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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy Filip Byczkowski, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/97/2017 z dnia 
6 października 2017 r. 

Sławomir Stoliński, doradca prawny, legitymacja służbowa nr 15448. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Regulacji Energetyki1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki2 od 2 czerwca 2014 r., wcześniej 
od 12 grudnia 2013 r. wykonywał obowiązki Prezesa URE. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości3 
realizację przez Prezesa URE w latach 2014-2017 jego ustawowych obowiązków 
oraz działań związanych z ochroną praw konsumenta energii elektrycznej. NIK 
zwraca również uwagę na niedostateczne współdziałanie z innymi organami 
państwa w tym zakresie. 

Prezes URE realizował zadania związane z regulacją rynku energii elektrycznej 
zgodnie z obowiązkami ustawowymi. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że Prezes 
URE nie weryfikował w wystarczającym stopniu dotrzymywania przez 
przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku wydawania warunków przyłączenia 
w terminie określonym w art. 7 ust. 8g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne4. W wyniku tego zaniechania nie identyfikowano przypadków 
naruszenia tego obowiązku, a w konsekwencji nie realizowano w sposób należyty 
obowiązków w zakresie nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 
pkt 18 uPe. Według szacunków NIK, wysokość nienałożonych administracyjnych kar 
pieniężnych z tego tytułu mogła wynieść 8 322 tys. zł. 

W ocenie NIK, niezależnie od odpowiedzialności za implementację przepisów prawa 
UE leżącej po stronie właściwego ministra, Prezes URE nie angażował się 
w działania w zakresie problematyki wdrażania w Polsce inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych. 

Prezes URE zapewniał wsparcie konsumentom energii, przy czym działania te – 
z uwagi na ograniczone możliwości organu – nie skutkowały usunięciem wszystkich 
negatywnych zjawisk rynkowych. Jednocześnie Prezes URE nie występował do 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z inicjatywą skoordynowania 
działań i wspólnego wypracowania metodyki postępowania organu regulacji rynku 

                                                      
1 Dalej także: URE lub Urząd. 
2 Dalej także: Prezes URE. 
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 lub ustawa – Prawo energetyczne. 
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energii elektrycznej oraz organu ochrony konkurencji i konsumentów (w zakresie ich 
kompetencji) w odniesieniu do sytuacji na rynku energii elektrycznej oraz działań 
niektórych sprzedawców. 

W URE funkcjonowały mechanizmy zmierzające do rozwiązywania sporów na rynku 
energii elektrycznej z udziałem konsumentów, w tym za pośrednictwem powołanego 
w maju 2017 r. Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE5. Jednak 
pomimo upływu ponad pół roku od jego powołania, do końca 2017 r. nie zakończono 
prac nad stworzeniem narzędzi pracy Koordynatora, co nie sprzyjało optymalnemu 
załatwianiu przez niego spraw. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego6 

1. Regulacja i uwolnienie rynku energii elektrycznej 

Proces uwalniania rynku detalicznego w części konsumenckiej 

I. Według stanu na 30 listopada 2017 r., 540 798 odbiorców w grupie taryfowej 
G zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej w latach 2007-2017. Na koniec 2013 r., 
z prawa zmiany sprzedawcy skorzystało 130 963 odbiorców. Oznacza to istotny 
wzrost (o 409 835 odbiorców), jednak w dalszym ciągu na zmianę sprzedawcy 
zdecydowała się nieznaczna część ogółu odbiorców w grupie taryfowej G7 – 3,46% 
(na 31 grudnia 2013 r. – 0,86%)8. 

II. W styczniu 2008 r. opracowana została w URE Mapa drogowa uwolnienia cen dla 
wszystkich odbiorców energii elektrycznej9. Przyjęty harmonogram zakładał 
uwolnienie cen energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców w gospodarstwach 
domowych od 1 stycznia 2009 r. 

Cel Mapy drogowej nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Prezes URE 
wyjaśnił10, że nie wszystkie warunki zawarte w dokumencie okazały się możliwe do 
spełnienia przed tą datą, a wśród przyczyn niespełnienia warunków Mapy drogowej 
wymienił brak przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych oraz niedostateczne 
tempo rozwoju rynku energii elektrycznej. 

III. W kolejnych latach URE analizował przesłanki i możliwości uwolnienia cen 
energii elektrycznej w segmencie gospodarstw domowych. Z analiz z 2011 r. 
wynikało, że po uwolnieniu cen dla gospodarstw domowych w Polsce nastąpi ich 
wzrost, a efekt obniżenia wysokich cen w grupie C (m.in. drobny biznes) nie nastąpi 
– przewidywany wzrost cen dla konsumentów oszacowano na 10%. Podobne skutki 
uwolnienia cen zidentyfikowane zostały w Austrii, Belgii, Czechach, Luksemburgu 
i Słowenii. Dokonano również bieżącej oceny wykonania najważniejszych założeń 
Mapy drogowej. 

                                                      
5 Dalej także: Koordynator przy Prezesie URE lub Koordynator.  
6 W Wystąpieniu powołane zostają m.in. następujące skróty: ME – Ministerstwo Energii, MG – Ministerstwo Gospodarki, 
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, SKRM – Stały Komitet Rady Ministrów, DRE – Departament Rynków 
Energii Elektrycznej i Ciepła URE, DRR – Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE, PTPiREE – Polskie 
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, TOE – Towarzystwo Obrotu Energią, KIGEiT – Krajowa Izba 
Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji – Sekcja Energii i Paliw, OSD – operator systemu dystrybucyjnego, IRiESD – 
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, GUD – generalna umowa dystrybucji, GUD-K – generalna umowa 
dystrybucji dla usługi kompleksowej, CSWI – Centralny System Wymiany Informacji. 
7 Na 31 grudnia 2016 r. było ich 15 614 276, na 31 grudnia 2013 r. – 15 150 566. 
8 Dane z lat 2013-2016 są danymi rzeczywistymi – zweryfikowanymi i pochodzącymi z jednorazowych ankietowych badań 
rocznych. Dane na 30 listopada 2017 r. są danymi szacunkowymi pochodzącymi z badań ankietowych miesięcznych, przy 
czym liczbę odbiorców w grupie taryfowej G przyjęto według stanu na 31 grudnia 2016 r.  
9 P.t. W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym. Dalej: Mapa drogowa. Mapa 
drogowa była wewnętrznym dokumentem URE, który został przekazany do Ministra Gospodarki. Jednocześnie została ona 
opublikowana na stronie internetowej URE, zatem stanowiła ona nie tylko wewnętrzny harmonogram prac ale również swoiste 
zobowiązanie wobec obywateli i branży energetycznej. 
10 Pismo Prezesa URE z dnia 31 października 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-7). 
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W kwietniu 2013 r. Prezes URE ponownie dokonał oceny stanu realizacji działań 
określonych w Mapie drogowej, identyfikując obszary wymagające dalszych prac. 
Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa URE11, na koniec 2017 r. nie zostały spełnione 
w całości warunki – określone w 2013 r. (w Mapie drogowej) – pozwalające podjąć 
decyzję o pełnym uwolnieniu rynku energii – przez całkowite zniesienie obowiązku 
przedkładania taryf dla grupy gospodarstw domowych do zatwierdzenia12. 

IV. W ramach działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności na rynku energii 
elektrycznej w segmencie odbiorców w gospodarstwach domowych Prezes URE 
zaproponował Ministrowi Gospodarki wprowadzenie taryf maksymalnych (zamiast 
sztywnych). W  sierpniu 2014 r. wystąpił13 z propozycją nowelizacji rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną14.  

Propozycja zakładała dodanie przepisu stanowiącego, iż ustalone w taryfie ceny 
energii elektrycznej mają charakter cen maksymalnych oraz że ceny niższe mogą 
być stosowane pod warunkiem równoprawnego traktowania odbiorców w grupach 
taryfowych. Minister Gospodarki odrzucił propozycję Prezesa URE15.  

V. W lipcu 2015 r. Prezes URE częściowo uwolnił rynek energii elektrycznej 
w segmencie gospodarstw domowych poprzez wydanie dla czterech sprzedawców 
z urzędu: ENERGA-OBRÓT SA, PGE Obrót SA, ENEA SA oraz TAURON Sprzedaż 
Sp. z o.o., indywidualnych decyzji umożliwiających przedstawianie oferty rynkowej 
wszystkim odbiorcom grupy taryfowej G, w tym odbiorcom w gospodarstwach 
domowych przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego OSD, na obszarze którego 
spółki te pełnią funkcje sprzedawców z urzędu. Przedstawianie ofert rynkowych 
przez tych sprzedawców zostało uwarunkowane uprzednim poinformowaniem 
odbiorcy o wysokości cen energii określonej w obowiązującej taryfie, a w 
odniesieniu do odbiorców w gospodarstwach domowych – także o obowiązku, o 
którym mowa w art. 5a uPe. 

Powyższe zmiany nie dotyczyły dwóch pozostałych sprzedawców z urzędu – Innogy 
Polska SA oraz TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., ponieważ spółki te nie 
przedstawiają taryfy do zatwierdzenia dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa 
G) wskutek rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego16. Przedsiębiorstwa te 
w rozliczeniach z odbiorcami z grupy G, dla których pełnią funkcję sprzedawców 
z urzędu, stosują oferty wolnorynkowe, których ceny nie są zatwierdzane przez 
Prezesa URE.  

W 2017 r. URE przeprowadził monitoring sprzedawców pełniących funkcję 
sprzedawców z urzędu – udział gospodarstw domowych, które korzystają z oferty 
wolnorynkowej swojego sprzedawcy z urzędu wynosił od 8% do około 25%.  

(dowód: akta kontroli str. 100-155, 3178-3210, 4735-4752, 4859-4876, 4884-4905) 

                                                      
11 Pismo Prezesa URE z dnia 26 stycznia 2018 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-27). 
12 Prezes URE wskazał, iż utrzymanie obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla grupy taryfowej G jest 
spowodowane: 1) niedostateczną ochroną odbiorców przed nadmiernym ryzykiem, w tym ryzykiem nieuzasadnionego wzrostu 
cen energii, 2) brakiem właściwego poziomu ochrony konsumentów, w tym odbiorców wrażliwych i niewystarczającym 
rozwiązaniem problemu tzw. ubóstwa energetycznego, 3) nieuregulowaniem w sposób wystarczający na poziomie ustawowym 
kwestii sprzedaży rezerwowej, szczególnie wobec grupy odbiorców z gospodarstw domowych, 4) brakiem powszechności 
stosowania umów kompleksowych w ofertach alternatywnych sprzedawców, tzw. GUD-K dla odbiorców z taryfy G. 
13 Pismo Prezesa URE do Wiceprezesa RM, Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2014 r. (znak: DPR-730-11(1)/2014/DN). 
14 Dz. U. z 2013 r. poz. 1200. Dalej: rozporządzenie taryfowe – uchylone z dniem 30 grudnia 2017 r. 
15 Pismo Ministra Gospodarki do Prezesa URE z dnia 23 września 2014 r. (znak: DE-VII-41012-6/1/14, DE/1475/14). 
Z przedstawionego stanowiska wynikało, że propozycja jest niezgodna z regulacjami ustawowymi oraz nie koresponduje 
z charakterem prawnym taryfy i mechanizmem jej kalkulacji w oparciu o pokrycie uzasadnionych kosztów prowadzonej 
działalności. Minister Gospodarki zgodził się z potrzebą uelastycznienia rynku odbiorców w gospodarstwach domowych, 
wskazując, że zaproponowane rozwiązanie stanowi de facto zwolnienie z taryfowania przedsiębiorstw obrotu energią 
elektryczną z pominięciem trybu przewidzianego w art. 49 uPe. 
16 Zawartego w wyroku z 20 stycznia 2011 r. (sygn. akt III SK 20/10) oraz w wyroku z 5 stycznia 2011 r. (sygn. akt III SK 
34/10). 
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Działania na rzecz rozwoju rynku energii 

VI. URE prowadził tzw. Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy (CENKI). 
Kalkulator taryf elektroenergetycznych stanowił aplikację internetową, mającą 
umożliwiać porównywanie ofert cenowych sprzedawców energii elektrycznej 
skierowanych do odbiorców w gospodarstwach domowych. Witryna kalkulatora była 
udostępniania z odnośnika zawartego w Poradniku dla Odbiorców Energii i Paliw 
Gazowych, dostępnym na stronie internetowej URE oraz z poziomu dedykowanego 
serwisu URE – www.maszwybor.ure.gov.pl – w całości poświęconego procedurze 
zmiany sprzedawcy. Stawki za usługę dystrybucji energii elektrycznej wprowadzane 
były do kalkulatora bezpośrednio przez dystrybutorów, natomiast ceny sprzedaży 
przez URE na podstawie informacji uzyskiwanych od sprzedawców – w wykonaniu 
skierowanego przez Prezesa URE na podstawie art. 28 ust. 1 uPe wezwania do ich 
przesyłania. 

W związku z otrzymywanymi od konsumentów sygnałami o braku czytelności 
i przejrzystości prezentowanych ofert oraz dużej różnorodności wariantów 
cenowych, 15 stycznia 2015 r. Prezes URE wezwał sprzedawców do przyjęcia 
jednolitego standardu ofertowego od 1 lutego 2015 r. Ograniczona została liczba 
ofert do maksymalnie pięciu dla każdej grupy taryfowej. Na 17 października 2017 r., 
w kalkulatorze oferty zamieszczało 28 sprzedawców. W latach 2014-2017 było 
w nim reprezentowanych od 6% do 7% przedsiębiorstw posiadających koncesję na 
obrót energią elektryczną (OEE). Liczba wszystkich sprzedawców ogółem na koniec 
2017 r. wyniosła 46417. 

Zgodnie z danymi URE18, na koniec 2017 r. działało 30 sprzedawców oferujących 
sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Na koniec 2013 r. było 
ich 20. Liczba sprzedawców, którzy posiadali oferty sprzedaży do odbiorców 
w gospodarstwach domowych jednocześnie 31 grudnia 2013 r., jak i 31 grudnia 
2017 r. wynosiła 19. W analizowanym okresie rozpoczęło oferowanie sprzedaży 
energii dla gospodarstw domowych i przedstawiano odbiorcom powyższe oferty na 
dzień 31 grudnia 2017 r. 11 nowych sprzedawców. 

VII. Możliwość oferowania przez sprzedawcę energii elektrycznej sprzedaży 
odbiorcom końcowym na podstawie umowy kompleksowej (obejmującej sprzedaż 
i dystrybucję) – umożliwiającej dokonywanie rozliczeń z odbiorcą na podstawie 
jednej faktury – warunkowana była posiadaniem przez sprzedawcę podpisanej 
z OSD tzw. generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K). 

W celu przyśpieszenia i uproszczenia procesu zawierania GUD-K od 1 stycznia 
2014 r. został wprowadzony do stosowania wzorzec GUD-K, opracowany 
i uzgodniony przez TOE oraz PTPiREE przy udziale URE. Wzorzec GUD-K 
umożliwia każdemu sprzedawcy świadczenie usługi kompleksowej (dokonywanie 
rozliczeń na podstawie jednej faktury) odbiorcom w gospodarstwach domowych po 
dokonaniu przez nich zmiany sprzedawcy energii.  

Prezes URE prowadził cykliczny monitoring liczby odbiorców, którzy zmienili 
sprzedawcę energii elektrycznej (wyniki podane w pkt I niniejszego rozdziału) oraz 
postępów prac nad generalnymi umowami dystrybucji (w tym liczby zawartych 
w danym okresie umów). Wykorzystywano w tym celu ankiety miesięczne 
i prowadzono tzw. Jednorazowe badanie roczne. Na koniec 2017 r. liczba zawartych 
generalnych umów dystrybucji – w zależności od operatora systemu 
dystrybucyjnego (w grupie pięciu największych) – wynosiła od 119 do 152, a 

                                                      
17 Z ogólnej liczby sprzedawców energii elektrycznej tylko część była zainteresowana sprzedażą do gospodarstw domowych 
i tylko te przedsiębiorstwa objęte były obowiązkiem zgłaszania ofert do kalkulatora. 
18 Pismo Prezesa URE z dnia 19 stycznia 2018 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-23). 
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generalnych umów dystrybucji dla usługi kompleksowej – od 25 do 29. Udział 
procentowy GUD-K do wszystkich umów (GUD oraz GUD-K) wynosił w przypadku 
poszczególnych OSD od 14,5% do 19,6%. W tym samym roku, zgodnie z danymi 
przedstawionymi przez Prezesa URE, w segmencie gospodarstw domowych 
aktywnie działało 30 sprzedawców (i ich oferty były w kalkulatorze). 

VIII. Instrument wspierający konkurencję rynku detalicznego stanowiły tzw. 
Programy zgodności, w których określone zostały przedsięwzięcia, jakie operatorzy 
zobowiązani są podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania 
użytkowników systemu. Opracowane programy są zatwierdzane przez Prezesa 
URE i podlegają weryfikacji Prezesa URE – OSD corocznie do 31 marca przesyłają 
sprawozdania zawierające opis działań podjętych w roku poprzednim w celu 
realizacji Programów Zgodności.   

IX. W 2015 r. Prezes URE zatwierdził zmiany IRiESD pięciu dużych OSD w związku 
z planowanym wprowadzaniem przez OSD jednolitego modelu wymiany informacji 
i standardów komunikatów dla obszaru detalicznego rynku energii elektrycznej 
z wykorzystaniem Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI)19. 

W 2016 r. i 2017 r. z udziałem URE prowadzone były prace nad nowymi wzorcami 
GUD i GUD-K GC1. Do prac tych URE włączył się na prośbę TOE i KIGEiT z 31 
sierpnia 2016 r. Wzory przygotowane zostały przez PTPiREE. Przystąpienie do 
opracowania nowych wzorców wynikało z rozwoju rynku energii elektrycznej oraz 
doświadczeń w stosowaniu dotychczasowych wzorców. W ocenie Prezesa URE20, 
wdrożenie nowych wzorców GUD i GUD-K GC1 powinno ułatwić proces zawierania 
tych umów przez OSD i sprzedawców oraz zwiększyć liczbę sprzedawców 
oferujących sprzedaż energii w usłudze kompleksowej. W październiku 2017 r. 
zakończony został cykl spotkań w zakresie omówienia podziału obszarów do 
uregulowania w IRiESD oraz w GUD/GUD-K GC1.  

X. Prezes URE podejmował działania mające na celu uzupełnienie regulacji 
sprzedaży rezerwowej, znajdującej się od 24 lutego 2007 r. w uPe (w art. 5 ust. 2a 
pkt 1 lit. b). W sytuacji braku uwzględnienia postulowanych (np. w 2012 r.) zmian 
prawnych w przepisach uPe, Prezes URE dążył do uregulowania tej kwestii 
w IRiESD i generalnych umowach dystrybucyjnych. W zatwierdzonych przez 
Prezesa URE w II poł. 2013 r. IRiESD dla pięciu największych OSD opisane zostały 
zasady rezerwowej sprzedaży energii lub świadczenia rezerwowej usługi 
kompleksowej (w zakresie kwestii technicznych).  

W 2017 r. Prezes URE dostrzegł niebezpieczeństwo dla ciągłości dostaw paliw 
gazowych dla odbiorców w przypadku zaprzestania działalności przez sprzedawcę 
paliw gazowych. W związku z tym w czerwcu 2017 r. Prezes URE wystąpił21 do 
Ministra Energii z opracowanym w URE projektem kompleksowego uregulowania 
zasad sprzedaży rezerwowej na rynku gazu ziemnego i rynku energii elektrycznej.  

Według wyjaśnień Prezesa URE22, praktyka działania sprzedaży rezerwowej 
ujawniła potrzebę doprecyzowania jej zasad, w tym m.in. dotyczących długości 
trwania takiej sprzedaży i transparentności warunków handlowych. Doprecyzowanie 
zasad związane jest z nałożeniem nowych obowiązków, których nie można nałożyć 
w IRiESD. Opracowany projekt zakłada wprowadzenie obowiązków informacyjnych, 

                                                      
19 CSWI jest planowanym do wdrożenia systemem służącym do wymiany informacji pomiędzy operatorami systemu 
dystrybucyjnego, a sprzedawcami i podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe w zakresie określonych 
procesów rynku detalicznego, w tym zmiany sprzedawcy, udostępniania danych pomiarowo-rozliczeniowych, zakończenia 
świadczenia usług, wstrzymania/wznowienia dostaw czy reklamacji. 
20 Pismo Prezesa URE z dnia 26 stycznia 2018 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-27). 
21 Pismo Prezesa URE do Ministra Energii z dnia 20 czerwca 2017 r. (znak: DPR.0732.11.2017.PGa). 
22 Pismo Prezesa URE z dnia 26 stycznia 2018 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-27). 
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których dotychczas nie udało się wypracować oraz jednoznaczne określenie roli 
sprzedawcy z urzędu w ramach sprzedaży rezerwowej.  

W dniu 21 września 2017 r. w ME odbyło się spotkanie robocze w sprawie 
przedłożenia Prezesa URE. Jak wskazał Prezes URE, z ustnych deklaracji 
przedstawicieli ME na spotkaniu wynika, iż będzie on przedmiotem dalszych prac 
w ministerstwie w ramach obecnie prowadzonych procesów legislacyjnych. 

Działania na rzecz eliminowania z rynku energii zjawisk negatywnych 

XI. Prezes URE identyfikował problemy występujące na rynku dotyczące 
nieuczciwych praktyk sprzedawców energii elektrycznej. Prezes URE od kilku lat 
dostrzegał problem nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych 
sprzedawców i wielokrotnie reagował na to zjawisko m.in. prowadząc postępowania 
wyjaśniające i administracyjne, współpracując z Prezesem UOKiK poprzez 
przekazywanie pism odbiorców23, a także poprzez działania edukacyjne 
i informacyjne nakierowane na zwracanie konsumentom uwagi na mogące się 
pojawiać nieuczciwe praktyki handlowe. Wystąpiły również przypadki kierowania 
przez Prezesa URE zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

W okresie objętym kontrolą URE współpracował z UOKiK w trakcie monitoringu 
sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych, prowadzonego w oparciu 
o informacje przekazane od obiorców przez formularz na stronie URE (akcja 
Odbiorco zgłoś złe praktyki). W wyniku prowadzonego w 2016 r. monitoringu 
zidentyfikowano pięć przedsiębiorstw z największą ilością zastrzeżeń. Z ich 
przedstawicielami (i przedstawicielami UOKiK) zorganizowano w siedzibie URE cykl 
spotkań, w trakcie których omówiono działania jakie zostaną podjęte w celu poprawy 
standardów obsługi klienta i wyeliminowania niewłaściwych praktyk rynkowych. 
Efektem spotkań były także złożone przez przedsiębiorstwa programy naprawcze. 
W grudniu 2016 r. wezwano je do przedstawienia wskaźników umożliwiających 
ocenę wprowadzonych działań naprawczych. Dały one częściowy efekt. 

Jednym z działań podejmowanych przez URE w zakresie ochrony praw konsumenta 
była działalność informacyjno-edukacyjna. Głównym kanałem komunikacji była 
strona internetowa URE, na której zamieszczane były także informacje dotyczące 
działań poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. 

W latach 2014-2017 w URE prowadzone były postępowania w sprawie cofnięcia 
koncesji na obrót energią elektryczną udzielonych przedsiębiorstwom 
energetycznym, które świadczyły usługę sprzedaży gospodarstwom domowym – we 
właściwym departamencie Centrali URE – DRE (sześć postępowań)24: 
– w 2014 r. – jedno postępowanie wszczęte na wniosek przedsiębiorstwa 

i zakończone cofnięciem koncesji (przyczyna: trwałe zaprzestanie prowadzenia 
działalności gospodarczej),  

– w 2015 r. – jedno postępowanie wszczęte z urzędu i zakończone cofnięciem 
koncesji (przyczyna: niewykonaniee obowiązku uiszczenia opłat koncesyjnych),  

– w 2016 r. – jedno postępowanie wszczęte na wniosek przedsiębiorstwa 
i zakończone cofnięciem koncesji (przyczyna: jak wyżej w 2014 r.), 

– w 2017 r. – trzy postępowania wszczęte z urzędu, w tym jedno umorzone 
(wszczęte w związku z podejrzeniem skazania prezesa zarządu spółki za czyn 
zabroniony z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości25; ustalono 

                                                      
23 Głównie z gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), dotyczących sytuacji, co do których zachodzi podejrzenie stosowania 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych lub czynów 
nieuczciwej konkurencji. 
24 Jedno postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji OEE koncesji prowadzone było również w 2015 r. w jednym z ośmiu OT 
(w Krakowie) – zakończone cofnięciem koncesji w związku z trwałym zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej; 
w pozostałych OT nie wystąpiły przypadki prowadzenia takich postępowań. 
25 Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm. 
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wystąpienie zatarcia skazania) i dwa w toku26 (jedno w związku z podejrzeniem 
niedysponowania odpowiednimi środkami finansowymi; drugie w związku 
z podejrzeniem rażącego naruszenia warunku 2.2.2. udzielonej koncesji27 
i innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej 
określonych przepisami prawa, tj. art. 5 ust. 6d uPe oraz art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 9 
w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta28). 

Ostanie z wymienionych postępowań wszczęte zostało wobec przedsiębiorstwa 
energetycznego, względem którego Prezes UOKiK 30 grudnia 2016 r. wydał decyzję 
stwierdzającą stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
Prezes URE wszczął powyższe postępowanie z urzędu 22 czerwca 2017 r. Prezes 
UOKiK poinformował Prezesa URE o wydaniu powyższej decyzji pismem z 8 marca 
2017 r. Pismem z 18 maja 2017 r. poinformował również, że do UOKiK napływają 
skargi konsumentów wskazujące na dalsze stosowanie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów po doręczeniu decyzji z 30 grudnia 2016 r.  

Prezes URE wszczął postępowanie po upływie blisko sześciu miesięcy od wydania 
decyzji Prezesa UOKiK. Według wyjaśnień Prezesa URE29 cofnięcie koncesji 
powinno stanowić środek stosowany przez organ koncesyjny w ostatniej kolejności, 
a zatem przed podjęciem decyzji w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie 
cofnięcia koncesji Prezes URE musiał dokonać wstępnego ustalenia stopnia 
i zakresu naruszenia warunków wykonywania koncesjonowanej działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorcę oraz adekwatności podjętego środka do 
stwierdzonych naruszeń. Postępowanie do końca okresu objętego kontrolą nie 
zostało zakończone.  

Prezes URE w latach 2014-2017 nakładał kary pieniężne na spółki dystrybucji 
i sprzedaży energii elektrycznej. Na spółki dystrybucji nałożone zostały 73 kary 
o łącznej wysokości 40 370 tys. zł, w tym cztery kary z art. 56 ust. 1 pkt 7a uPe 
o łącznej wysokości 24 000 tys. zł oraz 10 kar z art. 56 ust. 1 pkt 19 uPe o łącznej 
wysokości 13 400 tys. zł30. Z ich wyłączeniem, z pozostałych tytułów nałożone 
zostały 59 kar o łącznej wysokości 2 970 tys. zł. W latach 2014-2017 na 
sprzedawców energii elektrycznej nałożonych zostało 81 kar o łącznej wysokości 4 
500 tys. zł31, w tym 48 kar z art. 56 ust. 1 pkt 1a uPe o łącznej wysokości 3 792 tys. 
zł32. Z ich wyłączeniem, z pozostałych tytułów nałożone zostały 33 kary o łącznej 
wysokości 707 tys. zł. W latach 2014-2017 URE nie nakładał kar pieniężnych 

                                                      
26 Według stanu na dzień 22 stycznia 2018 r. 
27 2.2.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania chronionych prawem interesów odbiorców, w tym poprzez 
udzielanie odbiorcom końcowym pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. 
Koncesjonariusz nie może stosować praktyk powodujących wprowadzanie odbiorców w błąd co do ich uprawnień lub 
obowiązków. W szczególności postanowienia umów zawieranych z odbiorcami powinny być czytelne i zrozumiałe, 
a postanowienia inne niż związane z dostarczaniem energii elektrycznej (art. 5 ustawy – Prawo energetyczne) powinny być 
odrębnie i wyraźnie oznaczone. Umowa powinna wyraźnie określać koszty wynikające z postanowień innych niż dotyczących 
realizacji usług związanych z dostarczaniem energii elektrycznej. 
28 Dz. U. z 2017 r. poz. 683. 
29 Pismo Prezesa URE z dnia 7 grudnia 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-12). 
30 Art. 56 ust. 1 pkt 7a uPe – świadome lub w wyniku niedbalstwa wprowadzanie w błąd Prezesa URE w zakresie 
przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28; art. 56 ust. 1 pkt 19 uPe – nieprzestrzeganie warunków 
i wymagań technicznych korzystania z systemu elektroenergetycznego, procedur postępowania i wymiany informacji, a także 
niestosowanie się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, planów i procedur 
stosowanych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9, 
a także poleceń operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, 
o których mowa w art. 11d ust. 1 i 2. 
31 Dane te nie obejmują nakładanych w DRR kar związanych z brakiem realizacji tzw. obliga giełdowego oraz obowiązków 
wynikających z tzw. rozporządzenia REMIT (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 
października 2011 r.w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1). 
Wyłączono również 16 kar na kwotę 36 081,55 zł nałożonych na wytwórców energii elektrycznej (na podstawie art. 56 ust. 1 
pkt 7 uPe – odmowa udzielenia informacji, o których mowa w art. 28). 
32 Art. 56 ust. 1 pkt 1a uPe – nieprzestrzeganie obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE 
świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo nieuiszczenie opłaty zastępczej, o których mowa w art. 9a ust. 1, lub przedłożenie 
Prezesowi URE wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji zawierającego dane lub informacje niezgodne ze 
stanem faktycznym. 
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z tytułu nieprzestrzegania przez sprzedawców energii elektrycznej obowiązków 
wynikających z koncesji (z art. 56 ust. 1 pkt 12 uPe).  

W okresie objętym kontrolą w DRE prowadzone były dwa postępowania na 
podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 uPe – na dzień 22 stycznia 2018 r. były one w toku, 
nie dotyczyły one sprzedawców energii elektrycznej świadczących sprzedaż 
gospodarstwom domowym. W latach 2014-2017 postępowania w sprawie nałożenia 
kary pieniężnej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 uPe wobec sprzedawców energii 
elektrycznej nie były prowadzone w żadnym OT. 

Według wyjaśnień Prezesa URE33, obowiązki wynikające z koncesji stanowią 
„odzwierciedlenie” obowiązków określonych w przepisach prawa, a ustawa – Prawo 
energetyczne ustanawia wprost szereg obowiązków, którym podlegają 
przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, którym odpowiadają poszczególne 
sankcje  wyspecyfikowane w art. 56 ust. 1, m.in. w pkt 5, 5a, 6, 7, 7a, 14, 17. Z tych 
względów przepisy te stanowią  samodzielne podstawy do wymierzania kar 
pieniężnych i z tego względu znajdują szersze zastosowanie niż kary wymierzane 
na podstawie ogólnego przepisu art. 56 ust.1 pkt 12.  

Prezes URE zidentyfikował problem tzw. podwójnego fakturowania przy zmianie 
sprzedawcy energii elektrycznej. Z informacji przekazywanych do URE wynikało, iż 
dotyczyło to dwóch grup przypadków: 1) rozliczenia odbiorcy niezgodnego 
z terminem rozwiązania dotychczasowej umowy (kwestia sporna między stronami 
dotycząca skuteczności wypowiedzenia dotychczasowej umowy mająca charakter 
cywilnoprawny; Prezes URE nie miał kompetencji w tym zakresie, informował 
odbiorców o przysługujących im prawach), 2) nieprawidłowego przekazywania przez 
OSD danych pomiarowo-rozliczeniowych do sprzedawców (dotychczasowego 
i obecnego) – problem ten dotyczył jednego OSD, tj. ENERGA-OPERATOR SA34. 

Istotny zidentyfikowany w URE problem w segmencie sprzedaży energii elektrycznej 
gospodarstwom domowym dotyczył kwestii zawierania umów i ich treści. Prezes 
URE dostrzegał, iż stosowana przez niektóre przedsiębiorstwa praktyka zawierania 
umów na długie okresy czasu (trzy-, cztero- i pięcioletnie), przy dodatkowych 
zapisach przewidujących kary umowne za ich wcześniejsze rozwiązanie, może 
spowodować w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania obciążenia finansowe dla 
odbiorcy. Problemy te w szczególności uwidaczniały się w sytuacjach zmiany przez 
odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej oraz wypowiadania umowy 
dotychczasowej lub –  przeciwnie – chęci wypowiedzenia umowy nowo zawartej po 
upływie terminu do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Według 
wyjaśnień Prezesa URE35, zgłaszane przez odbiorców w skargach i wnioskach 
problemy dotyczące stosowania kar umownych w umowach zawieranych na czas 
określony przez konkretne spółki obrotu na bieżąco przekazywał Prezesowi UOKiK, 
a przesyłane były one zazwyczaj w połączeniu z informacjami na temat zawierania 
umów poza lokalem przedsiębiorstwa, w drodze aktywnego pozyskiwania klientów 
przez sprzedawców.  

W sprawozdaniach z działalności za 2015 r. i 2016 r. Prezes URE wskazywał, że 
obowiązujące przepisy pozwalają spółkom obrotu uzyskiwać przychody z opłat za 
rozwiązane przed terminem umowy sprzedaży, które w wielu przypadkach znacznie 
przewyższają przychody, które spółki te otrzymałyby w przypadku kontynowania 

                                                      
33 Pismo Prezesa URE z dnia 22 stycznia 2018 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-25). 
34 Problem podwójnego fakturowania spowodowany nieprawidłowym przekazywaniem przez ENERGA-OPERATOR SA 
danych pomiarowo-rozliczeniowych do sprzedawców stanowił naruszenie postanowień tzw. Programu Zgodności. Prezes URE 
trzykrotnie nałożył na ENERGA-OPERATOR SA kary pieniężne z powodu traktowania w uprzywilejowany sposób sprzedawcy 
z urzędu należącego do tej samej grupy kapitałowej oraz przesyłania danych pomiarowych odbiorców do innych 
przedsiębiorstw obrotu, niż będące aktualnymi sprzedawcami energii elektrycznej dla tych odbiorców.  
35 Pismo Prezesa URE z dnia 7 grudnia 2017 r . (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-12). 
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umowy, a należności, o których mowa wyżej, są też obecnie istotną barierą 
w swobodnej zmianie sprzedawcy. Zaproponował jednocześnie rozważenie 
dokonania zmian normatywnych, które w pewnym zakresie „chroniłyby” odbiorcę 
przed agresywnymi działaniami sprzedawców energii np. poprzez zakaz sprzedaży 
„door to door”, wprowadzenie maksymalnego okresu, na jaki mogą być zawierane 
umowy dotyczące sprzedaży energii elektrycznej do 24 miesięcy lub 
uniemożliwienie sprzedawcom energii stosowania sankcji umownych za rozwiązanie 
umowy zawartej na czas określony, tj. przed terminem.  

Rozważenie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu ochronę odbiorców 
energii elektrycznej (i paliw gazowych) stanowiło przedmiot pisma Prezesa URE do 
Ministra Energii z 14 września 2017 r. Uzasadniając wprowadzenie zakazu 
sprzedaży w formule door-to-door, Prezes URE wskazał na masową skalę oszustw 
i nadużyć w tym zakresie oraz ukierunkowanie przedsiębiorstw energetycznych na 
pozyskanie odbiorców będących osobami starszymi. Jak wynika z informacji 
posiadanych przez URE, takie rozwiązanie funkcjonuje w Republice Czeskiej. 

W URE nie była rozważana możliwość wprowadzenia takiego zakazu w warunkach 
udzielanych koncesji OEE – w ocenie Prezesa URE z uwagi na charakter 
ograniczenia prawa sprzedawców do prowadzenia działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem sprzedaży door-to-door, kwestie te powinny być rozwiązane 
poprzez ich unormowanie w akcie prawnym rangi ustawy. Prezes URE wskazał 
jednak, iż w koncesjach OEE sukcesywnie wprowadzane są dodatkowe (nowe) 
warunki koncesyjne mające na celu ochronę interesów odbiorców36. Wdrażanie 
zmian polegających na dodaniu warunku 2.2.2. rozpoczęto w II poł. kwietnia 2013 r. 

W trakcie trwania czynności kontrolnych NIK,  25 października 2017 r. Prezes URE 
wskazał37 Ministrowi Energii i Przewodniczącemu KSRM na potrzebę niezwłocznego 
zainicjowania procesu legislacyjnego zmierzającego do kompleksowej nowelizacji 
ustawy – Prawo energetyczne (m.in. w zakresie sprzedaży w formule door-to-door). 
11 grudnia 2017 r. Prezes URE wystąpił do Ministra Energii z uzupełnieniem 
propozycji nowelizacji art. 47 uPe – jak wskazał, w związku z nasilającymi się 
nagannymi praktykami przedsiębiorstw energetycznych, wykorzystujących luki 
w przepisach uPe, godzącymi w interes odbiorców paliw i energii38.  

(dowód: akta kontroli str. 100-155, 2979-2994, 3178-3210, 4735-4752, 4859-4876, 
4884-4905)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Prezes URE w latach 2014-2017 nie weryfikował w wystarczającym stopniu 
dotrzymywania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku określonego 
w art. 7 ust. 8g uPe, z którego wynika, iż przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 
się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, jest obowiązane wydać 
warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie 
warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu 
znamionowym nie wyższym niż 1 kV (w terminie 150 dni w przypadku przyłączenia 
do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV). 

Według wyjaśnień Prezesa URE39, w latach 2014-2017 OT weryfikowały powyższy 
obowiązek poprzez analizę wpływających skarg, pism oraz rozpatrywanych na 

                                                      
36 Wśród trzech wskazanych w wyjaśnieniach jeden miał wprost taki charakter – wskazany powyżej warunek 2.2.2. 
37 Pismo Prezesa URE do Ministra Energii i Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów z dnia 25 października 
2017 r. (znak: DPR.0230.30.2017.AT). 
38 Propozycję nowelizacji dotyczą kwestii przesłanek odmowy zatwierdzenia taryfy oraz określania stawek cen i opłat 
stosowanych w okresie rozpatrywania przez sąd odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej zatwierdzenia taryfy. 
39 Pismo Prezesa URE z dnia 5 stycznia 2018 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-16). 
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podstawie art. 8 uPe sporów odbiorców czy podmiotów przyłączanych do sieci, 
w zależności od przypadków pojawiających się w danym OT. W ocenie NIK, było to 
działanie  niewystarczające, świadczące o praktycznym braku aktywnej weryfikacji 
przez URE dotrzymywania powyższego obowiązku.  

URE, w latach 2014-2017, nie przeprowadzał w przedsiębiorstwach energetycznych 
kontroli obejmujących dotrzymywanie obowiązku określonego w art. 7 ust. 8g uPe. 
Jak wynika z wyjaśnień Prezesa URE, przyjmowano założenie, że każdy przypadek 
naruszenia praw podmiotów przyłączonych jest przez samych zainteresowanych 
sygnalizowany do URE, a nadto brak przeprowadzania przedmiotowych kontroli był 
spowodowany realizacją bieżących zadań, ograniczonymi zasobami finansowymi 
i kadrowymi w całym URE. W URE nie przyjęto innej metodyki działania w celu 
identyfikowania wystąpienia przypadków uzasadniających nałożenie kary pieniężnej, 
o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 18 uPe. 

W konsekwencji Prezes URE nie realizował w sposób należyty obowiązków 
w zakresie nakładania kar pieniężnych. W myśl art. 56 ust. 1 pkt 18 uPe karze 
pieniężnej podlega bowiem ten, kto nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 7 
ust. 8g, warunków przyłączenia. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza 
Prezes URE (art. 56 ust. 2 uPe). Wysokość kary pieniężnej wymierzonej 
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, nie może być niższa niż 3 000 zł za 
każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia (art. 56 ust. 2e uPe). W całym 
okresie objętym kontrolą Prezes URE nie nałożył żadnej kary pieniężnej, o której 
mowa w art. 56 ust. 1 pkt 18 uPe. 

Z kontroli przeprowadzonych przez NIK w czterech z pięciu największych OSD 
wynika, iż w latach 2014-2017 nieterminowe wydawanie warunków przyłączenia – 
z pominięciem przypadków wydania warunków przyłączenia po upływie 30 dni, ale 
w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu 30 dni przypadającego w dzień 
ustawowo wolny od pracy lub w sobotę – miało miejsce w dwóch spółkach: w jednej 
wystąpił jeden taki przypadek w 2014 r. (przekroczenie terminu o 64 dni)40, w jednej 
wystąpiło 365 takich przypadków – w kolejnych latach: jeden, 126, 184 i 54 
(przekroczenia terminu od jednego do 60 dni)41. 

NIK szacuje, iż wskutek braku podejmowania przez Prezesa URE własnych działań 
mających na celu weryfikowanie dotrzymywania powyższego obowiązku przez OSD 
nie zostały zidentyfikowane przypadki przekroczenia terminu, a tym samym nie 
zostały nałożone – stanowiące dochody budżetu państwa – administracyjne kary 
pieniężne, których łączna wysokość mogła wynieść w przypadku powyższej spółki 
8 322 tys. zł. 

Wskutek powyższego nastąpiło uszczuplenie dochodów budżetu państwa z tytułu 
kar, ale przede wszystkim nie zostały wykorzystane przez Prezesa URE instrumenty 
zmierzające do ochrony praw odbiorców mające na celu zapewnienie uzyskiwania 
warunków przyłączenia do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV (zakres napięć 
istotny dla segmentu gospodarstw domowych) w przepisanym terminie – nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o ich określenie. 

(dowód: akta kontroli, str. 4729-4730, 4981-4982) 

1. Jakkolwiek prowadzony przez URE kalkulator taryf elektroenergetycznych może 
być narzędziem pomocnym konsumentom świadomym reguł działania rynku 
energii elektrycznej, mechanizm jego funkcjonowania może wprowadzać 
w niektórych sytuacjach konsumentów w błąd. W swej obecnej konstrukcji 

                                                      
40 NIK zauważa, iż przypadek ten stanowił przedmiot postępowania Prezesa URE (we właściwym oddziale terenowym). Po 
jego przeprowadzeniu Prezes URE na podstawie art. 56 ust. 6a uPe odstąpił od wymierzenia kary.  
41 W oparciu o dane przedstawione przez spółki, w tym ostatnią ze spółek w dniu 12 lutego 2018 r. 
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kalkulator na głównej stronie wynikowej może w sposób nieuzasadniony 
wskazywać na ofertę rzekomo najkorzystniejszą, a brak możliwości wyszukania 
ofert po większej niż obecnie liczbie kryteriów czyni narzędzie ograniczonym 
w swej użyteczności. 

Kalkulator zestawia na  stronie wynikowej różnice w kosztach całkowitych energii 
elektrycznej i potencjalne oszczędności względem aktualnie posiadanej oferty 
tylko w ujęciu rocznym z wykorzystaniem cen sprzedaży energii elektrycznej 
obowiązujących wyłącznie w pierwszym roku umowy. 

Brak jest możliwości przeszukania i zestawienia ofert z uwzględnieniem 
najniższego kosztu sprzedaży, uwzględniającego łącznie: cenę zużycia energii 
(za daną ilość kWh), opłatę handlową (przy danym wybranym okresie 
rozliczeniowym) i ewentualnych innych opłat cennikowych – na dany wskazany 
przez odbiorcę okres, brak jest możliwości odrębnego wyszukania ofert 
pakietowych (np. ofert łączonych zobowiązujących odbiorcę do zakupu 
jednocześnie energii elektrycznej i gazu bądź zobowiązujących do zakupu usług 
dodatkowych, np. ubezpieczenia majątku czy też assistance domowego) 
i obejmujących wyłącznie sprzedaż energii elektrycznej, czy też brak jest 
możliwości wyszukania ofert pod względem możliwych okresów zobowiązania 
umownego i pod względem umowy możliwej do zawarcia na czas nieokreślony. 

Część powyższych okoliczności potwierdza Prezes URE wskazując42, że 
kalkulator  pokazuje (…) różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu 
rocznym, a przy podpisywaniu umowy wieloletniej skala oszczędności może ulec 
zmianie albowiem niektóre oferty sprzedawców zawierają (…) różne ceny energii 
w kolejnych latach trwania umów wieloletnich ‒ dlatego zawsze należy dokładnie 
zapoznać się z ofertą przedstawianą przez sprzedawcę energii i nie należy 
opierać się na danych otrzymanych z aplikacji. Podobna informacja znajduje się 
też na stronie internetowej kalkulatora43. Również w udzielonych wyjaśnieniach 
Prezes URE wskazał44, iż nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich 
ewentualnych dodatkowych kosztów i korzyści wynikających z ofert 
przedstawianych przez sprzedawców. 

2. Prezes URE nie wyszedł – z przedłożoną właściwemu ministrowi – propozycją 
możliwych rozwiązań w zakresie systemu wsparcia odbiorców energii wrażliwych 
społecznie i tzw. ubóstwa energetycznego. Miało to miejsce pomimo stanowiska 
Prezesa URE o niewystarczającym rozwiązaniu powyższych problemów oraz 
nieskuteczności systemu wsparcia tych odbiorców obowiązującego od 2014 r.45, 
co potwierdzają przeprowadzone badania Instytutu Badań Strukturalnych46. 

W ocenie NIK, angażowanie się Prezesa URE w tematykę związaną z odbiorcą 
wrażliwym poprzez uczestniczenie w wykładach, warsztatach oraz udzielanie 
informacji organizacjom społecznym i przedstawicielom instytucji europejskich, 
jakkolwiek istotne i pożądane, było działaniem niewystarczającym. Celowym było 
wykorzystanie potencjału organu regulacyjnego i zaproponowanie możliwych 
rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji. 

                                                      
42 Pismo Prezesa URE z dnia 31 października 2017 r. (znak: (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-7). 
43 Por. https://www.ure.gov.pl/pl/poradnik-odbiorcy/cenki/5800,Kalkulator.html. 
44 Pismo Prezesa URE z dnia 4 grudnia 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-11). 
45 Od nowelizacji uPe, w której zdefiniowano pojęcie odbiorcy wrażliwego – art. 3 pkt. 13c, a także określono zasady 
przyznawania dodatku energetycznego tym odbiorcom. Nowelizacja z dniem 11 września 2013 r. na podstawie ustawy dnia 
26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984). Regulacja dodatku 
energetycznego znalazła się w przepisach art. 5c-5g uPe. 
46 Wynik badań dostępne są na stronie internetowej IBS: http://ibs.org.pl/publications/dom-zimny-dom-ciemny-czyli-ubostwo-
energetyczne-w-polsce/ – raport p.t. Dom zimny, dom ciemny-czyli ubóstwo energetyczne w Polsce. 
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Uzasadnieniem braku takich działań nie może być podnoszony przez Prezesa 
URE argument, iż propozycja jakichkolwiek działań musi mieć charakter 
systemowy i kompleksowy, a na etapie ich proponowania należy dokonać oceny 
tych rozwiązań w wielu wymiarach działania polityki państwa m.in. finansowym i 
gospodarczym, a tym samym Prezes URE nie mógł samodzielnie przygotować 
tych propozycji nie mając możliwości tak kompleksowej i systemowej ich oceny.   

3. Prezes URE nie w pełni wykorzystywał swoje uprawnienia w przypadku 
stosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne nieuczciwych praktyk 
handlowych w procesie zmiany sprzedawcy.  

W okresie objętym kontrolą, URE podejmował postępowania wyjaśniające 
w konkretnych sprawach w związku ze zgłoszeniami odbiorców energii. 
Przekazywał również, zgodnie z właściwością, skargi odbiorców do UOKiK. 
Prezes URE, w związku ze zidentyfikowanym problemem praktyk stosowanych 
przez niektórych sprzedawców energii elektrycznej, proponował również 
przyjęcie określonych zmian normatywnych (w terminach i zakresie wskazanym 
w niniejszym wystąpieniu). W 2013 r. rozpoczęto wprowadzanie do koncesji OEE 
szczególnego warunku wykonywania działalności koncesjonowanej (warunku 
2.2.2.). W 2015 r. w DRR wdrożono również praktykę przekazywania kopii 
zgłoszeń odbiorców do DRE w celu ewentualnego podjęcia działań pod kątem 
przestrzegania warunków wynikających z udzielonej koncesji. 

Jednocześnie w latach 2014-2017 żadnemu sprzedawcy energii elektrycznej 
świadczącemu sprzedaż gospodarstwom domowym nie została cofnięta 
koncesja z powodu naruszania praw odbiorców będących konsumentami (jedno 
postępowanie było w toku i zostało wszczęte po uprzednim wydaniu decyzji 
przez Prezesa UOKiK, mimo zgłoszeń odbiorców dotyczących danego 
przedsiębiorstwa energetycznego, które wpływały już wcześniej). W tym samym 
okresie nie została nałożona na powyższych sprzedawców żadna kara pieniężna 
na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 uPe.  

NIK podziela zadnie Prezesa URE, iż w art. 56 ust. 1 uPe zawarte są szczególne 
podstawy nałożenia kary pieniężnej i naruszenie określonych obowiązków 
ustawowych skutkuje nałożeniem kary na odrębnej podstawie. Natomiast, żadna 
ze szczególnych podstaw nałożenia kary pieniężnej nie odnosi się jednak do 
obowiązku sprzedawcy określonego w art. 5 ust. 6d uPe, obowiązków 
wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 9 ustawy o prawach konsumenta oraz 
szczególnych warunków wykonywania działalności koncesjonowanej 
wynikających z warunku 2.2.2., a zatem podstawą sankcjonowania ich naruszeń 
jest art. 56 ust. 1 pkt 12 uPe.  

W całym okresie objętym kontrolą nie została nałożona również jakakolwiek kara 
na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego sprzedaż energii 
elektrycznej (na podstawie art. 56 ust. 5 uPe). 

NIK, nie przesądzając powinnych rozstrzygnięć organu w konkretnych sprawach, 
sygnalizuje rozbieżność pomiędzy sytuacją na rynku i jego oceną przez Prezesa 
URE, a stopniem wykorzystania posiadanych przez Prezesa URE instrumentów.  

NIK zwraca również uwagę, iż działania podejmowane przez organ w sposób 
ograniczony wpływały na trwałe rozwiązanie problemów sytuacji konsumenta na 
rynku energii elektrycznej, co wynikało z zakresu uprawnień organu regulacji 
rynku i mogło wynikać z ograniczeń finansowych. Na stan ten mogło mieć 
również wpływ formalistyczne podejście i zorganizowanie współpracy między 
UOKiK i URE. W tych okolicznościach aktywne korzystanie przez organ 
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z posiadanych instrumentów ma tym większe znaczenie dla korygowania 
negatywnych zjawisk na rynku, także poprzez oddziaływanie prewencyjne. 

Zdaniem NIK wobec przedsiębiorców na rynku regulowanym w pierwszej 
kolejności winny być stosowane niesankcyjne mechanizmy oddziaływania 
(rekomendacje organu regulacji rynku, wskazywanie dobrych praktyk etc.). 
Niemniej jednak w sytuacji, w której w prowadzonej działalności gospodarczej 
stosowane są nieuczciwe praktyki rynkowe bądź nie są wykonywane obowiązki 
informacyjne i inne (stanowiące naruszenie warunków koncesji), a odbiorcy 
energii elektrycznej będący konsumentami narażeni są na poniesienie lub wręcz 
ponoszą realne szkody, organ regulacji winien działać z pełną surowością. 
Winien wówczas nakładać kary pieniężne, nawet w przypadku jednostkowych 
zachowań wobec konkretnych konsumentów, zarówno na przedsiębiorstwa 
energetyczne, jak i na osoby nimi kierujące. 

4. Sposób monitorowania przez Prezesa URE czasu realizacji procedury zmiany 
sprzedawcy przez OSD oraz badania dotrzymania przez OSD obowiązku 
ustawowego określonego w art. 4j ust. 6 uPe opierał się na średnich 
statystycznych. Powyższa metodyka działania mogła być niewystarczająca do 
przedstawiania przez Prezesa URE stanowiska, iż OSD nie mają problemów 
z dochowaniem ustawowego terminu, w którym zobowiązani są umożliwić 
odbiorcy energii elektrycznej zmianę sprzedawcy zgodnie z powołanym 
przepisem uPe.  

Według wyjaśnień Prezesa URE47 ustawowo zagwarantowany czas na realizację 
procedury zmiany sprzedawcy to 21 dni, a wskazany przez OSD średni czas był 
znacznie mniejszy niż zagwarantowany ustawowo (siedem dni w 2016 r. – przyp. 
NIK), a tym samym nie było uzasadnienia ani podstaw do wszczęcia 
ewentualnego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu szczegółową 
weryfikację (…) danych. 

W ocenie NIK, opieranie się wyłącznie na średniej statystycznej nie 
odzwierciedla w pełni rozkładu populacji, a zatem nie wskazuje na przypadki 
przekroczeń ustawowego terminu. W opinii NIK Prezes URE powinien 
monitorować nie tylko wielkości średnich statystycznych ale też ilości 
przypadków przekraczających terminy ustawowe. 

Z kontroli przeprowadzonych przez NIK w czterech z pięciu największych OSD 
wynika, iż w trzech z nich w latach 2014-2017 wystąpiły przypadki 
niedotrzymania ustawowego terminu 21 dni na umożliwienie odbiorcy energii 
elektrycznej zmiany sprzedawcy – odpowiednio było to: 8 376, 5 768 i 4 718 
przypadków (w czwartej spółce w całym tym okresie było to jedynie 21 
przypadków). W jednej spółce dystrybucji liczba przekroczeń terminu dotyczyła 
w 2014 r. 13% procedur zmiany sprzedawcy, wysoki wskaźnik utrzymywał się 
w kolejnych dwóch latach (odpowiednio 6,5 oraz 7%). W dwóch kolejnych 
spółkach w 2014 r. wskaźnik wynosił 5 oraz 4,9%, przy czym w pierwszej z nich 
w 2015 r. wskaźnik wzrósł do 6%, a w 2016 r. spadł niemal do zera. W okresie 
2014-2017 liczba przypadków niedotrzymania terminu przez badane OSD 
bardzo znacząco spadła – w kolejnych latach wynosiła ogółem: 11 495, 4 811, 
2 037 oraz 54048. W 2017 r. w żadnym OSD wskaźnik przekroczeń terminu do 
ogółu realizowanych procedur nie przekroczył 1,5%. 

 (dowód: akta kontroli str. 100-155, 2979-2994, 3178-3210, 4735-4752, 4859-
4876, 4884-4905, 4981-4982) 

                                                      
47 Pismo Prezesa URE z dnia 7 grudnia 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-12). 
48 W oparciu o dane przedstawione przez spółki, w tym ostatnią ze spółek w dniu 12 lutego 2018 r. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż działania Prezesa URE w zakresie regulacji rynku 
energii elektrycznej w zbadanym zakresie były zgodne z obowiązkami ustawowymi 
z zastrzeżeniem stwierdzonej nieprawidłowości dotyczącej niewystarczającego 
weryfikowania terminowego wydawania przez OSD warunków przyłączenia. 

2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej 

Działania na rzecz inteligentnych sieci elektroenergetycznych 

I. W okresie objętym kontrolą Prezes URE nie uczestniczył w działaniach na rzecz 
opracowania i wdrożenia polityki/strategii mających na celu wdrożenie inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych. Według wyjaśnień Prezesa URE49, zarówno w okresie 
poprzedzającym kontrolę, jak i przez cały okres objęty kontrolą, tematyka ta nie 
znalazła się w zakresie ustawowych zadań Prezesa URE. 

Prezes URE uczestniczył jednak w rządowym procesie legislacyjnym. W dniu 
11 września 2014 r. przedstawił50 uwagi do projektu 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 (projekt założeń 
z 20 sierpnia 2014 r.), prezentując negatywne stanowisko wobec przewidzianych 
w nim rozwiązań. W szczególności zostało w nich wskazane, iż kwestią 
pierwszoplanową winna być modernizacja istniejących sieci, a wdrażanie 
inteligentnego opomiarowania powinno być kolejnym elementem tego procesu, a nie 
jego początkiem. Tożsame stanowisko zostało przedstawione51 przez Prezesa URE 
17 marca 2015 r. przed procedowaniem projektu przez SKRM.  

W prezentowanym stanowisku Prezes URE wskazał, że przyjęcie projektowanych 
założeń spowoduje negatywny skutek, tj. większy niż wynika to z zaprezentowanych 
w opiniowanych dokumentach wyliczeń wzrost opłat za energię elektryczną 
ponoszonych przez odbiorców z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe). 
Przedstawił również ocenę, że korzyści wynikające z wprowadzenia na szerszą 
skalę zdalnego opomiarowania mogą nastąpić w perspektywie długofalowej 
(tj. najwcześniej po 2020 r.) oraz że montaż liczników inteligentnych na szerszą 
skalę należy rozpocząć w kolejnym okresie regulacji, tj. 2021-2025 i zakończyć po 
roku 2029, zakładając przy tym, że proces ten powinien być rozłożony na 8-10 lat. 
Według szacunków Prezesa URE, projektowane rozwiązania miały skutkować 
poniesieniem przez odbiorców dodatkowych opłat w wysokości 4,9 mld zł (głównie 
w okresie 2014-2024), co – przy przychodach pięciu największych OSD na ten 
okres nie wyższych niż 160 mld zł – powodowałoby wzrost stawek dystrybucji o 3%. 
SKRM 19 marca 2015 r. skierował projekt do dalszych analiz pod kątem kwestii 
wskazanych w zgłoszonych zastrzeżeniach (m.in. Prezesa URE). Prezes URE nie 
miał wiedzy, czy MG kontynuowało prace i jakie były ich ewentualne wyniki. 

Poza uczestniczeniem w procesie legislacyjnym Prezes URE nie uczestniczył 
w oszacowaniu kosztów i korzyści z wdrożenia inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych, nie analizował projektów pilotażowych dotyczących sieci 
inteligentnych realizowanych przez OSD w celu oceny ekonomicznej 
rozpowszechniania inteligentnych pomiarów i wskazania optymalnych rozwiązań 
docelowych, nie analizował kwestii ponoszenia kosztów za zakup i instalację 
inteligentnych liczników i kto te koszty będzie ostatecznie ponosił oraz nie prowadził 
innych działań dotyczących sieci inteligentnych. Działaniem realizowanym przez 

                                                      
49 Pismo Prezesa URE z dnia 31 października 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-8). 
50 Pismo Prezesa URE do Sekretarza Stanu w MG z dnia 11 września 2014 r. (znak: DPR-730-13(1)/2014/DN). 
51 Pismo Prezesa URE do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. (znak: DPR-0730-
3(1)/2015/DN). 
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Prezesa URE była prowadzona do kwietnia 2015 r. współpraca z branżą 
elektroenergetyczną i branżą dostawców celem wypracowania jednolitego 
standardu dla urządzeń przeznaczonych do wdrożenia w inteligentnej sieci. 

Proces wypracowania wspólnego standardu dla liczników i koncentratorów 
przeznaczonego do  inteligentnej sieci został zakończony 16 kwietnia 2015 r. Jak 
wskazał Prezes URE ze względu na opór branży oraz brak narzędzi prawnych 
(ustawa ws. wdrożenia inteligentnego opomiarowania, w  ramach nowelizacji ustawy 
– Prawo energetyczne nie doczekała się wdrożenia) w wypracowanej specyfikacji 
pozostały do indywidualnej decyzji wdrażającego rozstrzygnięcia wykluczające jej 
charakter jako wspólnego standardu branżowego. 

Regulacja jakościowa operatorów systemów dystrybucyjnych do 2020 r. 

II. W URE w 2015 r. została opracowana Strategia Regulacji Operatorów Systemów 
Dystrybucyjnych na lata 2016-2020 (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. 
rozdzielenia działalności). Zostały w niej wskazane założenia regulacji OSD na 
pięcioletni okres rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Dokument ten 
przewidywał, że nacisk zostanie położony na poprawę jakości usług dystrybucji 
energii elektrycznej świadczonych odbiorcom, a wskaźnikami mającymi bezpośredni 
wpływ na przychód OSD będą wskaźniki przerw w dostarczaniu energii elektrycznej 
(SAIDI, SAIFI), odpowiednio dostosowane do potrzeb regulacji jakościowej oraz 
wskaźnik odzwierciadlający czas realizacji przyłączenia (CRP) odbiorców IV i V 
grupy przyłączeniowej, a nadto po dwóch latach od wprowadzenia regulacji 
jakościowej nastąpi uzupełnienie modelu o wskaźnik czasu przekazywania danych 
pomiarowo-rozliczeniowych (CPD) odczytywany z systemu wymiany danych 
w standardzie ebIX. Założono, że w tym czasie nastąpi także ewaluacja modelu 
regulacji w zakresie elementów jakościowych. 

W dokumencie tym wskazano, że efektywne wykonanie (…) celów regulacji 
jakościowej będzie mogło przełożyć się na wymierne korzyści dla OSD w postaci 
braku obniżenia kwoty wynagrodzenia z kapitału w taryfach na rok 2018 i lata 
następne (wynika to z faktu, że dane dotyczące wykonania tych celów w roku 2016 
będą znane dopiero w roku 2017 i stanowić będą podstawę do ustalenia kwoty 
zwrotu z kapitału na rok 2018). 

Uzupełnienie strategii stanowił opracowany dokument Regulacja jakościowa 
w latach 2016-2020 dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (którzy dokonali, 
z dniem 1 lipca 2007 r., rozdzielenia działalności), uszczegóławiający zasady 
regulacji OSD. Przewidywał on również możliwość monitorowania innych 
wskaźników jakościowych (przykładowe wskaźniki podlegające ewentualnemu 
monitorowaniu zostały wskazane, przy czym definicje i metody określenia 
wskaźników miały stanowić przedmiot odrębnego dokumentu). 

Przewidziano, że rozliczenia roczne z roku t-2 będą miały wpływ na przychód 
regulowany uwzględniony w taryfie na rok t, a pierwsze rozliczenie roczne mające 
wpływ na przychód regulowany będzie uwzględnione w taryfie na 2018 r. 
Rozliczenia roczne z lat 2016-2017 wskaźników: SAIDI, SAIFI i Czas Realizacji 
Przyłączenia (CRP), miały mieć wpływ na przychód regulowany określony 
w taryfach na lata 2018-2019. Z kolei po przeprowadzonej weryfikacji w 2017 r. oraz 
wdrożeniu Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii 
elektrycznej w Polsce regulacja jakościowa od 1 stycznia 2018 r. miała zostać 
uzupełniona o wskaźnik CPD. 

W procesie zatwierdzania taryf dystrybucji na 2017 r. Prezes URE zastosował 
przewidziany w regulacji jakościowej wskaźnik regulacyjny WR, który dla 
poszczególnych OSD wynosił od 0,993 do 0,99 (wynikał z niezrealizowania przez 
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OSD na koniec 2015 r. i na 31 października 2016 r. uzgodnionej z Prezesem URE 
polityki regulacyjnej w szczególności w zakresie instalacji w stacjach SN/nN 
liczników bilansujących oraz uwzględniał realizowane działania innowacyjne). Jak 
wskazał Prezes URE52, w konsekwencji kwoty zwrotu z kapitału dla OSD uległy 
obniżeniu i był to bodziec o charakterze sankcyjnym. Wyjaśnił również, iż 
poinformował OSD, że utworzenie CSWI jest również elementem polityki 
regulacyjnej i będzie przedmiotem oceny wykonania w roku przyszłym. W procesie 
taryfowania na 2017 r. wskaźnik regulacji jakościowej Q miał wartość 1 (z uwagi na 
zaplanowane pierwsze rozliczenie wskaźników jakościowych w procesie 
zatwierdzania taryf na 2018 r.). 

W 2017 r. prowadzony był monitoring wskaźników SAIDI, SAIFI i CRP. W taryfach 
OSD na 2018 r. Prezes URE uwzględnił (w wysokości zwrotu z kapitału) wskaźnik 
regulacji jakościowej Q (na podstawie wykonania za 2016 r.) dla trzech OSD równy 
1, dla dwóch OSD odpowiednio: 0,99445 i 0,97202 (zmniejszenie kwoty zwrotu 
z kapitału). Zastosowany został również bodziec pozytywny – wskaźnik regulacyjny 
WR dla każdego z pięciu największych OSD wyniósł 1,01 (w celu zintensyfikowania 
działań innowacyjnych, w tym poprawy wskaźników SAIDI i SAIFI w stosunku do lat 
poprzednich oraz konieczności zintensyfikowania działań służących realizacji polityki 
regulacyjnej, w tym budowy CSWI). 

Podejmowane przez OSD działania, w tym realizacja inwestycji modernizacyjnych 
i odtworzeniowych, zostały uznane przez Prezesa URE za przynoszące efekty i były 
zauważalne w wielkościach wskaźników SAIDI i SAIFI, które zgodnie z założeniami 
wdrożonej od 2016 r. regulacji jakościowej powinny zostać w okresie pięcioletnim 
ograniczone o 50%. Przeprowadzony przez Prezesa URE monitoring wykazał, że 
w 2016 r. (w stosunku do 2015 r.) nastąpił spadek wskaźników: SAIDI o wartość od 
2% do 44% oraz SAIFI od 3% do 32%.  

Według wyjaśnień Prezesa URE53, regulacja jakościowa zakładała, że system CSWI 
zostanie wdrożony i będzie funkcjonował jeszcze w 2016 r., a założenie to 
podyktowane było koniecznością zdefiniowania i wyznaczenia wskaźnika CPD, co 
miało być dokonane w 2017 r. podczas ewaluacji modelu regulacji na lata 2016-
2020. Do dnia 15 stycznia 2018 r. nie nastąpiło wdrożenie CSWI. Powoduje to brak 
możliwości pomiaru wskaźnika CPD w 2018 r. i jego uwzględnienia w regulacji 
jakościowej oraz monitorowania ewentualnych innych wskaźników jakościowych. 

Według wyjaśnień Prezesa URE, w zakresie wskaźników SAIDI, SAIFI i CRP brak 
wdrożenia CSWI nie ma wpływu na realizację ustalonych zasad regulacji rynku. 
Prezes URE wskazał także, że w chwili obecnej nie jest możliwe określenie wpływu 
braku wdrożenia CSWI na realizację regulacji jakościowej w pozostałym zakresie. 
Trwały rozpoczęte w 2017 r. prace nad ewaluacją modelu regulacji jakościowej. 

W ocenie Prezesa URE, w przypadku braku wdrożenia CSWI i niewypracowania 
odpowiednich rozwiązań przejściowych może nie być możliwe wdrożenie 
pozostałych elementów regulacji jakościowej odnoszących się do jakości obsługi 
odbiorców. Z ostatniej korespondencji w sprawie CSWI otrzymanej przez Prezesa 
URE od OSD (z października 2017 r.) wynika, że system może zostać wdrożony 
w 2020 r. (tj. w ostatnim roku aktualnie obowiązującej strategii regulacji OSD).  

(dowód: akta kontroli, str. 956-1007, 1023-1079, 2525-2556, 2611, 4697-4708) 

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

                                                      
52 Pismo Prezesa URE z dnia 15 stycznia 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-18). 
53 Pismo Prezesa URE z dnia 29 listopada 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-10). 
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Prezes URE prowadził ograniczoną aktywność dotyczącą inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych w Polsce.  

Pomimo nieprzyjęcia właściwej regulacji ustawowej54, Prezes URE nie przystąpił do 
opracowania własnych propozycji sposobu i harmonogramu wdrożenia w Polsce 
inteligentnych sieci energetycznych, uwzględniających podnoszoną przez regulatora 
konieczność modernizacji sieci dystrybucyjnych i określoną sekwencję działania. 

Miało to miejsce, pomimo braku implementacji dyrektyw wspólnotowych oraz 
podnoszonej przez Prezesa URE argumentacji, iż obowiązujące przepisy prawa – 
także z uwagi na brak implementacji stosownych dyrektyw, nie zawierają regulacji 
konstytuujących zasady, sposób, wymagania techniczne dla masowego wdrożenia 
masowej wymiany i eksploatacji liczników zdalnego odczytu.   

Prezes URE wskazał, że kwestie związane z opracowaniem i wdrożeniem strategii 
w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych nie znalazły się wśród jego 
ustawowych zadań, a ich przygotowanie, dokonanie analiz oraz przeprowadzenie 
procesu legislacyjnego, spoczywało na Ministrze Gospodarki, a następnie Ministrze 
Energii. NIK nie kwestionując, iż to właściwy minister pozostaje odpowiedzialny za 
implementację przepisów prawa UE i ewentualne wyznaczenie zadań dla organu 
regulacji rynku, wskazuje, iż Prezes URE – korzystając z wysokiego potencjału 
merytorycznego swojego urzędu oraz wiedzy co do kosztów i korzyści wynikających 
z określonych modeli rozwoju infrastruktury dystrybucyjnej – winien wychodzić 
z propozycjami zrealizowania obowiązków wynikających z nawet dotychczas 
nieimplementowanych przepisów UE i inicjować dyskusję w tym zakresie. 

W marcu 2016 r., pomimo zaproszenia ze strony ME, Prezes URE nie zgodził się na 
udział pracownika URE w spotkaniu w ME mającym dotyczyć prac nad projektem 
ustawy wprowadzającej system inteligentnego opomiarowania, którego celem miało 
być omówienie rozwiązań przewidzianych w projekcie.  

Brak zgody Prezesa URE na udział pracownika URE w spotkaniu w ME dotyczącym 
przyszłego projektu regulacji ustawowej w tym zakresie, niezależnie od jego 
roboczego lub nawet nieformalnego charakteru, jest niezrozumiały. Zwraca uwagę 
również fakt, iż Prezes URE, pomimo powzięcia wiedzy o możliwych pracach 
legislacyjnych i kluczowego znaczenia potencjalnego projektu, nie podjął działań 
zmierzających do zaangażowania organu regulacyjnego w te prace. W ocenie NIK, 
wskazuje to na brak dostatecznej woli współpracy z ME w tym zakresie. 

Prezes URE i Minister Energii nie wypracowali wspólnego stanowiska organów 
państwa w zakresie wdrażania w Polsce poszczególnych elementów inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych, w tym u odbiorcy końcowego (liczników). Zaś 
z wyjaśnień Prezesa URE nie wynika, iżby proces wypracowywania takiego 
stanowiska w ogóle się rozpoczął.  

(dowód: akta kontroli, str. 956-1007, 1023-1079, 2525-2556, 2611, 4697-4708) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż aktywność Prezesa URE dotycząca wdrażania 
inteligentnych sieci elektroenergetycznych – niezależnie od odpowiedzialności za 
implementację przepisów prawa wspólnotowego leżącej po stronie właściwego 
ministra – była ograniczona. 

                                                      
54 Projektu 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 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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3. Obsługa klienta na rynku energii elektrycznej i wsparcie 
konsumentów przez organ regulacyjny 

Działania w zakresie informacji realizowane przez URE 

I. W URE – w strukturze DRR – funkcjonował Punkt Informacyjny dla Odbiorców 
Energii i Paliw Gazowych55. W PI pracowały56 dwie osoby, w tym jedna na 3/4 
etatu57. PI był dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

PI realizował zadania związane z udzielaniem informacji i porad konsumentom 
w zakresie ich praw (m.in. prawa wyboru sprzedawcy), w tym obsługiwał infolinię 
dostępną dla odbiorców energii (od stycznia 2017 r. wspomagająco obsługiwali ją 
pracownicy WRD). PI prowadził także inne działania dotyczące odbiorców energii 
elektrycznej bądź współpracował w realizacji takich działań z WRD. Liczba zgłoszeń 
odbiorców skierowanych do PI telefonicznie i pisemnie wyniosła: w 2014 r. – 4 238 
(odpowiednio: 3 668 i 570), 2015 r. – 5 089 (4 412 i 677), 2016 r. – 4 941 (4 502 
i 439) i w 2017 r. (do 20 października) – 2 859 (2 546 i 313). 

Wzrastająca Ilość zadań realizowanych przez PI lub ich bardziej skomplikowany lub 
czasochłonny charakter (wynikające ze zmian normatywnych lub zmian sytuacji na 
rynku) spowodowały, że liczba etatów w PI stała się niewystarczająca. Problem był 
sygnalizowany kierownictwu DRR przez naczelnika WRD, m.in. przy okazji wejścia 
w życie nowelizacji uPe (z 11 września 2015 r.), a także w korespondencji 
elektronicznej z 9 października 2017 r.  

Prezes URE przedstawił stanowisko, iż stan osobowy PI nie jest wystarczający do 
przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych działań, a brak dostatecznej ilości 
pracowników w stosunku do wykonywanych i nowo nakładanych na organ zadań 
dotyczy wszystkich wydziałów w DRR – brak środków dotyczy również zadań 
o kluczowym znaczeniu (np. wdrożenie i realizacja zadań wynikających z kodeksów 
sieciowych), a luka kadrowa dotycząca tylko jednego z nich to 14 etatów (dot. zadań 
wynikających z rozporządzenia REMIT). Wymusza to konieczność dokonywania 
przesunięć i priorytetyzacji. Prezes URE wskazał58, że w kolejnych latach 
występował o adekwatne do nowych zadań zwiększenie środków w budżecie cz. 50. 

W latach 2014-2017 w DRR prowadzone były 33 nabory, z których 13 nie 
zakończyło się wskazaniem kandydata na obsadzane stanowisko. Wystąpiło 
zjawisko systematycznie malejącej liczby składanych ofert: 2014 r. – 9,5, 2015 r. – 
8,1, 2016 r. – 7, 2017 r. – 2,6. Według wyjaśnień Prezesa URE, wskazuje to na 
trudności ze znalezieniem w ramach możliwości płacowych URE odpowiednich 
kandydatów do realizacji stawianych zadań. 

II. Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej59 został opracowany i opublikowany 
w Biuletynie Informacji Publicznej URE w 2014 r. W związku ze zmianami 
normatywnymi był dwukrotnie aktualizowany – w grudniu 2014 r. i w styczniu 2017 r. 

Obowiązek dostarczenia Zbioru praw konsumenta odbiorcom w gospodarstwie 
domowym nałożony został na sprzedawców energii elektrycznej w art. 5 ust. 6e 
uPe. Monitoring dostarczenia ostatniej wersji Zbioru praw konsumenta został 
zaplanowany przez URE na III kw. 2017 r. Termin ten został przesunięty na IV kw. 

                                                      
55 Dalej także: PI. 
56 Według stanu na dzień 6 listopada 2017 r. 
57 Pracownik przyjęty z dniem 1 sierpnia 2017 r. na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej. Jak wskazał Prezes URE 
w piśmie z dnia 6 listopada 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-9), osoba ta była nowym, niedoświadczonym pracownikiem. 
W okresie od dnia 16 sierpnia 2017 r. dotychczasowy trzeci pracownik PI był oddelegowany do obsługi Koordynatora. 
58 Pismo Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-14). 
59 Dalej także: Zbiór praw konsumenta. 
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2017 r. (z uwagi na zakres i ilość obowiązków PI oraz konieczność oddelegowania 
pracownika do obsługi Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE). 

Monitoring rozpoczął się w październiku 2017 r. Prezes URE wezwał 30 
sprzedawców energii elektrycznej, świadczących usługę sprzedaży energii 
elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych, do przedstawienia wyjaśnień 
i informacji dotyczących wykonania obowiązku dostarczenia Zbioru praw 
konsumenta. Według stanu na dzień 13 grudnia 2017 r., trwała wstępna analiza 
informacji nadesłanych przez sprzedawców. 

Przed 2017 r. monitoring dostarczenia Zbioru praw konsumenta nie był przez URE 
prowadzony. Do URE nie wpływały skargi dotyczące niewywiązywania się 
z obowiązku jego dostarczenia przez sprzedawców. 

III. W 2017 r. (do 18 października 2017 r.) URE przekazał do UOKiK: 
– 118 spraw odbiorców dotyczących nieuczciwych praktyk przedstawicieli 

handlowych przy zmianie sprzedawcy i wprowadzania odbiorców w błąd podczas 
zawierania umowy sprzedaży/kompleksowej energii/paliw gazowych, 

– dwie sprawy dotyczące nadużywania pozycji monopolistycznej, 
– sześć spraw dotyczących postanowień umownych, w tym dwie dotyczące 

terminu obowiązywania umów zawieranych z odbiorcami60, jedną dotyczącą 
również trybu wprowadzania nowych ofert do umów zawartych z konsumentami 
– wprowadzania oferty na zasadzie tzw. milczącej akceptacji oraz trzy dotyczące 
stosowanych postanowień umownych lub Ogólnych Warunków Umów (OWU). 

Większość ze 118 spraw przekazanych do UOKiK dotyczyła jednego sprzedawcy 
(wobec którego URE prowadził postępowanie w przedmiocie cofnięcia koncesji).  

Według wyjaśnień Prezesa URE61, prowadzona akcja Odbiorco zgłoś złe praktyki 
oraz podejmowane działania mające na celu wprowadzenie zmian normatywnych 
w zakresie sprzedaży door-to-door oraz w kwestii dopuszczalności kar umownych 
stanowiły wynik analiz zgłoszeń odbiorców dotyczących nieuczciwych praktyk 
rynkowych przedstawicieli handlowych. 

IV. URE  informował odbiorców końcowych o przysługujących im prawach na rynku 
energii. Do stosowanych instrumentów, narzędzi i kanałów komunikacji należały: 
1) broszura edukacyjno-informacyjna Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 
(dostępna również na stronie internetowej URE), 2) publikacje w Biuletynie URE 
(będącym cykliczną publikacją URE, od 2010 r. w wersji elektronicznej), 
3) publikacje informacji na stronie internetowej URE (stworzona jest w jej ramach 
zakładka Poradnik Odbiorcy) i strona dedykowana procedurze zmiany sprzedawcy, 
4) współpraca z mediami oraz z organizacjami konsumenckimi, 5) działalność 
edukacyjno-szkoleniowa, 6) udział w wydarzeniach branżowych, 7) aktywność PI. 

V. W celu zapewnienia odbiorcom informacji na temat zapisów na fakturach 
opracowano w URE i zamieszczono w Poradniku Odbiorcy na stronie internetowej 
URE informację p.t. Co oznaczają różne rodzaje opłat na moim rachunku? 
Informacja ta została opublikowana 14 lutego 2011 r. Informacja na temat faktur 
i płatności za energię elektryczną jest zawarta także w Zbiorze praw konsumenta. 
Prezes URE wskazał również, że na temat zapisów na fakturach udzielane były 
wypowiedzi do mediów przedstawicieli URE.  

                                                      
60 Dotyczyła praktyki przedsiębiorstwa energetycznego, w której z jednej strony umowa zawierana z odbiorcą zawarta jest na 
czas nieoznaczony, z drugiej zaś jej obowiązywanie powiązane jest z czasowym okresem obowiązywania zaproponowanego 
w umowie cennika, natomiast wypowiedzenie umowy przed okresem obowiązywania cennika powoduje konieczność zapłaty 
kary umownej, która nie powinna być naliczana przy umowach zawartych na czas nieokreślony. 
61 Pismo Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-9). 
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Udział procentowy zgłoszeń (telefonicznych, pisemnych) odbiorców kierowanych do 
PI dotyczących informacji zawartych na rachunkach, stawek i zasad rozliczeń 
w ogóle zgłoszeń wynosił: w 2014 r. – 4%, 2015 r. – 1,15%, 2016 r. – 1,23% oraz 
2017 r. (do 20 października) – 0,77%. W ocenie Prezesa URE, dane te nie 
wskazywały na zasadność przeprowadzenia pogłębionych analiz w zakresie 
zrozumiałości dla klienta pozycji figurujących na rachunkach za energię elektryczną.  

Ogólne rekomendacje dotyczące faktur zamieszczone zostały w przygotowanych 
w URE Dobrych praktykach Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów 
Systemów Dystrybucyjnych62, rekomendowanych do wykorzystania przez branżę. 
Jest to dokument, nad którym prace zakończyły się we wrześniu 2010 r.63 

Wykonanie wniosków pokontrolnych NIK 

VI. NIK po kontroli R/17/002 skierowała do Prezesa URE wnioski pokontrolne 
dotyczące: 1) rozważenia prowadzenia przekrojowych kontroli dotrzymywania przez 
przedsiębiorstwa energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
2) dokonania analizy możliwości przeprowadzania przez URE, w związku 
z wnioskami odbiorców, samodzielnych sprawdzeń parametrów jakościowych 
energii oraz 3) uregulowania procesów taryfowania prowadzonych w OT jednolitymi 
i całościowymi procedurami lub wytycznymi.  

Prezes URE rozpoczął badanie możliwości prowadzenia powyższych przekrojowych 
kontroli. Do końca 2017 r. nie spowodowało to jednak rozpoczęcia ich prowadzenia. 
30 grudnia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie taryfowe64, wprowadzające 
od 1 stycznia 2019 r. zmiany w zasadach wypłaty bonifikat dla odbiorców za 
niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów 
jakościowych energii elektrycznej (por. dalej uwaga). Według wyjaśnień Prezesa 
URE65, zasadne jest monitorowanie co najmniej przez pierwsze półrocze 2019 r.   
wywiązywania się przedsiębiorstw energetycznych z nałożonych obowiązków, 
a podjęcie ewentualnych działań dopiero na podstawie wyników monitoringu. Do 
tego czasu Prezes URE ma monitorować przygotowania przedsiębiorstw do 
wykonywania przyszłych obowiązków w zakresie wypłaty bonifikat. 

Prezes URE dokonał analizy możliwości prowadzenia przez URE samodzielnych 
sprawdzeń parametrów jakościowych energii – przedstawił stanowisko, iż nie jest to 
możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa i związane z tym obiektywne 
przeszkody organizacyjno-techniczne, powołując brak dostatecznych uprawnień 
organu (do sprawdzeń u odbiorców) i pracowników (do wykonywania prac przy 
urządzeniach i instalacjach elektrycznych), brak sprzętu technicznego i brak 
środków na delegacje bądź zlecanie sprawdzeń wyspecjalizowanym podmiotom 
zewnętrznym. W konsekwencji w ocenie Prezesa URE66, jakakolwiek kontrola 
parametrów jakościowych energii elektrycznej może być przeprowadzana przez 
Prezesa URE wyłącznie na podstawie dokumentów przedkładanych przez 
przedsiębiorstwa energetyczne. 

W lipcu 2017 r. została opracowana procedura wewnętrzna rozpatrywania wniosków 
taryfowych tzw. przedsiębiorstw energetyki cieplnej (w zakresie formalnoprawnym). 
Przesłano ją pracownikom DRE i oddziałom terenowym. Jednocześnie zaplanowano 
uzupełnienie procedury o część materialnoprawną.  

                                                      
62 Dalej także: Dobre praktyki. 
63 Jak wskazał Prezes URE, dobre praktyki opracowane w URE zostały wykorzystane przy tworzeniu własnych dobrych 
praktyk przez dwie organizacje branżowe zrzeszające  sprzedawców energii elektrycznej: TOE oraz KIGEiT. Organizacje 
zamieściły kodeksy dobrych praktyk na stronach internetowych wraz z listami spółek, które przystąpiły do tych kodeksów. 
64 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 2500). 
65 Pismo Prezesa URE z dnia 18 stycznia 2018 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-23). 
66 Pismo Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-9). 



 

22 

Jednocześnie Prezes URE wskazał, iż w związku z wynikami kontroli NIK R/17/002 
w URE zostały podjęte działania o charakterze systemowym zmierzające do 
kompleksowego zweryfikowania sygnalizowanych przez NIK spostrzeżeń. 20 lipca 
2017 r. Prezes URE powołał Zespół do spraw identyfikacji zagadnień wymagających 
opracowania wewnętrznych procedur postępowania w zakresie realizacji zadań 
Prezesa URE. Wyniki prac zostały przedstawione Prezesowi URE 31 sierpnia 
2017 r. Opracowane zostały projekty instrukcji, które były przedmiotem dalszych 
prac. Na 6 listopada 2017 r. nie miały one jeszcze wiążącego charakteru. W okresie 
do 18 stycznia 2018 r. zatwierdzona została jedna instrukcja (dotycząca paliw 
gazowych), prowadzone były prace nad trzema projektami (dotyczącymi rynku paliw 
ciekłych, przeprowadzania kontroli przez pracowników URE oraz prowadzenia 
postępowań w sprawach udzielania i zmian koncesji i promes koncesji).  

(dowód: akta kontroli, str. 1188-1239, 3542-3556, 4735-4752, 4889-4905) 

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

1. Prezes URE nie rekomendował przedsiębiorstwom energetycznym umieszczania 
na rachunkach za energię elektryczną informacji o czasie przerw w dostawach 
prądu – narastająco w trakcie okresu rozliczeniowego. 

W ocenie NIK obowiązująca w okresie objętym kontrolą regulacja 
rozporządzenia taryfowego i zasady wypłaty bonifikat nie chroniły praw 
odbiorców w wystarczającym stopniu. Zgodnie bowiem z § 43 ust. 1 
rozporządzenia taryfowego, za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi 
odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych 
w odrębnych przepisach odbiorcom, na ich wniosek, przysługiwały bonifikaty 
w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Niejednokrotnie jednak odbiorca 
mógł być nieświadomy naruszenia standardów lub parametrów bądź danych 
o zakresie i skali tego naruszenia jak również  przysługujących mu roszczeniach 
z tego tytułu. 

Problem ten występował w całym okresie objętym kontrolą. Prezes URE, 
jakkolwiek nie odpowiadał za treść regulacji rozporządzenia, nie podjął innych 
działań, np. poprzez rekomendowanie przedsiębiorstwom umieszczania na 
rachunkach powyższej informacji. 

Ostatecznie powyższy problem został dostrzeżony przez Prezesa URE – 11 
października 2017 r. wskazał67 Podsekretarzowi Stanu w ME na zasadność 
skreślenia w procedowanym projekcie nowego rozporządzenia taryfowego (treść 
przepisu tożsama do wówczas obowiązującej) sformułowania na ich wniosek. 
Prezes URE wskazał, iż odbiorcy energii elektrycznej, poszkodowani wskutek 
niedotrzymania standardów i parametrów jakościowych nie powinni być 
obciążani dodatkowym obowiązkiem składania wniosku podlegającego ocenie 
przedsiębiorstwa. Wskazał, iż bonifikaty powinny być wypłacane przez 
przedsiębiorstwo w konsekwencji braku dotrzymania powyższych parametrów 
(z urzędu – przyp. NIK). Sprecyzował, iż wymagać to będzie również określenia 
sposobu i terminu wypłaty bonifikat (np. w terminie 30 dni od zdarzenia lub od 
zakończenia okresu rozliczeniowego). Wystąpienie 11 października 2017 r. 
skierowane zostało w trybie roboczych uzgodnień poprzedzających oficjalne 
konsultacje międzyresortowe projektu. 

Według wyjaśnień Prezesa URE68, większość zgłoszonych uwag, w tym uwaga 
do § 43 ust. 1 projektu rozporządzenia nie została uwzględniona w projekcie ww. 

                                                      
67 Pismo Prezesa URE do Podsekretarza Stanu w ME z dnia 11 października 2017 r. (znak: DPR.0230.31.2017.AT). 
68 Pismo Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-14). 
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rozporządzenia przekazanym do konsultacji międzyresortowych. W związku 
z tym Prezes URE 23 listopada 2017 r. zgłosił69 uwagi do projektu 
rozporządzenia taryfowego w ramach uzgodnień, w tym uwagę dotyczącą 
powyższej kwestii wraz z propozycją konkretnej regulacji – także poprzez 
wprowadzenie obowiązku zamieszczania na fakturach informacji o wielkości 
przerw w dostawach podlegających bonifikacie. 

Uwaga Prezesa URE została uwzględniona. Minister Energii wydał nowe 
rozporządzenie taryfowe 29 grudnia 2017 r. Rozporządzenie to weszło w życie 
30 grudnia 2017 r., przy czym § 43 ust. 2 i 3 (dotyczący wypłaty bonifikat przez 
przedsiębiorstwo energetyczne z własnej inicjatywy oraz umieszczania informacji 
o wielkości przerw na rachunku) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Do końca 
2018 r. przejściowo obowiązywać będą rozwiązania tożsame do obowiązujących 
na gruncie dotychczasowego rozporządzenia taryfowego. 

2. W okresie objętym kontrolą Prezes URE nie występował do Prezesa UOKiK 
z inicjatywą skoordynowania działań i wspólnego wypracowania metodyki 
postępowania organu regulacji rynku energii elektrycznej i organu ochrony 
konkurencji i konsumentów (w zakresie ich kompetencji) w odniesieniu do 
sytuacji na rynku energii elektrycznej oraz działań sprzedawców mogących 
stanowić praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. 

Według wyjaśnień Prezesa URE70, przeciwdziałanie praktykom naruszającym 
zbiorowe interesy konsumentów należy do ustawowych kompetencji Prezesa 
UOKiK, z tych też względów inicjatywa w zakresie skoordynowania działań 
i wspólnego wypracowania metodyki postępowania organu regulacji rynku 
energii elektrycznej i organu ochrony konkurencji i konsumentów w odniesieniu 
do sytuacji na rynku energii elektrycznej oraz działań sprzedawców energii 
elektrycznej mogących stanowić praktyki naruszające zbiorowe interesy 
konsumentów powinna należeć do Prezesa UOKiK. 

Zdaniem NIK, pomimo okoliczności, iż przeciwdziałanie praktykom naruszającym 
zbiorowe interesy konsumentów należy do ustawowych kompetencji Prezesa 
UOKiK, brak jest przeszkód, by inicjatywa w powyższym zakresie mogła wyjść 
od Prezesa URE i byłoby to uzasadnione zakresem problemów na rynku 
sprzedaży energii elektrycznej i ich istotnością dla odbiorców energii.  

(dowód: akta kontroli, str. 1188-1239, 3542-3556, 4735-4752, 4889-4905) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż Prezes URE zapewniał wsparcie konsumentów 
energii elektrycznej, przy czym działania te – z uwagi na ograniczone możliwości 
organu regulacyjnego – nie skutkowały zlikwidowaniem wszystkich negatywnych 
zjawisk rynkowych. 

4. Rozwiązywanie sporów na rynku energii elektrycznej 

Działalność Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE  

I. W URE funkcjonował Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE (od 22 
maja 2017 r.). Na stronie internetowej URE została wydzielona podstrona dotycząca 
Koordynatora i jego działalności71; publikacja informacji rozpoczęła się od 31 maja 
2017 r. Po powołaniu Koordynator podjął działania, w ramach URE i na zewnątrz, 
mające na celu zorganizowanie jego działalności.  

W dniu 6 września 2017 r. Koordynator został wpisany do rejestru. Informacja ta 
została przekazana Koordynatorowi w dniu 7 września 2017 r. 

                                                      
69 Pismo Prezesa URE do Podsekretarza Stanu w ME z dnia 23 listopada 2017 r. (znak: DPR.0230.31.2017.AT). 
70 Pismo Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-14). 
71 Dalej: strona internetowa Koordynatora. 
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Na stronie Koordynatora publikowane były informacje dotyczące prowadzenia 
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, 
w tym tekst Regulaminu72 i wzór wniosku o wszczęcie postepowania. 

II. W 2017 r. do Koordynatora wniesionych zostało 156 wniosków o wszczęcie 
postępowania, z tego rynku energii elektrycznej dotyczyło 137 (87,8%) – pozostałe 
wnioski (19) dotyczyły rynków gazu i ciepła. Żaden z wniosków nie został 
pozostawiony bez rozpoznania i na ich podstawie  wszczęte zostały postępowania w 
sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

W przypadku wszczętych postępowań dotyczących rynku energii elektrycznej w 14 
przypadkach (10,2% wszczętych postępowań) przedsiębiorstwo energetyczne nie 
wyraziło zgody na udział w postępowaniu, co skutkowało ich zakończeniem. 
W pozostałych przypadkach zainicjowane zostało postępowanie co do meritum 
(89,8% wszczętych postępowań). 

Poza powyższymi 156 wnioskami o wszczęcie postępowania, do Koordynatora 
w 2017 r. wpłynęło 226 pism niespełniających wymogów wniosku, z których 208 
(92%) dotyczyło rynku energii elektrycznej. Spośród nich w 200 przypadkach 
(96,2%) Koordynator wzywał do uzupełnienia braków formalnych i informował 
o istocie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich73. W 110 przypadkach (55%) braki formalne nie zostały 
uzupełnione, w ośmiu przypadkach (4%) Koordynator odmówił rozpatrzenia sporu, 
zaś 82 przypadki (41%) stanowiły sprawy, w których – według stanu na koniec 
2017 r. – mogły zostać wszczęte w 2018 r. postępowania po skutecznym 
uzupełnieniu braków formalnych.   

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, udział w postępowaniu jest dla stron co do 
zasady bezpłatny, a strony mogą jedynie ponieść określone koszty w toku 
postępowania pod warunkiem ich bezpośredniej akceptacji. Według wyjaśnień 
Koordynatora74, dotychczas nie wystąpiły przypadki Postępowań ADR, w których 
konieczne byłoby poniesienie przez Strony kosztów. 

III. Na działalność Koordynatora miały wpływy problemy o charakterze 
organizacyjno-kadrowym. W 2017 r. obsługa Koordynatora zapewniana była 
w różnych okresach czasu przez pięciu pracowników URE75, z których nadal 
współpracował z Koordynatorem w 2018 r. jeden z nich. W II poł. września 
i w październiku 2017 r. Koordynator miał do dyspozycji jednego pracownika 
zapewniającego wsparcie o charakterze szerszym niż tylko sekretarskim. 

Koordynator w wyjaśnieniach udzielonych NIK 9 listopada 2017 r. wskazał76, iż 
obsługa organizacyjna zapewniona przez URE nie jest wystarczająca, szczególnie 
utrudniająca sprawne działanie Koordynatora jest wysoka fluktuacja kadr, zaś 
wzrost liczby spraw przed Koordynatorem nie skutkował zwiększeniem zakresu 
obsługi organizacyjnej zapewnianej przez URE. 

                                                      
72 Tj. dokumentu p.n. Regulamin działania i prowadzenia postępowań przez Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie 
Urzędu Regulacji Energetyki (Koordynator). Procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przez 
Koordynatora (Postępowanie ADR). 
73 Według wyjaśnień Koordynatora, w ośmiu przypadkach (3,8%) Koordynator nie wzywał do uzupełnienia braków formalnych 
ze względu na informacje uzyskane od konsumenta – w trakcie kontaktu z nim – które spowodowały bezzasadność wysłania 
wezwania bądź prowadzenia postępowania ADR. 
74 Pismo Koordynatora przy Prezesie URE z dnia 9 listopada 2017 r. (znak: KN.1/NIK/FB/11.2017/JGw). 
75 Spośród dwóch osób oddelegowanych do obsługi Koordynatora od dnia 22 maja 2017 r. (w zakresie merytorycznym), jedna 
zaprzestała wykonywania tej pracy z końcem lipca 2017 r., druga – w połowie września 2017 r. Trzeci pracownik URE 
świadczący wsparcie sekretarskie od lipca 2017 r. zakończył obsługę Koordynatora z końcem 2017 r. Czwarty pracownik URE 
oddelegowany do obsługi Koordynatora (w zakresie merytorycznym) pracował w tym zakresie od listopada 2017 r. do 
początku stycznia 2018 r. Piąty pracownik URE oddelegowany do obsługi Koordynatora w sierpniu 2017 r. (w zakresie 
merytorycznym) przeszedł z początkiem grudnia 2017 r. do ZOK. Jest on jedynym z pięciu pracowników URE obsługujących 
Koordynatora w 2017 r., który nadal współpracował z Koordynatorem w 2018 r. (według stanu na dzień 11 stycznia 2018 r.). 
76 Pismo Koordynatora do spraw negocjacji z dnia 9 listopada 2017 r. (znak: KN.1/NIK/FB/11.2017/JGw). 
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Problemy te i inne zagrożenia dotyczące działalności Koordynatora podnoszone 
były przez Koordynatora w informacjach dotyczących funkcjonowania Koordynatora 
przedłożonych Prezesowi URE 24 sierpnia i 27 listopada 2017 r. 

W celu rozwiązania problemów z dniem 7 listopada 2017 r. powstała w ramach 
Biura Dyrektora Generalnego URE jednostka dedykowana do obsługi Koordynatora 
– Zespół Obsługi Koordynatora (ZOK). Od 1 grudnia 2017 r. został do niej 
przeniesiony jeden pracownik URE uprzednio oddelegowany do obsługi 
Koordynatora, zaś od 2 stycznia 2018 r. został w niej zatrudniony pracownik 
przeniesiony z Ministerstwa Sprawiedliwości. Według stanu na 11 stycznia 2018 r., 
do obsadzenia pozostawał jeden etat – rozpoczęcie naboru na ostatnie wolne 
stanowisko w ZOK planowane było na 2018 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 3770-4011) 

Rozstrzyganie spraw spornych przez Prezesa URE 

IV. Prezes URE rozstrzygał na wniosek strony spory określone w art. 8 ust. 1 uPe. 
W latach 2014-2017 (do III kw.) łączna liczba złożonych wniosków o rozstrzygnięcie 
sporu wyniosła 237, a w okresie tym było również rozpatrywanych 13 wniosków 
wniesionych przed dniem 1 stycznia 2014 r. W powyższym okresie wydanych 
zostało 158 decyzji, a 41 wniosków pozostawiono bez merytorycznego 
rozstrzygnięcia (pozostawienie bez rozpatrzenia/rozpoznania, odmowa wszczęcia 
postępowania). Na koniec III kw. 2017 r. w toku pozostawało 51 spraw – 32 były 
prowadzone, 19 było zawieszonych. Względem decyzji wydanych w okresie 2014-
2017 (do III kw.) wniesione zostały 42 odwołania do sądu. Liczba odwołań od 
decyzji wydanych w latach 2014-2017 (do III kw.) objętych prawomocnym 
rozstrzygnięciem sądu w postaci oddalania odwołania, według stanu na dzień 
15 stycznia 2018 r., wyniosła 16, zaś uwzględnienia odwołania – jeden. 

Do głównych rozstrzyganych spraw należały spory wynikłe z wstrzymania dostaw 
energii elektrycznej oraz odmowy zawarcia umowy kompleksowej. Spośród 237 
złożonych wniosków, odpowiednio dotyczyły ich 188 (79,3%) i 23 (9,7%) wnioski.  

(dowód: akta kontroli, str. 4697-4708, 4724-4726)  

Sprawy sporne określone w art. 8 ust. 1 uPe, w których wnioskodawcą był odbiorca-
konsument, prowadzone były przez oddziały terenowe URE. Zgodnie z art. 30 uPe 
do postępowania przed Prezesem URE stosowano, z zastrzeżeniem ust. 2-4, 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego77 z uwzględnieniem przepisów określonych w uPe, dotyczących 
rozstrzygania sporów. Kontrolą objęto 14 zakończonych postępowań 
administracyjnych prowadzonych na podstawie art. 8 ust. 1 uPe, z których 13 
dotyczyło nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, a jedno 
– odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. 
Stwierdzono, że czas trwania ośmiu postępowań wyniósł od ponad czterech 
miesięcy do sześciu miesięcy licząc od daty złożenia wniosku do daty wydania 
decyzji przez Prezesa URE78. W trzech pozostałych sprawach  postępowania trwały 
znacznie dłużej, tj. ponad sześć79, ponad 1080 i ponad 21 miesięcy81.  

Po analizie wyjaśnień Prezesa URE82, NIK nie stwierdziła jednak przypadków 
przewlekłego prowadzenia postępowania. 

(dowód: akta kontroli, str. 4154-4618, 4620-4653, 4654-4657, 4660-4689) 

                                                      
77 Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. Dalej: kpa. 
78 Decyzje były podpisywane przez Dyrektorów oddziałów terenowych URE z upoważnienia Prezesa URE. 
79 Sprawa sygn. OLB.5111.9.2016.TD. 
80 Sprawa sygn. OŁO.5111.19.2016.2017/HZ. 
81 Sprawa sygn. OSZ-5111-10(1)/2015/WKo. 
82 Pismo Prezesa URE z dnia 25 stycznia 2018 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-26). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Strona internetowa Koordynatora (stanowiąca podstronę strony internetowej 
URE) nie pozwalała na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i przekazanie 
dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku – w postaci 
elektronicznej. Było to niezgodne z przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich83. 

Dodatkowo zapisy na stronie internetowej Koordynatora mogły sugerować 
o możliwości złożenia wniosku on-line.  Zawierała ona informację, że pismo do 
Koordynatora z intencją przeprowadzenia postępowania w sprawie 
pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego może zostać złożone m.in. 
z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie 
internetowej prowadzonej przez Koordynatora, a tożsama możliwość wynika – 
z także udostępnianego na stronie internetowej – dokumentu regulującego 
sposób postępowania przez Koordynatorem, tj. z  Regulaminu (§ 1 ust. 5). 

Według wyjaśnień Koordynatora do spraw negocjacji84, na stronie internetowej 
brak jest możliwości złożenia wniosku o wszczęcie postępowania ADR 
i przekazania dokumentów z wykorzystaniem formularza kontaktowego, 
ponieważ Koordynator nie dysponuje budżetem na jego wytworzenie, a jego 
stworzenie nie zostało zapewnione w ramach obsługi organizacyjnej, w tym 
obsługi Strony Internetowej przez URE 

Koordynator wskazał85 również, że zwracał się do Departamentu Komunikacji 
Społecznej URE86 (…) i w ramach spotkań roboczych z Dyrektorem DSK URE 
podjął działania zmierzające do zapewnienia mu własnej strony internetowej, 
która będzie pozwalała na złożenie wniosku o wszczęcie Postępowania ADR 
i przekazanie mu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku 
w postaci elektronicznej oraz że realizacja działań planowana jest na rok 2018.  

Wyjaśnił, że informuje o możliwości złożenia wniosku o wszczęcie postępowania 
m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie 
internetowej, aby uniknąć rozbieżności pomiędzy treścią ustawy (…) 
i Regulaminu, a treścią strony internetowej prowadzonej przez Koordynatora 
w formie zakładki na stronie internetowej URE, a zamieszczenie rzeczonej 
informacji stało się konieczne ze względu na brak zgody ze strony przedstawicieli 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (…) na zapis w Regulaminie 
Koordynatora, w którym nie została podana przedmiotowa możliwość zgodnie ze 
stanem faktycznym87. 

W ocenie NIK informowanie o możliwości, której faktycznie nie ma – niezależnie 
od niezgodności tego stanu rzeczy z powołanymi przepisami ustawy i regulaminu 
oraz bez względu jego przyczyny – wprowadza konsumentów w błąd i może 
przyczyniać się do obniżenia poziomu ich zaufania do instytucji powołanej do 
rozwiązywania sporów z ich udziałem. 

                                                      
83 Dz. U. poz. 1823. Dalej: ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
84 Pismo Koordynatora do spraw negocjacji z dnia 9 listopada 2017 r. (znak: KN.1/NIK/FB/11.2017/JGw). 
85 Pismo Koordynatora do spraw negocjacji z dnia 29 grudnia 2017 r. (znak: KN.1/NIK/FB/12.2017/JGw). 
86 Dalej także: DSK. 
87 Koordynator wyjaśnił również, że starając się chociaż częściowo zniwelować ten brak Koordynator daje konsumentom 
możliwość złożenia wniosku i dokumentów w ramach postępowania za pośrednictwem adresu e-mail koordynator@ure.gov.pl 
udostępnionego w zakładce Kontakt ADR na stronie internetowej. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Według wyjaśnień Prezesa URE88, rozeznanie cenowe przygotowania strony 
internetowej Koordynatora przeprowadzone zostało w grudniu 2016 r., niemniej 
jednak URE skupił się na innych działaniach89.  

Prezes URE wskazał także, iż prowadzone były z Koordynatorem rozmowy 
dotyczące stworzenia oddzielnej dedykowanej strony (zawierającej pełną 
dostępność modułu do obsługi wniosków o wszczęcie postępowania). Prezes 
URE przedstawił – w udzielonych NIK wyjaśnieniach – stanowisko, iż wobec 
braku uwzględnienia środków w rezerwie celowej udostępnionej URE na 
sfinansowanie działalności Koordynatora ds. negocjacji możliwych do 
przeznaczenia na prace w zakresie budowy nowej podstrony dedykowanej 
Koordynatorowi oraz brak środków finansowych w bieżącym budżecie Urzędu 
możliwych do przeznaczenia na ten cel, realizacja tego zadania została 
przeniesiona na termin późniejszy, gdy niezbędne środki będą dostępne. 

Stronom poszczególnych postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązania 
sporu konsumenckiego nie były również udostępniane za pośrednictwem strony 
internetowej Koordynatora informacje dotyczące postępowania, w którym brały 
one udział (pozwalające sprawdzić status konkretnej sprawy, tok postępowania, 
zgromadzone dokumenty, stanowiska stron etc.). Nie odpowiadało to wymogom 
z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich. 

W ocenie NIK, stwierdzone nieprawidłowości wskazują nadto na dotychczasowy 
częściowy brak realizacji celów dyrektywy ADR90, kładącej nacisk na internetowe 
postępowanie w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. 

2. W okresie ponad pół roku od powołania Koordynatora, w URE do końca 2017 r. 
nie została w pełni ustabilizowana sytuacja kadrowa w zakresie obsługi 
Koordynatora. Występowała fluktuacja pracowników URE oddelegowywanych 
okresowo do obsługi Koordynatora. Działania zmierzające do określenia stałego 
zespołu pracowników obsługujących Koordynatora (w razie potrzeby również 
spoza dotychczasowej kadry urzędu) były odłożone w czasie. Nie sprzyjało to 
prawidłowemu realizowaniu działań Koordynatora i uzyskaniu stanu pełnej 
gotowości do wykonywania zadań. 

Według wyjaśnień Prezesa URE91, zamiany pracowników Urzędu obsługujących 
Koordynatora następowały w wyniku zgłaszania bądź ze strony pracownika 
oddelegowanego do obsługi chęci przejścia do realizacji innych zadań bądź ze 
strony Koordynatora potrzeby zmiany pracownika oddelegowanego, a odbywało 
się to każdorazowo w drodze konsensusu. Z wyjaśnień Prezesa URE wynika, iż 
formuła oddelegowania do obsługi pracowników wyrażających zainteresowanie 
realizacją takich zadań została przyjęta ze względu specyfikę obsługi nowego 
podmiotu działającego przy Prezesie URE a nie w strukturze samego Urzędu. 
Później uzgodniono z Koordynaotem uzupełnienie obsługi o nowego, wybranego 
przy udziale Koordynatora pracownika spoza zatrudnionych w URE. 

Stwierdzony stan w trakcie trwania czynności kontrolnych uległ częściowej 
poprawie: z dniem 1 grudnia 2017 r. – poprzez przeniesienie do ZOK pracownika 

                                                      
88 Pismo Prezesa URE z dnia 5 stycznia 2018 r. (znak: DG.090.1.2018.MMi2). 
89 Jak wskazał Prezes URE, z uwagi na fakt, że z końcem 2016 r. konieczna była rozbudowa i przebudowa serwisów 
internetowych URE (…) w związku z szybkim i pilnym wdrożeniem tzw. Pakietu paliwowego (…), podjęto w trybie pilnym prace 
nad przebudową serwisów internetowych i baz w zakresie nowych funkcjonalności, rejestrów i wykazów, a do połowy 2017 r. 
prace te były kontynuowane w związku z wprowadzaniem dalszych aktów wykonawczych Pakietu paliwowego. 
90 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa 
w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 63). 
91 Pismo Prezesa URE z dnia 5 stycznia 2018 r. (znak: DG.090.1.2018.MMi2). 
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URE dotychczas oddelegowanego do obsługi Koordynatora (od dnia 16 sierpnia 
2017 r.), zaś z dniem 2 stycznia 2018 r. – poprzez przeniesienie z Ministerstwa 
Sprawiedliwości i zatrudnienia w ZOK nowego pracownika. Według stanu na 
dzień 11 stycznia 2018 r. nieobsadzone pozostawało jedno stanowisko pracy 
przewidziane do obsługi Koordynatora, na które planowane było 
przeprowadzenie naboru zewnętrznego. 

NIK odnotowuje przy tym, iż w toku prac legislacyjnych nad projektem ustawy 
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (a wcześniej projektem 
założeń projektu ustawy) Prezes URE zgłaszał uwagi co do pożądanego 
sposobu zapewnienia Koordynatorowi wsparcia w wykonywaniu zadań. 
Proponowane rozwiązania ostatecznie nie znalazły się w projekcie wniesionym 
na posiedzenie Rady Ministrów. Organem wnioskującym był Prezes UOKiK. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3770-4011) 

1. Spośród 123 postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich wszczętych i prowadzonych co do meritum przez Koordynatora, 
do końca 2017 r. zostały zakończone (sporządzony został protokół, strony sporu 
doszły do porozumienia) 23 postępowania (18,7%). Według stanu na koniec 
2017 r., 95 postępowań pozostawało w toku (77,2%)92. Spośród 95 postępowań 
będących w toku na koniec 2017 r., 12 dotyczyło wniosków wniesionych w lipcu, 
pięć – w sierpniu oraz 19 – we wrześniu (tj. co najmniej trzy miesiące wcześniej; 
łącznie dotyczyło to 36 wniosków, tj. 37,9%). W 32 ze 123 wszczętych 
i prowadzonych co do meritum postępowań (26%) Koordynator przedłużał termin 
załatwienia sprawy – ponad 90 dni od doręczenia wniosku spełniającego warunki 
formalne. 

Przyczyną zakończenia tylko 18,7 % postępowań według wyjaśnień 
Koordynatora93 była niska świadomość prawna konsumentów w zakresie kwestii 
związanych z Postępowaniem ADR, w tym niezrozumienie istoty Postępowania 
ADR przez osoby w nim uczestniczące, co powodowało konieczność 
wykonywania licznych, często powtarzających się, czynności informacyjnych 
i wyjaśniających, zwiększając nakład pracy i czasu na każde z postępowań. Jak 
wskazał Koordynator, drugą przyczyną było częściowe ziszczeczenie się ryzyk 
przedstawionych Prezesowi URE w informacji z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
Dotyczyły one obsługi zapewnianej Koordynatorowi. 

Przedłużenia terminów załatwienia spraw ponad 90 dni Koordynator wyjaśnił 
w części także powyższymi okolicznościami i faktem, iż nadal istniała możliwość 
zakończenia postępowań porozumieniem stron sporu.  

Jakkolwiek NIK przyjmuje, iż nowo tworzona instytucja nie uzyskuje pełnej 
zdolności do wykonywania zadań z dniem jej powołania, a trudności 
organizacyjne dotyczące Koordynatora (w tym niezależny od Koordynatora brak 
narzędzi do prowadzenia postępowań internetowych) i konieczność ich 
rozwiązywania nie sprzyjały optymalnemu wykonywaniu zadań merytorycznych, 
zwraca uwagę, iż sprawność załatwiania spraw nie była w pełni zadowalająca.  

Według wyjaśnień Prezesa URE94, postępowania w sprawie pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich wynikłych z umów, o których mowa w art. 
31a ust. 1 uPe,  nie należą do obszaru regulacyjnego Prezesa URE, a zatem nie 
ma on kompetencji do dokonania oceny efektów ich prowadzenia. Powołując art. 
43 pkt 2 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, 

                                                      
92 Pozostałe pięć wniosków (4,1%) skutkowało wszczęciem postępowania, ale nie nadano im w 2017 r. biegu. 
93 Pismo Koordynatora do spraw negocjacji z dnia 17 stycznia 2018 r. (znak: KN.2/NIK/FB/01.2018/JGw). 
94 Pismo Prezesa URE z dnia 26 stycznia 2018 r. (znak: BDG.090.6.2017.MSzS-27). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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wskazał, iż organem właściwym do monitorowania działalności  Koordynatora do 
spraw negocjacji przy Prezesie URE w zakresie postępowań w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w obszarze energetyki 
jest wyłącznie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

2. Koordynator informował na stronie internetowej o możliwości złożenia wniosku 
o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu 
konsumenckiego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP), jednocześnie jednak nie umieszczał w części strony URE 
dedykowanej działalności Koordynatora odnośnika (linku) do właściwego punktu 
dostępowego platformy ePUAP (dane dotyczące skrzynki podawczej znajdywały 
się w zakładce Kontakt na stronie internetowej URE). 

(dowód: akta kontroli, str. 3770-4011) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż w URE funkcjonowały mechanizmy zmierzające 
do rozwiązywania sporów na rynku energii elektrycznej z udziałem konsumentów, 
jednakże organizowanie działalności Koordynatora i tworzenia narzędzi jego pracy, 
pomimo upływu ponad pół roku od jego powołania, do końca 2017 r. nie zakończyło 
się, co nie sprzyjało optymalnemu załatwianiu spraw. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli95, wnosi o: 

1. Podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do ustalenia liczby przypadków 
naruszenia przez OSD obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 8g uPe oraz 
zakresu naruszeń oraz następcze wszczęcie postępowań w sprawie nałożenia 
administracyjnych kar pieniężnych. 

2. Dokonanie wszechstronnej analizy stanu wdrażania w Polsce inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych, stopnia zrealizowania obowiązków wynikających 
z przepisów prawa wspólnotowego i możliwych kierunków działań w powyższym 
zakresie, wypracowanie rekomendacji Prezesa URE i następcze przedstawienie 
opracowania Ministrowi Energii. 

3. Zainicjowanie wypracowania zasad współpracy Prezesa URE i Prezesa UOKiK 
oraz podległych im urzędów (również na poziomie oddziałów terenowych URE 
oraz delegatur UOKiK) w zakresie systemowego przeciwdziałania nieuczciwym 
praktykom sprzedawców energii elektrycznej i wspólne przygotowanie propozycji 
kompleksowych rozwiązań normatywnych w tym zakresie. 

4. Rozważenie zmodyfikowania zasad działania prowadzonego przez URE 
kalkulatora taryf elektroenergetycznych (a w związku z tym również zasad 
zgłaszania do nich ofert przez sprzedawców) przy okazji planowanej przez URE 
jego przebudowy – po uprzednich konsultacjach i we współpracy z organizacjami 
konsumenckimi oraz przedstawicielami branży i innymi interesariuszami. 

5. Dostosowanie strony internetowej Koordynatora do wymogów ustawy 
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, poprzedzone 
dokonaniem analizy i oceny rozwiązań pod kątem przystępności rozwiązań dla 
konsumentów, możliwości sprawnego prowadzenia postępowań internetowych 
i przyspieszenia załatwiania spraw spornych, obejmującej zasięgnięcie opinii 
organizacji konsumenckich i organizacji branżowych rynków energii. 

                                                      
95 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 
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 21 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  26  lutego 2018 r. 
 

 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Mieczysław Łuczak 
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