przyznania dodatku 
mieszkaniowego50 zobowiązuje odbiorcę wrażliwego do ponownego wystąpienia 
do tego samego organu samorządowego w odrębnym wniosku o przyznanie 
dodatku energetycznego. Powoduje to konieczność realizacji dodatkowych 
czynności administracyjnych oraz generuje dodatkowe koszty obsługi 
i dostarczenia decyzji administracyjnej. W konsekwencji koszty obsługi przyjęte 
w uPe na poziomie 2% nie pokrywały faktycznych kosztów obsługi wsparcia 
odbiorcy wrażliwego w formie dodatku energetycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 258-276, 799 – 801,1282-1409) 

4. Minister Energii nie dopełnił obowiązku kwartalnej częstotliwości zwoływania 
spotkań Zespołu do spraw ograniczenia ubóstwa energetycznego. Zespół został 
powołany w dniu 26 czerwca 2017 r., a pierwsze spotkanie organizacyjne 
Zespołu odbyło się dopiero 23 października 2017 r. Natomiast zgodnie § 5 ust. 2 
Zarządzenia Ministra Energii z 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu 
do spraw ograniczenia ubóstwa energetycznego w Polsce spotkania zespołu 
powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Niska częstotliwość prac 
uniemożliwiała terminową realizację postawionych zadań. Nie określono 
harmonogramu prac Zespołu i wchodzących w jego skład grup roboczych51. 
Ponadto Minister Energii – wspólnie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, którego kompetencje od 
stycznia 2018 r. przejął Minister Inwestycji i Rozwoju – nie opracował założeń 
kompleksowej polityki publicznej mającej na celu ochronę wrażliwych grup 
społecznych przed „ubóstwem energetycznym”, w terminie wyznaczonym przez 
KERM na 2017 rok.  

(dowód: akta kontroli str. 799 – 801, 1282 - 1409) 

W ocenie NIK Minister Energii powinien podjąć działania informacyjne mające 
na celu popularyzację uprawnień konsumenta do zmiany sprzedawcy, korzyści jakie 
niesie wolny rynek sprzedaży energii elektrycznej i obowiązków uczestników rynku 
energii. W ramach kampanii informacyjnej w celu ochrony konsumentów 
i zwiększenia ich świadomości prezentowane powinny być również nieuczciwe 
praktyki sprzedawców energii oraz obowiązki OSD i sprzedawców. Dodatkowo 
powinien podjąć współpracę z niezależnymi organizacjami branżowymi 
i konsumenckimi w celu wypracowania skutecznych metod oraz regulacji 
przeciwdziałających nieuczciwym praktykom na rynku energii.  

(dowód: akta kontroli str. 649-672, 691-728, 1423-1551) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Ministra Energii 
w zbadanym obszarze. 

                                                      
50  Podstawa prawna: art. 3 ust 13c uPe. 
51  Pismo Dyrektora Departamentu Energetyki z 9 stycznia 2018 r., IK 174479. 
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2. Inteligentne sieci i liczniki energii elektrycznej 

W dyrektywie 2009/72/WE52 postanowiono, że państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych, które pozwolą na aktywne 
uczestnictwo konsumentów w rynku dostaw energii elektrycznej, po ocenie 
ekonomicznej długoterminowych kosztów i korzyści dla rynku i konsumentów. 
Pozytywną ocenę planowanego wdrożenia w Polsce systemów pomiarowych 
przekazano Komisji Europejskiej53 3 września 2012 r. W Informacji dotyczącej 
zasadności wprowadzenia inteligentnych form pomiaru zużycia energii elektrycznej 
w Polsce z tego samego dnia poinformowano KE, że szacowane korzyści wdrożenia 
to około 9,48 mld zł, a koszty 9 mld zł. 

KE w zaleceniu z 9 marca 2012 r.54 stwierdziła, że inteligentne sieci to etap na 
drodze wzmocnienia praw konsumentów. Sieć inteligentna (z ang. smart grid) 
według definicji przyjętej przez KE oznacza udoskonaloną sieć energetyczną, którą 
uzupełniono o dwustronną łączność cyfrową pomiędzy dostawcą i konsumentem, 
inteligentne systemy pomiarowe, monitoringu i sterowania.  

Do końca 2017 r. nie wprowadzono strategii dedykowanej wdrażaniu do polskiego 
sytemu elektroenergetycznego sieci inteligentnych, a w tym strategii inteligentnych 
systemów pomiarowych. W ME opracowano projekt Programu Budowy Inteligentnej 
Sieci Energetycznej w Polsce, który 26 października 2016 r. zaakceptowało 
Kierownictwo ME. Projekt programu opracowano w celu kompleksowego 
zaplanowania działań wdrażających koncepcję inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych. Planowany na III kwartał 2017 r. termin przyjęcia Programu, 
nie został dotrzymany. ME planuje, że Program uzyska status programu rządowego 
po jego przekazaniu pod obrady RM w drugim kwartale 2018 r. i przyjęcie w drugiej 
połowie roku. ME w listopadzie 2017 r. rozpoczęło kompletowanie składu grup 
roboczych, które opracują założenia funkcjonalne systemu informatycznego OIP, 
którego elementem będą inteligentne liczniki. Finalnym wynikiem prac ME będzie 
dokument o charakterze studium wykonalności.  

Ministerstwo nie prowadziło kampanii informacyjnych, które prezentowałyby jakie są 
dla konsumenta korzyści i dobre praktyki wynikające z funkcjonalności 
inteligentnych sieci i liczników. Do grudnia 2017 r. Minister Energii nie określił 
minimalnych wymogów funkcjonalnych inteligentnych systemów pomiarowych 
energii elektrycznej55. Wymagania te zawarto w projekcie zmiany uPe 
z października 2016 r., który według stanu na koniec 2017 r. nadal był dokumentem 
wewnętrznym ME. Decyzją Podsekretarza Stanu w ME nie został on przekazany 
do uzgodnień międzyresortowych. 

(dowód: akta kontroli str. 33-73, 112-115, 394-395, 456-457,  
463, 550, 563-566, 641, 644-645, 955-1004) 

W Informacji dotyczącej zasadności wprowadzenia inteligentnych form pomiaru 
zużycia energii elektrycznej w Polsce przekazanej KE w 2012 r. zakładano przyjęcie 
przez OSD jednolitych wymagań technicznych wobec inteligentnych systemów 

                                                      
52  Zgodnie z Załącznikiem nr 1 pkt 2 do dyrektywy, wdrożenie tych systemów może zostać uzależnione od ekonomicznej 

oceny wszystkich długoterminowych kosztów i korzyści dla rynku oraz indywidualnego konsumenta. Ocenę należało 
przekazać do dnia 3 września 2012 r. Na podstawie art. 49 ust.1 dyrektywy 2009/72/WE państwa członkowskie miały 
dokonać transpozycji dyrektywy poprzez wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy do 3 marca 2011 r. W świetle natomiast art. 28 
dyrektywy 2012/27/WE państwa członkowskie wprowadzają w życie ww. regulacje do 5 czerwca 2014 r. 

53  Dalej: KE. 
54  Zalecenia Komisji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przygotowań do rozpowszechniania inteligentnych systemów 

pomiarowych (2012/148/UE) Dz. Urz. UE L 73 z 13.03.2012 str.9 – pkt (1) i pkt 3 lit. a. 
55  Dalej: smart metering. Inteligentne liczniki energii umożliwiające bezpośrednią komunikację między odbiorcą, 

a sprzedawcą energii, możliwy jest przesył danych z licznika do sprzedawcy, ale także od sprzedawcy do licznika 
odbiorcy. 

Opis stanu 
faktycznego 
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pomiarowych. W harmonogramie instalacji inteligentnych liczników zakładano, 
że do 2022 r. zostaną one zainstalowane u 80% odbiorców końcowych. Do 2017 r. 
w inteligentne liczniki miało być wyposażonych 44% odbiorców końcowych. 
W 2018 r. 56% odbiorców miało dysponować takimi licznikami. Tymczasem na 
podstawie danych URE pięciu największych OSD zaplanowało do końca 2018 r. 
zainstalowanie inteligentnych liczników u 8,4% odbiorców grupy taryfowej G. 

Według informacji częścią inteligentnego opomiarowania powinna być realizacja 
programu informacyjno-edukacyjnego Smart metering potrzebuje inteligentnego 
odbiorcy. Kampania informacyjna miała wpłynąć na zmianę zachowania 
konsumentów w kierunku efektywnego korzystania z energii elektrycznej. 
Jednocześnie zaznaczono, że bez zmiany zachowań konsumentów poniesione 
nakłady mogą zwracać się dłużej lub – w skrajnym przypadku – nie zwrócić się 
wcale. 

(dowód: akta kontroli str. 160-183, 192) 

Nowelizacją uPe z 2013 r.56 do polskiego ustawodawstwa wprowadzono pojęcie 
liczników zdalnego odczytu i zobowiązano przedsiębiorstwa energetyczne 
do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony bezpieczeństwa danych 
pomiarowych dotyczących odbiorców pozyskiwanych z liczników zdalnego odczytu 
(art. 9c ust. 5a i 5b). 

Opracowany w ME projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, 
który 24 października 2016 r.57 zaakceptowało Kierownictwo ME nie został 
przekazany do dalszych prac legislacyjnych. W projekcie nowelizacji uPe nakładano 
na OSD obowiązek instalacji inteligentnych liczników u 80% odbiorców 
przyłączonych do sieci danego operatora o napięciu znamionowym nie wyższym niż 
1 kV58 w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Projekt zakładał utworzenie Operatora 
Informacji Pomiarowej (spółka ze 100% udziałem Skarbu), prowadzenie rozliczeń 
na podstawie jednolitych danych OIP, udostępnianie odbiorcy przez OIP bieżących 
i historycznych danych, centralizację wymiany informacji przy zmianie sprzedawcy 
energii przez odbiorcę. W projekcie zakładano, że zmiana uPe wejdzie w życie 
1 stycznia 2017 r. Natomiast rozliczenie zużycia energii przez konsumentów według 
danych pomiarowych uzyskiwanych od OIP będzie obowiązywać 24 miesiące 
po wejściu w życie nowelizacji uPe. ME szacowało, że w latach 2017–2026 udział 
w kosztach wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania dla gospodarstw 
domowych wyniesie około 2 mld zł (70 % kosztów).59 Natomiast korzyści odbiorców 
indywidualnych ME oszacowało na kwotę 4,8 mld zł. Średnio na jedno 
gospodarstwo domowe szacowano korzyści w wysokości od 5 zł w 2017 r. do 49 zł 
w 2026 r. Na potrzeby wprowadzenia nowelizacji uPe w ME nie analizowało 
odrębnie sytuacji odbiorców wrażliwych i kosztów, jakie poniosą odbiorcy wrażliwi 
w związku z wprowadzeniem inteligentnych liczników. Nie analizowano wpływu 
wprowadzenia nowelizacji przepisów uPe na poziom cen i stawek opłat za energię 
elektryczną dla przemysłu i gospodarstw domowych. W ocenie skutków regulacji ME 
                                                      
56  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 984), 

która weszła w życie w dniu 11 września 2013 r.  
57  W listopadzie 2016 r. w ME opracowano projekt, który uwzględniał uwagi departamentów Ministerstwa. Nowelizacja uPe 

opracowana w ME, była poprzedzana projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz 
ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej z 2014 r. Prace nad projektem założeń zakończono na etapie 
uzgodnień międzyresortowych decyzją Stałego Komitetu Rady Ministrów z 19 marca 2015 r. Komitet zdecydował 
o skierowaniu projektu w celu przeanalizowania kwestii wskazanych zastrzeżeniach resortów i URE. Po ponownej 
analizie projekt miał być przedmiotem dalszych prac Komitetu. 

58  Odbiorcy energii elektrycznej z gospodarstw domowych z terenów wiejskich i miejskich, przyłączeni na stałe 
i o standardowych parametrach dostawy są zakwalifikowani są do V grupy przyłączeniowej. Do V i IV grupy 
przyłączeniowej kwalifikuje się większość drobnego przemysłu, handel i usługi. 

59  Do kalkulacji przyjęto: koszty licznika zdalnego odczytu, koncentratora (dla 70 liczników), ich instalacji, nadzoru nad 
wymianą liczników zdalnego odczytu, niezbędnego dostosowania infrastruktury energetycznej (np. przebudowa stacji pod 
instalację koncentratora), infrastruktury telekomunikacyjnej oraz koszty oprogramowania. 
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zakładało, że po nowelizacji uPe zostaną wydane przepisy wykonawcze: 
rozporządzenie określające szczegółowe warunki funkcjonowania systemu 
pomiarowego oraz zmiana rozporządzenia taryfowego w zakresie opłaty 
abonamentowej. 

(dowód: akta kontroli str. 955-1009) 

Projekt nowelizacji uPe wprowadzający rozwiązania inteligentnych systemów 
pomiarowych wdrażający dyrektywę 2009/72/WE nadal pozostawał dokumentem 
wewnętrznym ME nieprzekazanym do dalszych prac legislacyjnych. Według 
wyjaśnień Dyrektora Departamentu Energetyki60 wprowadzenia w życie przepisów 
krajowych przed rozstrzygnięciem kształtu regulacji prawnych nowelizowanej 
dyrektywy groziłoby koniecznością szybkiej nowelizacji dostosowawczej tych 
przepisów. Dlatego, nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia w życie przepisów 
krajowych przed rozstrzygnięciem kształtu regulacji prawnych dyrektywy w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 644, 1005-1009, 1454-1455) 

W projekcie zmiany dyrektywy 2009/72/WE61 w Załączniku I pkt 2 w odpowiedzi 
na propozycję Polski w punkcie 3 wprowadzono zapis, że wdrożenie inteligentnego 
opomiarowania u 80% konsumentów nastąpi w ciągu ośmiu lat od daty uzyskania 
pozytywnej oceny lub do roku 2020 w przypadku państw członkowskich, które 
rozpoczęły wprowadzanie takich systemów przed wejściem w życie niniejszej 
dyrektywy. 

(dowód: akta kontroli str. 366-368) 

Minister Energii i Podsekretarz Stanu w pismach z lipca i października 2016 r., 
poinformowali Prezesa URE, że w ME trwają prace nad nowelizacją uPe 
wprowadzającą kompleksowe uregulowania dotyczące inteligentnego 
opomiarowania sieci. Wprowadzenie OIP, według ME, miało przyczynić się 
do rozwoju rynku energii poprzez przełamanie działań monopolistycznych. 
Zwrócono się do Prezesa URE o zachowanie zgodności działań URE i ME 
w zakresie wdrożenia inteligentnego opomiarowania oraz włączenia się w prace 
legislacyjne. ME nie przekazało jednak Prezesowi URE projektu nowelizacji uPe do 
wiadomości.. Do końca 2017 r. Ministerstwo nie wypracowało koncepcji formy 
organizacyjnej funkcjonowania OIP. 

(dowód: akta kontroli str. 564, 592 -593, 601-617, 1045) 

Dotychczasowa działalność ME w obszarze inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych polegała  przede wszystkim na pośredniczeniu we wsparciu 
finansowym inwestycji OSD w sieci dystrybucyjne. Zgodnie ze stanowiskiem 
prezentowanym na forum KE, że główne wsparcie finansowe budowy przez państwa 
członkowskie inteligentnych sieci powinno pochodzić ze środków UE62 
zaprogramowano wsparcie projektów modernizacji systemów dystrybucyjnych 
z wykorzystaniem funkcjonalności smart grid w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 202063. W POIŚ, ani w jego 
uszczegółowieniu nie narzucono beneficjentom szczegółowych parametrów 
technicznych urządzeń stosowanych w ramach smart grid. W ME kwalifikując 
do wsparcia poszczególne projekty ze środków POIŚ brano pod uwagę 
opracowania Prezesa URE z lat 2011-201364 dotyczące systemu smart grid, 

                                                      
60  Pismo z 8 stycznia 2018 r. nr IK: 175722. 
61  COM(2016) 864 final z 23 lutego 2017 r. 
62  Projekt „Stanowiska Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do Komuniku Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Inteligentne sieci energetyczne: od innowacji do wdrożenia” 
z 30 maja 2011 r. 

63  Dalej: POIŚ. 
64  Minimalne wymagania kierunkowe dla uczestników wdrożenia smart grid wypracował Prezes URE m. in z udziałem OSD 

w ramach prac Zespołu ds. wdrożenia inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Polsce powołanego w grudniu 2012 r. 
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inteligentnego opomiarowania i Operatora Informacji Pomiarowej. Brak zgodności 
projektów objętych wsparciem z POIŚ ze stanowiskiem Prezesa URE skutkowałby 
uznaniem kosztów modernizacji sieci za nieuzasadnione w procesie zatwierdzania 
taryf przez regulatora65. Pomimo realizowania przez OSD projektów pilotażowych 
polska sieć elektroenergetyczna nie osiągnęła dotychczas stanu sieci inteligentnej66. 

(dowód: akta kontroli str. 106-108, 372-377, 550, 729-745, 759,1130-1135) 

Według stanu na 30 września 2017 r. ME zawarło 11 umów o dofinansowanie 
w ramach POIŚ (działanie 1.4) na łączną wartość około 239 mln zł. Natomiast 
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, jako Instytucja 
Wdrażająca POIŚ, zawarł 10 umów w ramach działania 7.1 z zakresu 
elektroenergetyki na łączną wartość około 141,8 mln zł. Zgodnie z Szczegółowym 
opisem osi priorytetowych POIŚ na lata 2014-2020 przyjęte do dofinansowania 
projekty obejmowały budowę i przebudowę systemów dystrybucyjnych z 
wykorzystaniem funkcjonalności inteligentnych sieci elektroenergetycznych. W 
ramach oceny wniosków o dofinansowanie ocenie podlegała m.in. liczba 
funkcjonalności inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Ze względu na fakt, że 
umowy były zawierane od grudnia 2016 r. zaawansowanie projektów było niewielkie. 
W dwóch projektach osiągnięto zaawansowanie realizacji na poziomie 5,57% i 
11,77 %, a w przypadku pozostałych jeszcze nie wydatkowano środków 
finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 106-108, 372-377, 550, 1130-1135) 

W ramach prac nad wdrażaniem inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych ME zawarło trzy umowy na usługi doradcze, na które 
wydatkowano łącznie 99,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 397, 471 – 472, 576 – 591, 625 – 637,  
953, 954, 1143-1218, 1225) 

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

1. Minister Energii do końca 2017 r. nie wprowadził strategii dedykowanej 
wdrażaniu w Polsce inteligentnych sieci elektroenergetycznych, w tym 
inteligentnych systemów pomiarowych. Nie określono zadań i podziału 
odpowiedzialności poszczególnych uczestników rynku energii oraz 
harmonogramu wdrożenia smart grids. Nadal w fazie planów ME pozostawało 
skorelowanie zmian uPe wdrażających inteligentne liczniki wraz z ich wymogami 
funkcjonalnymi oraz wdrożenie strategii smart grids. Projekt Programu Budowy 
Inteligentnej Sieci Energetycznej w Polsce, tak jak i projekt nowelizacji uPe nie 
zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych. Minister Energii nie 
określił jednolitych wiążących dla OSD wymagań technicznych i funkcjonalnych 
inteligentnych sieci oraz dobrych praktyk, które zapewniałyby taki sam standard 
działania sieci i inteligentnych liczników u poszczególnych OSD na terenie kraju. 
Podkreślić należy, że w przekazywanych KE informacjach dotyczących 
wdrożenia w Polsce inteligentnych liczników planowano wprowadzenie 
wspólnych funkcjonalności liczników, co miało służyć zabezpieczeniu interesów 

                                                                                                                                       
Wymagania te przedstawiono w opracowaniu „Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących 
jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności 
współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart 
Grid” z 10 lipca 2013 r. 

65  Art. 3 pkt 21 uPe jako koszty uzasadnione definiuje się m.in. - koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w 
związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo 
energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem 
należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców. 

66  Brak inteligentnego opomiarowania wszystkich punktów poboru energii, brak wdrożonego standardu wymiany informacji 
pomiędzy uczestnikami rynku, brak centralnego systemu gromadzącego dane pomiarowe od prokonsumentów energii, 
brak łączności cyfrowej obejmującej wszystkie podmioty działające na rynku energii. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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konsumenta. Opracowane przez Prezesa URE standardy sieci inteligentnych 
i liczników, nie miały wiążącego charakteru. Zostały one jednak wykorzystane 
przez ME w zasadach wsparcia modernizacji sieci OSD ze środków POIŚ. 

Brak jednolitego standardu wdrożenia opomiarowania oraz wspólnych 
postępowań przetargowych przekłada się na koszty OSD związane z instalacją 
liczników, które finalnie za zgodą Prezesa URE mogą być przeniesione poprzez 
taryfę na odbiorcę końcowego. W lutym 2017 r. na potrzeby opracowania oceny 
skutków regulacji wprowadzenia smart metering ME uzyskał od sześciu OSD 
informację o cenach liczników i kosztach ich montażu. Zakres cen jednego 
licznika wahała się od 435 zł do 1 336 zł, a kosztu montażu od 113 zł do 365 zł. 
Zakres cen licznika, który nie posiadał funkcji zdalnego odczytu wynosił od 309 zł  
do 582 zł, a koszty montażu od 113 zł do 442 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 118-159, 739-798) 

2. Wstrzymując decyzje o przekazaniu nowelizacji uPe wprowadzającej inteligentne 
systemy pomiarowe Minister Energii nie zapewnił wdrożenia67 dyrektywy 
2009/72/WE68 i dyrektywy 2012/27/WE choć upłynęły terminy ich implementacji. 
Budowa inteligentnej sieci energetycznej w Polsce została wskazana w Strategii 
na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako jeden z projektów strategicznych 
w działaniu dotyczącym efektywności energetycznej. Minister Energii nie 
zdecydował jednak o przekazaniu w 2017 r. nowelizacji uPe do dalszych prac 
legislacyjnych. Brak wprowadzenia ustawowych rozwiązań powoduje, 
że wdrożenie w Polsce inteligentnych systemów pomiarowych, a co za tym idzie 
wymogów dyrektyw, zostaje przesunięte w czasie co najmniej do 2028 r. przy 
założeniu odpowiedniej nowelizacji uPe w 2018 r. Natomiast zorganizowanie 
systemu zarządzania danymi pomiarowymi i OIP może nastąpić około 2020 r. 
(według planu ME w 24 miesiące po wejściu w życie ustawy). 

Pomimo przekazania KE we wrześniu 2012 r. pozytywnej oceny wdrożenia 
w Polsce inteligentnych systemów pomiarowych do końca 2017 r. obowiązek ich 
instalacji przez OSD pozostawał poza systemową regulacją ustawową. W 2012 r. 
zakładano, że do 2017 r. w inteligentne liczniki będzie wyposażonych 44% 
odbiorców końcowych, a 80% nasycenia licznikami miało być osiągnięte 
w 2022 r. Różnicę pomiędzy planami z 2012 r., a stanem który ma być osiągnięty 
według ME obrazuje harmonogram instalacji zawarty w projekcie nowelizacji uPe 
z listopada 2016 r. Zakładano w nim, że w 2017 r., co najmniej 5% odbiorców 
końcowych będzie posiadać inteligentne liczniki, a w 2019 r. 25%. Stan 80% 
liczników inteligentnych zaplanowano dopiero na 2024 r. 

Konsekwencje odłożenia w czasie nowelizacji uPe to brak: obowiązku 
instalowania przez OSD inteligentnych liczników; harmonogramu wdrożenia 
inteligentnych systemów pomiarowych, powołania operatora wymiany danych 
pomiarowych, wspólnych minimalnych wymogów funkcjonalnych systemu 
pomiarowego energii elektrycznej, brak ułatwień dla konsumentów w procesie 
zmiany sprzedawcy. Niezapewnienie powszechnego opomiarowania sieci 
powoduje brak bieżącego dostępu do danych o zużyciu energii elektrycznej oraz 
uniemożliwia zastosowanie efektywniejszej autokontroli zużycia energii. Należy 
pokreślić, że ME w ocenie skutków regulacji nowelizacji uPe wskazywało 
na pozytywne efekty wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych w Danii 
i Norwegii (model opomiarowania zbliżony do projektowanego w Polsce). 

                                                      
67  Zgodnie z art. 49 dyrektywy 2009/72/WE państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 

i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do 3 marca 2011 r. W świetle zaś art.28 dyrektywy 
2012/27/WE państwa członkowskie wprowadzają w życie ww. regulacje do 5 czerwca 2014 r. 

68  Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyposażenia w liczniki inteligentne, co najmniej 80% odbiorców 
do końca 2020 r. 
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Doświadczenia tych dwóch państw wskazują na wzrost konkurencyjności rynku 
energii, ułatwienia zmiany sprzedawcy energii oraz zmniejszenie barier wejścia 
na rynek nowych sprzedawców. 

(dowód: akta kontroli str. 160-176, 955-962) 

3. Minister Energii nie inicjował kampanii informacyjnych promujących wśród 
konsumentów wprowadzanie inteligentnego opomiarowania, choć kwestia 
edukowania konsumentów została zauważona już w 2012 r. Dodatkowo 
obwiązek informowania konsumentów wynikał z Zaleceń KE z dnia 9 marca 
2012 r. – punkt 17 uwag. Do grudnia 2017 r. nie uruchomiono kampanii  
skierowanej do konsumentów, która informowałaby o korzyściach wynikających 
z inteligentnych systemów pomiarowych, ich wpływie na koszty ponoszone przez 
konsumentów przy aktywnym ich udziale w rynku energii (np. zmiana 
sprzedawcy, wybór dynamicznej taryfy, energetyka rozproszona). ME nie 
prowadziło też działań na rzecz budowania świadomości odbiorców 
o zapewnieniu ochrony danych osobowych pozyskiwanych w takim systemie. 
Minister Energii, który w październiku 2016 r. opracował projekt Programu 
Budowy inteligentnej Sieci Energetycznej w Polsce do końca 2017 r. nie 
prowadził prac projektowych kampanii informacyjnej we współpracy z branżą 
energetyczną, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi 
stronami.  

(dowód: akta kontroli str. 33-35, 69-70, 112-113, 554-560, 163-164, 955-962, 
1135-1142) 

4. Około 84 % prac objętych umową 26/II/F/750001/4170/16/DIT z 15 grudnia 
2016 r. na świadczenie usług doradczych, zostało wykonanych przed dniem 
zawarcia umowy w formie pisemnej, co było niezgodnie z §16 ust. 2 i 5 
Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii z 22 marca 
2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych (ze zm.). Umowa 
przewidywała konieczność każdorazowego zlecania zakresu usługi na 
formularzu określonym w umowie. Zlecenia prac na wykonanie analiz/ekspertyz 
dokonano 15 grudnia 2016 r. z terminem realizacji do 22 grudnia 2016 r., tj. 
przed zawarciem umowy w formie pisemnej. Natomiast rozliczenie czasu pracy 
sporządzone przez pracownika ME obejmujące prace takie jak doradztwo na 
konferencjach i spotkaniach były wykonywane przed zawarciem umowy 
z wykonawcą w formie pisemnej w okresie od sierpnia do grudnia 2016 r. 
w liczbie 215 z 255 godzin (84,3%). Stwierdzono rozbieżności między 
zleceniami, a rozliczeniami terminu realizacji zlecenia. Umowa została zawarta 
na łączną kwotę brutto 22,9 tys. zł. ME odebrało prace objęte umową. 

(dowód: akta kontroli str. 397, 471 – 472, 576 – 591, 625 – 637,  
953, 954, 1143-1218, 1225) 

1. Efekt opóźnienia wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych to utrata 
korzyści przez odbiorców wskazanych w projekcie nowelizacji uPe, a w tym 
grupę gospodarstw domowych. Przesuniecie w czasie na 2018 r. wprowadzenia 
zmian do uPe powoduje, że gospodarstwa domowe utracą, co najmniej korzyści 
oszacowane do osiągnięcia w 2017 r.69 ME oszacowało je na kwotę 78 mln zł 
w 2017 r. i na 117 mln zł 2018 r. W czasie odsuwają się korzyści, których 
beneficjentami będą gospodarstwa domowe po wdrożeniu inteligentnych 
systemów pomiarowych u 80% odbiorców. Brak rozliczeń według rzeczywistego 
zużycia powoduje, że nie nastąpiła redukcja kosztów konsumentów z tytułu 
odczytów na potrzeby fakturowania. W 2016 r. według danych sześciu 

                                                      
69  Szacowane w ocenie skutków regulacji z listopada 2016 r. korzyści odbiorców indywidualnych (z uwzględnieniem 

mechanizmu przekazania korzyści przez taryfę) w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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OSD koszt jednego odczytu na potrzeby wystawienia faktur za energię 
elektryczną wynosił od 2,7 zł do 17,3 zł. Natomiast koszty odczytów 
nieplanowanych nie związanych z fakturowaniem (np. zmiana sprzedawcy) 
wynosiły od 5,7 zł do 123,4 zł. ME szacowało, że w sumie oszczędności 
na odczytach wyniosą 39,9 mln zł w 2017 r. i 58,7 mln zł w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 118-159, 955-1004) 

2. W ME nie przeanalizowano wpływu projektu nowelizacji uPe z października 
2016 r. na wzrost kosztów energii elektrycznej i zmianę wysokości taryf, które 
będą miały zastosowanie do gospodarstw domowych. Nie przeanalizowano 
kosztów, jakie w związku z nowelizacją poniosą odbiorcy wrażliwi, wskazując 
tylko na korzyść tej grupy odbiorców wynikające z efektywnego korzystania 
z energii elektrycznej po zainstalowaniu inteligentnych liczników. Zdaniem NIK 
mimo, że ME opracowało ocenę skutków regulacji nowelizacji uPe zgodnie 
z wymaganiami procesu legislacji70 to z punktu widzenia konsumentów 
podstawowe znaczenie dla szacowania bilansu korzyści i kosztów wdrożenia 
inteligentnych liczników mają koszty energii elektrycznej, które będą ponosić 
gospodarstwa domowe. 

(dowód: akta kontroli str. 955-1004) 

3. Minister Energii niedostatecznie konsultował z Prezesem URE planowaną 
regulację dotyczącą wdrożenia inteligentnych liczników, choć w projekcie 
Programu Budowy inteligentnej Sieci Energetycznej w Polsce i nowelizacji uPe 
przewidywano udział URE i nowe obowiązki regulatora. Konsultacjom nie 
podlegały w szczególności możliwości wykorzystania doświadczeń CSWI 
w uregulowaniach funkcjonowania OIP oraz obowiązek zatwierdzania cen 
za udostępnienie informacji pomiarowych przez OIP. 

(dowód: akta kontroli str. 592 -593, 601-617, 1045) 

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

IV. Uwagi i 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 Kontroli71, wnosi o: 

1. Współpracę z organami administracji rządowej, przedstawicielami branży 
energetycznej oraz organizacjami pozarządowymi w podjęciu działań 
systemowych w celu usprawnienia procesu zmiany sprzedawcy, w tym 
eliminowania ryzyka stosowania nieuczciwych praktyk wobec odbiorców 
końcowych oraz w celu zapewnienia ochrony praw konsumentów energii 
elektrycznej. 

2. Określenie harmonogramu i zintensyfikowanie prac Zespołu do spraw 
ograniczenia ubóstwa energetycznego. 

3. Przeprowadzenie analizy efektywności obecnego systemu wsparcia odbiorcy 
wrażliwego, w tym  aspektów prawnych i finansowych systemu, tak aby 
zaprojektować zmiany upraszczające i zwiększające skuteczność systemu.  

4. Zapewnienie merytorycznego nadzoru nad środkami wypłacanymi z tytułu 
dodatku energetycznego lub inną formą wsparcia w razie stwierdzenia 
konieczności jej zmiany w przyszłości.  

                                                      
70 Do opracowania OSR zastosowano wytyczne RM z 5 maja 2015 r. 
71  Dz. U. z 2017 r., poz. 524. Dalej: ustawa o NIK. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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5. Zintensyfikowanie działania na rzecz wypracowania strategii wdrożenia 
inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a następnie programów 
wdrożeniowych i niezbędnych uregulowań prawnych. 

6. Zainicjowanie kampanii informacyjnych promujących korzyści wynikające 
z rozwoju inteligentnych sieci i opomiarowania w celu kształtowania postaw 
konsumentów w kierunku efektywnego zużywania energii elektrycznej. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa 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 zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia  21 sierpnia 2018 r. 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
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