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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Lidia Różycka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/110/2017 z 14 listopada 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

PGE Obrót SA1 
ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Czuk, Prezes Zarządu – powołany na stanowisko od 31 marca 2016 r. 
Od 1 stycznia 2013 r. do 30 marca 2016 r. funkcję tę sprawował Paweł Prządka. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
działalność PGE Obrót SA, w okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 
31 grudnia 2017 r., w zakresie zapewnienia ochrony praw konsumenta energii 
elektrycznej. 

Spółka zapewniła konsumentom możliwości zawierania umów na warunkach 
wolnorynkowych, w sposób niedyskryminacyjny oraz zorganizowała efektywny 
system ich obsługi. PGE Obrót SA informowała konsumentów o przysługujących im 
prawach a także zagwarantowała wszystkim odbiorcom energii elektrycznej 
dostępność do skutecznych środków rozstrzygania sporów.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na dokonywaniu rozliczeń w czasie ponad 
42 dni z odbiorcami, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy, to jest 
z przekroczeniem maksymalnego terminu określonego w art. 4j ust. 7 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne3. Stwierdzono także przekroczenie terminu 
14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamacje związane z rozliczeniami, co było 
naruszeniem obowiązków sprzedawcy określonych w § 42 pkt 8 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego4 oraz w Regulaminach i Ogólnych 
Warunkach Umowy stanowiących załączniki do umów kompleksowych i umów 
sprzedaży energii elektrycznej. NIK zauważa, że zjawisko nie było nagminne i na 
przestrzeni lat 2014-2017 miało tendencję malejącą. NIK stwierdził również 
dokonywanie rozliczeń odbiorców końcowych z opóźnieniem.  

                                                      
1 Dalej: PGE lub Spółka. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm. Dalej: Prawo energetyczne. 
4 Dz. U. Nr 93 poz. 623, ze zm. Dalej: rozporządzenie systemowe. 
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Ponadto w 2014 r. Spółka nie informowała konsumentów o cenie brutto sprzedaży 
energii elektrycznej. W 2015 r. Spółka publikowała już informacje o cenach brutto 
energii na stronie internetowej, ale nie załączała informacji o cenach brutto do 
podpisywanych umów. Postępowanie Spółki w tym zakresie było niezgodne z art. 12 
ust. 1 i 2 w zw. art. 3 ust.1 pkt 1 i 9 i ust. 2 pkt 1 ustawy5 z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach, a następnie od dnia 25 lipca 2014 r. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług6.  

Od 2016 r. informacje o cenach brutto są publikowane na stronie internetowej Spółki 
oraz przekazywane konsumentowi wraz z zawartymi umowami sprzedaży 
i umowami kompleksowymi energii elektrycznej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Umowy sprzedaży energii elektrycznej 

Podstawowy zakres działalności PGE Obrót SA dotyczył obrotu energią elektryczną 
na obszarze całego kraju. Udział PGE w rynku detalicznym sprzedaży energii 
elektrycznej na terenie kraju na koniec trzeciego kwartału 2017 r. wynosił 30,7% 
i był niższy o 3,9 punktu procentowego od stanu na koniec trzeciego kwartału 
2016 r. Struktura sprzedaży energii elektrycznej za 2017 r. według wolumenu 
zużycia kształtowała się w poszczególnych grupach taryfowych następująco: taryfa 
Ax 24,5%, Bx 35,0%, Cx 17,4% i Gx 23,1%. 

Na koniec 2017 r. Spółka świadczyła usługi sprzedaży energii elektrycznej dla 
5 179,1 tys. odbiorców, w tym dla 5 049,6 tys. odbiorców sprzedaż realizowała 
w ramach kompleksowych umów sprzedaży energii elektrycznej oraz dla 129,5 tys. 
odbiorców w ramach umów sprzedaży energii elektrycznej. 

Spółka prowadziła sprzedaż energii elektrycznej, jako sprzedawca z urzędu oraz 
sprzedawca z wyboru. Rola sprzedawcy z urzędu podlegała regulacjom 
wynikającym z Prawa energetycznego, zgodnie, z którym każdy klient przyłączony 
do sieci PGE Dystrybucja SA ma prawo żądać od PGE Obrót SA zawarcia umowy 
kompleksowej na warunkach Taryfy energii elektrycznej zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki7. Spółka pełniąc rolę sprzedawcy z wyboru 
oferowała produkty inne, niż Taryfa Sprzedawcy z urzędu tak klientom przyłączonym 
do sieci PGE Dystrybucja SA, jak i pozostałym klientom z terenu całej Polski.  

(dowód: akta kontroli str. 9-16, 230-239, 1228-1229) 

W ramach Grupy Kapitałowej PGE obowiązywała Strategia GK na lata 2014-20208 
oraz od dnia 6 września 2016 r. jej aktualizacja. Strategia odnosiła się do szeroko 
rozumianych relacji z klientem. W obszarze sprzedaży detalicznej główne cele to 
m.in.: umocnienie relacji z  klientem (rozwój wiedzy o potrzebach, powodach zmiany 
sprzedawcy, samym kliencie), dopasowanie polityki cenowej dla grup odbiorców, 
rozwój nowych kanałów sprzedaży i komunikacji, budowanie długoterminowych 
relacji opartych na zaufaniu. 

W projekcie nowej Strategii zdefiniowano wizję Spółki: PGE Obrót jest liderem na 
polskim rynku sprzedaży energii elektrycznej oferującym innowacyjne produkty oraz 
wyznaczającym standardy jakości obsługi klienta. Natomiast wśród dźwigni rozwoju 
i poprawy efektywności są m.in. utrzymanie jakościowych parametrów obsługi oraz 

                                                      
5 Dz. U. z 2013 r. poz. 385. –  uchylona z dniem 25 lipca 2014 r. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1830. – weszła w życie w dniu 25 lipca 2014 r.  
7 Dalej: Prezes URE. 
8 Przyjęta w dniu 13 maja 2014 r. Uchwałą Rady Nadzorczej GK PGE (RN GK PGE). 
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budowanie partnerskich kanałów obsługi w relacji z zewnętrznymi partnerami (e-
Faktury, e-Płatności). 
Zarząd PGE Obrót SA w dniu 31 stycznia 2018 r. przyjął9 Strategię PGE Obrót SA 
na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2030 Dokument został skierowany do 
zatwierdzenia przez Zarząd PGE SA. Na dzień 19 lutego 2018 r. Spółka była 
w trakcie uzyskiwania zatwierdzenia dokumentu przez Radę Nadzorczą a następnie 
Walne Zgromadzenie PGE Obrót SA. 

(dowód: akta kontroli str. 23-118, 1727-1728) 

1.1. Spółka opracowała i stosowała sześć wzorów umów zawieranych 
z konsumentami w przypadku sprzedaży energii elektrycznej10 dla gospodarstw 
domowych. Treść umów nie podlegała negocjacjom z klientami. Konsument miał 
możliwość wyboru niektórych postanowień umowy, np. grupy taryfowej, cyklu 
rozliczeniowego oraz określenia zakresu zgód m.in. przetwarzania danych 
osobowych. 

W latach 2014-2017 treści zawarte w umowach były dostosowywane do 
obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności do zmian wynikających 
z przepisów: Prawa energetycznego, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny11,ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta12, ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych13, rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego14, rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną15 oraz 
zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). 

Departament Audytu PGE SA przeprowadził w 2016 r. zadanie audytowe pn. Audyt 
weryfikacji umów sprzedażowych zawartych w latach 2012-2016 w zakresie taryf B 
i C w PGE Obrót SA. W trakcie audytu poddano również badaniom regulaminy 
i wzorce umów dla taryfy G wprowadzone do stosowania od 26 września 2016 r. 
oraz od 1 lutego 2017 r. ze względu na prawdopodobieństwo istnienia we wzorcach 
tych umów klauzul, które mogłyby być uznane za abuzywne. Nie stwierdzono w tym 
zakresie nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 17-21, 123, 230-239, 353, 363-387, 409-410) 

Spółka, z reguły zawierała umowy na czas nieokreślony, których okres 
wypowiedzenia zgodnie z przepisami Prawa energetycznego wynosił jeden miesiąc. 
Według wyjaśnień16 Kierownika Biura Wsparcia Sprzedaży i Obsługi Klienta, klient 
miał również możliwość zawarcia umowy na dowolny okres obowiązywania. Wzory 
umów umożliwiały wybór rodzaju umowy (czas określony/nieokreślony). Umowy 
zawarte na czas nieokreślony, po przyjęciu przez klienta konkretnej oferty17 

                                                      
9 Uchwała Zarządu PGE Obrót SA nr 72/80/IX/2018. 
10 Umowy (cztery) zawierane z konsumentami z rynku historycznego: Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej 
i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x, Rezerwowa umowa kompleksowa sprzedaży 
energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców w gospodarstwie domowym, Umowa rezerwowej sprzedaży 
energii elektrycznej, Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia 
usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji. Umowa zawierana 
z konsumentami z rynku historycznego i pozostałego: Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców z grupy taryfowej 
G oraz C1x.Umowa zawierana z konsumentami z rynku pozostałego: Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej 
i świadczenia usług dystrybucyjnych (GUD-K).  
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm. Dalej; Kodeks cywilny. 
12 Dz. U. z 2017 r. poz.683. Dalej: ustawa o prawach konsumenta. 
13 Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm. 
14  Dz. U. Nr 93, poz. 623, ze zm. Dalej: rozporządzenie systemowe. 
15  Dz. U. z 2013 r. poz. 1200. Dalej: rozporządzenie taryfowe. 
16 Pismo z dnia 12 stycznia 2018 r., znak: DWM/1/2018/TM. 
17 W ofertach Spółka gwarantuje m.in. niezmienność ceny w okresie związania ofertą, możliwość skorzystania z szybkiej 
pomocy fachowca w przypadku nagłych awarii instalacji elektrycznych, pakietu Pomoc Medyczna. 
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(z określonym terminem obowiązywania) przekształcały się w umowy na czas 
określony – zgodnie z przyjętą ofertą. Po zakończeniu związania ofertą, jeżeli klient 
nie wybrał kolejnej oferty – umowy te przekształcały się ponownie w umowy na czas 
nieokreślony. Umowy zawierane z prosumentami18 zawierane były tylko i wyłącznie 
na czas określony, nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r., z maksymalnym okresem 
trwania nie dłuższym niż 15 kolejnych lat od daty wytworzenia po raz pierwszy 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii19. 

(dowód: akta kontroli str. 17-21, 230-239, 490-491) 

W załącznikach do umów kompleksowych oraz sprzedaży energii elektrycznej, tj. 
w: Regulaminie sprzedaży energii elektrycznej PGE Obrót SA do Umowy sprzedaży 
energii elektrycznej dla Odbiorców z grupy taryfowej G, C1x20, Regulaminie 
wykonywania umów kompleksowych PGE Obrót SA21, Regulaminie wykonywania 
umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi 
dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci OSD z mikro instalacji22 oraz w Ogólnych23 Warunkach 
Umowy Kompleksowej24 uregulowano kwestię odpowiedzialności stron, w tym za 
szkody powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku zakłóceń lub 
niedotrzymania parametrów jakościowych w dostawie energii. Spółka ponosiła 
odpowiedzialność za niewypełnienie bądź nienależyte wypełnienie swoich 
obowiązków na zasadach ogólnych. Nie odpowiadała natomiast za szkody powstałe 
w skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy m.in. z przyczyn 
leżących po stronie odbiorcy, osób trzecich, działania siły wyższej, ograniczeń 
w przypadku niedoboru mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 17-21, 230-239) 

1.2. W latach 2014-2017 Spółka opracowała i korzystała z  wewnętrznych 
procedur25 dotyczących zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, które określały 
m.in. czynności, dokumenty, terminy oraz zakres odpowiedzialności niezbędne do 
skutecznego i efektywnego dokonania zmiany sprzedawcy. Spółka zawarła łącznie 
903 umowy z nowymi26 konsumentami w taryfie Gx, którzy zmienili sprzedawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 230-239, 391-399, 411-426, 489) 

PGE Obrót SA informowała Operatora Systemu Dystrybucyjnego27 w terminach 
określonych w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych28o:  
– zaprzestaniu sprzedaży energii dla danego odbiorcy, tj. nie później niż na 21 dni 

kalendarzowych przed zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej, 
– zawarciu umowy sprzedaży czy umowy kompleksowej i planowanym terminie 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, tj. nie później niż na 90 dni 

                                                      
18 Odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię 
elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane 
z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.). 
19 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478). 
20 Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 3442/648/VIII/2013 z dnia 10 września 2013 r. ze zm., wersja obowiązująca Regulaminu 
zatwierdzona Uchwałą Zarządu Nr 289/29/IX/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. 
21 Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 3442/648/VIII/2013 z dnia 10 września 2013 r. ze zm., wersja obowiązująca Regulaminu 
zatwierdzona Uchwałą Zarządu Nr 289/29/IX/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. 
22 Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 20/1/IX/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. ze zm., wersja obowiązująca Regulaminu 
zatwierdzona Uchwałą Zarządu Nr 289/29/IX/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. 
23 Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 4780/769/VIII/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., a następnie zmienione  Uchwałą Zarządu 
Nr 289/29/IX/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. 
24 Dalej: OWU. 
25 Procedura obsługi zmiany zgłoszeń sprzedawcy energii elektrycznej zatwierdzona uchwałą Zarządu PGE Obrót SA z dnia 
25 sierpnia 2015 r. nr 4624/75/VIII/2015. 
26 Dane dotyczą umów z konsumentami bez uwzględnienia powrotów na umowę kompleksową do macierzystego OSD (PGE 
Dystrybucja SA) i umów rezerwowych zgłaszanych do realizacji przez macierzysty OSD. 
27 Dalej OSD. 
28 Dalej: IRiESD. 
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kalendarzowych od dnia złożenia powiadomienia, które składane jest nie później 
niż na 21 dni kalendarzowych przed planowanym terminem wejścia w życie 
umowy.  

Powiadomienie o rozpoczęciu sprzedaży przekazywane do OSD zawierało dane 
Punktu Poboru Energii29 wskazujące miejsce przekazywania danych pomiarowych, 
tj. numer PPE, adres PEE i numer licznika. 

(dowód: akta kontroli str. 230-239, 489-490) 

Spółka poprzez zgłoszenie zmiany sprzedawcy oraz jeżeli posiadała takie 
pełnomocnictwo30, złożenie wypowiedzenia poprzedniemu sprzedawcy, informowała 
OSD i dotychczasowego sprzedawcę o planowanej dacie rozpoczęcia sprzedaży. 
Pozytywna weryfikacja zgłoszenia zmiany sprzedawcy skutkowała zamieszczeniem 
na Platformie Wymiany Informacji31 daty rozpoczęcia sprzedaży. OSD w oparciu 
o informacje z PWI dokonywało odczytów oraz odpowiadało za terminowość 
i prawidłowość danych. 

Mediana dla terminu rozpoczęcia sprzedaży przez Spółkę licząc od dnia zawarcia 
umowy dla lat 2014-2017 wyniosła odpowiednio: 51, 59, 69 i 64 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 490, 505, 653) 

W przypadku zawierania nowej umowy, klienci byli informowani o zwróceniu 
szczególnej uwagi na terminy wejścia w życie nowej umowy oraz rozwiązania 
umowy u dotychczasowego sprzedawcy. W przypadku, gdy pełnomocnikiem 
konsumenta była Spółka, wówczas przedstawiał on oświadczenie o wypowiedzeniu 
umowy poprzedniemu sprzedawcy, w treści podając: czy konsument korzystał 
z oferty promocyjnej lub umowy lojalnościowej oraz okres wypowiedzenia i datę 
zakończenia umowy lojalnościowej – o ile był nią związany.  

Ponadto w treści nowej umowy zawarty był zapis informujący m.in. o okresie 
obowiązywania umowy, dacie rozpoczęcia sprzedaży z zastrzeżeniem i nie 
wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD 
i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. Ponadto Spółka przed zawarciem 
umowy z konsumentem przekazywała informacje wynikające z przepisów art. 8 lub 
art. 12 ustawy o prawach konsumenta. 

 (dowód: akta kontroli str. 119-120, 128-131) 

Według wyjaśnień32 Dyrektora Biura Rozliczeń zdarzały się incydentalne przypadki 
podwójnego fakturowania klientów po zmianie sprzedawcy. Występowały one 
w sytuacjach: 
– braku wypowiedzenia umowy przez klienta lub nowego sprzedawcę (w imieniu 

klienta), 
– nieskutecznego wypowiedzenia umowy (nowy sprzedawca wystawił faktury na 

podstawie szacunkowego zużycia z deklaracji klienta), 
– błędu w ewidencji OSD, skutkującym udostępnieniem danych pomiarowych dla 

dwóch sprzedawców. 

Każdy przypadek był przez Spółkę indywidualnie rozpatrywany i uzgadniany, w razie 
potrzeby podpisywano porozumienie trójstronne (nowy sprzedawca, klient, 
poprzedni sprzedawca) bądź korygowano wystawione przez PGE faktury.  

(dowód: akta kontroli str. 655, 1742) 

                                                      
29 Dalej: PPE. 
30 W składanych wypowiedzeniach Spółka posiadając umocowanie wskazywała poprzedniemu sprzedawcy datę rozpoczęcia 
sprzedaży energii elektrycznej. 
31 Dalej: PWI. 
32 Pismo z dnia 11 stycznia 2017 r., znak: BR/BZRO/001/2018/ZT. 
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Spółka, przy zmianie sprzedawcy oferowała konsumentom udzielenie 
pełnomocnictwa, by w ich imieniu prowadzić cały proces zmiany sprzedawcy, tj. 
wypowiedzieć umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zgłosić wniosek zmiany 
sprzedawcy do lokalnego OSD. Według wyjaśnień33 Kierownika Biura Wsparcia 
Sprzedaży i Obsługi Klienta zdecydowana większość konsumentów korzysta z tej 
ścieżki postępowania. Zdarzały się przypadki, gdy konsument sam wypowiadał 
umowę dotychczasowemu sprzedawcy i zawierał umowę dystrybucyjną z OSD. 

We wszystkich przypadkach zmiany sprzedawcy Spółka zgłaszała wniosek zmiany 
sprzedawcy do OSD, do którego przyłączony był PPE. 

W latach 2014-2017 odbiorcy, którzy skorzystali z udzielenia Spółce 
pełnomocnictwa do wypowiedzenia w ich imieniu umowy dotychczasowemu 
Sprzedawcy stanowili odpowiednio 71%, 59,4%, 89,9% i 83% konsumentów, którzy 
zawarli umowy odbioru energii elektrycznej. Spółka nie pobierała żadnych opłat 
z tytułu zmiany sprzedawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 120, 124, 660, 733-748, 1671) 

W przypadku otrzymania przez Spółkę wypowiedzenia umowy od konsumenta: 
– niezagrożonego karą umowną, Spółka kierowała do nowego sprzedawcy pismo 

z potwierdzeniem rozwiązania umowy w danym terminie (do wiadomości 
konsumenta), 

– zagrożonego karą umowną, Spółka kierowała pismo do konsumenta, 
z informacją, iż w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po jego 
stronie zostanie naliczona kara umowna. W piśmie przedstawiano sposób 
naliczenia kary. Jeżeli konsument nie reagował na pismo i nie odstąpił od 
wypowiedzenia umowy, Spółka po zakończeniu umowy kierowała do byłego 
odbiorcy pismo wraz z notą obciążeniową. 

W 2014 roku nie stwierdzono wypowiedzeń umów sprzedaży skutkujących 
naliczeniem kary umownej. 

(dowód: akta kontroli str. 1292-1390) 

1.3. PGE Obrót SA posiada Certyfikat34 Towarzystwa Obrotu Energią35. Każdego 
roku uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej TOE pn. 
Wybieraj mądrze. Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię skierowanej do odbiorców 
energii elektrycznej.  

Spółka prowadziła działania informacyjne przestrzegające przed nieuczciwymi 
sprzedawcami a także o sposobach działania nieuczciwych sprzedawców w postaci: 
– własnych kampanii medialnych prowadzonych głównie za pośrednictwem prasy 

regionalnej i portali internetowych, lokalnych rozgłośni radiowych, 
– zewnętrznych działań – np. w 2016 r. akcję pn. Daj się oświecić zwracającą 

uwagę na problem niezapoznawania się konsumentów z zapisami umowy przed 
jej podpisaniem. W 17 miastach w regionach o nasilonym działaniu nieuczciwych 
sprzedawców, ankieterzy zapraszali losowo wybranych przechodniów do udziału 
w konkursach z nagrodami. W 2017 r. w 21 miastach na terenie działania PGE 
zorganizowano mobilne strefy informacyjne, gdzie m.in. informowano klientów o 
zagrożeniach związanych z działaniami nieuczciwych sprzedawców na rynku 
energii, 

                                                      
33 Pismo z dnia 30 listopada 2017 r., znak: DWM/14/2017/TM. 
34 Certyfikat Sprzedawcy jest potwierdzeniem przystąpienia danej Spółki do Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii 
Elektrycznej (dalej: Kodeks) oraz pozytywnego wyniku audytu sprawdzającego, przeprowadzonego przez zewnętrzną 
jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska, źródło: http://www.toe.pl/pl/standardy-umow/dobre-praktyki. Spółka przystąpiła 
do Kodeksu Dobrych Praktyk w dniu 16 kwietnia 2014 r. 
35 Dalej: TOE. 
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– organizowania spotkań dla klientów 50+ (przedział wiekowy najbardziej 
zagrożony ze względu na nieuczciwe praktyki sprzedawców). Spółka 
współpracowała w tym zakresie z administracją samorządową, Policją, Strażą 
Pożarną, Polskim Czerwonym Krzyżem i innymi organizacjami. Pracownicy 
podczas tych spotkań prezentowali informacje opisujące sposoby jak nie dać się 
oszukać, odpowiadali na pytania, rozdawali ulotki i materiały – jak się chronić 
przed oszustwem, 

– wydawania ulotek informacyjnych pn. Bądź świadomym Konsumentem i nie daj 
się namówić na nieuczciwą umowę na prąd!, książeczek pn. Nie daj się oszukać, 
publikowania na własnej stronie internetowej komunikatów, 

– przekazywania mediom informacji potrzebnych klientom, inicjowanie audycji 
i artykułów o charakterze edukacyjnym oraz informacyjnym (w odpowiedzi na 
przypadki oszustw na danym terenie). 

 (dowód: akta kontroli str. 120-123, 132-161, 166-215, 230-239) 

Spółka współpracowała z Rzecznikami Praw Konsumenta, Policją oraz innymi 
organizacjami lub organami (Prokuratura, Federacja Konsumentów) w celu wymiany 
informacji o praktykach nieuczciwych sprzedawców poprzez udzielanie wyjaśnień, 
przekazywanie informacji oraz niezbędnych dokumentów do prowadzenia czynności 
procesowych.  

Spółka współpracowała również z administracją samorządową (urzędy miasta, 
urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie), policją, strażą pożarną, a także 
innymi podmiotami takimi jak Polski Czerwony Krzyż. Działalność Spółki w trakcie 
takich spotkań, według wyjaśnień36 Dyrektora Zarządzania Sprzedażą i Obsługą 
Klientów Masowych, polegała w szczególności na przekazywaniu odbiorcom 
informacji, jak nie dać się oszukać i przypominaniu o prawach konsumenta. 
Pracownicy odpowiadali na pytania klientów i rozdawali materiały opisujące sposób 
działania oszustów, wraz ze wskazaniem metod i sposobów ich działania, co dawało 
większe szanse ochrony przed skutkami takiej działalności, szczególną uwagę 
przykładając do seniorów, najbardziej narażonych na skutki nieuczciwej konkurencji. 
W 2017 roku takie spotkania odbyły się m.in. na terenie działania oddziałów PGE 
Obrót - Skarżysko-Kamienna, Lublin, Warszawa, Rzeszów i Spółka planowała cykl 
kolejnych spotkań tak, aby objęły one jak najszerszy obszar działania PGE. 

 (dowód: akta kontroli str. 124, 402, 508, 624-652) 

1.4. Sprzedawca w latach 2014-2017 w celu pozyskania nowych klientów zlecał 
ofertowanie 14 podmiotom zewnętrznym na zasadach umów agencyjnych. Spółka 
w tym czasie miała również zawarte umowy z 84 subagentami, którzy działali 
w ramach sieci sprzedaży danego agenta i wykonywali czynności agencyjne. 
Według wyjaśnień Kierownika Biura Zarządzania Sprzedażą Agencyjną37 po 31 
lipca 2016 r. Spółka nie zlecała ofertowania konsumentów podmiotom zewnętrznym 
z uwagi na niską efektywność, brak zainteresowania konsumentów i partnerów 
zewnętrznych taką formą sprzedaży. Od 1 sierpnia 2016 r. konsumentów obsługują 
wyłącznie pracownicy Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klientów Biznesowych 
i Masowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 217-220, 852-853) 

PGE Obrót SA zapewniła stały nadzór nad działalnością akwizycyjną poprzez 
szkolenia autoryzacyjne38, bieżącą weryfikację celów (po każdym kwartale)39 

                                                      
36 Pismo z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: DO/DOK/31/2017/KM. 
37 Pismo z dnia 12 stycznia 2018 r., znak: DA/DAZ/OW-36/2018/JD. 
38 W latach 2014-2017 odbyło się odpowiednio: 30, 27, 24 i 17 szkoleń a przeszkolonych zostało odpowiednio: 454, 385, 375 
i 157 osób. 
39 Handlowcy, którzy nie realizowali w pełni założonych celów po uzgodnieniu z Agentem tracili autoryzację. 
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i zapisów umów agencyjnych, w tym wewnętrznych procedur i instrukcji. Według 
wyjaśnień40 Kierownika Zarządzania Sprzedażą Agencyjną pracownicy Zespołu 
Procesu Zmiany Sprzedawcy na bieżąco weryfikowali kompletność i poprawność 
dokumentacji sprzedażowej oraz informacji wprowadzonych do systemu 
informatycznego. W przypadku błędów proces agencyjny wycofywany był do 
poprawy przez partnerów zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 221, 852-853) 

Biuro Audytu Spółki nie prowadziło audytów dotyczących rzetelnego informowania 
konsumentów o warunkach oferty. W Spółce obowiązywała Księga Jakości – 
Standardy obsługi Klienta PGE Obrót SA41. Spółka wprowadziła narzędzia 
kształtowania i weryfikowania standardów obsługi klienta, w tym standardów 
komunikacji sprzedażowej i właściwej prezentacji oferty. Zasady wprowadzone 
w Księdze Jakości dla stacjonarnej sieci sprzedaży są weryfikowane w trybie 
audytów wewnętrznych w okresach półrocznych (centrala) lub dwumiesięcznych 
(oddziały). W kanałach zdalnych, weryfikacja przestrzegania standardów obsługi 
prowadzona była w trybie ciągłym poprzez odsłuchy prowadzonych rozmów. 
Wyniki audytów wewnętrznych realizowanych w formie oceny placówki i oceny 
pracownika nie wykazały nieprawidłowości w zachowaniu standardów obsługi 
klienta określonych Księgą Jakości, w szczególności dotyczących właściwej 
prezentacji oferty oraz obowiązku informowania o kosztach i opłatach związanych 
z ofertą. 

(dowód: akta kontroli str. 222-223, 230-239, 854) 

W PGE nie odnotowano odstąpień od umowy sprzedaży energii elektrycznej 
(podpisywanych przez Spółkę z nowymi klientami) z przyczyn związanych 
z nieuczciwymi praktykami handlowymi. Odstąpienia wpływające do Spółki mają 
charakter incydentalny z uwagi na zwieranie takich umów z inicjatywy konsumenta. 
W Spółce nie odnotowano nieprawidłowości w zakresie ofertowania i zawierania 
umów z odbiorcami końcowymi. Spółka od 9 lutego 2016 r. wdrożyła do stosowania 
Instrukcję kontroli prawidłowości zawarcia umowy z Klientami Indywidualnymi PGE 
Obrót SA w kanałach własnych42. Reguluje ona zasady w zakresie prawidłowości 
zawartych umów z klientami. 

(dowód: akta kontroli str. 123-124, 230-239, 392-399) 

Spółka zidentyfikowała przypadki nieuczciwych praktyk sprzedaży energii 
elektrycznej (przez alternatywnych sprzedawców)43 w latach 2014-2017 
odpowiednio: 258, 443, 617 i aż 3 369. W stosunku do liczby klientów dokonujących 
zmiany sprzedawcy w danym roku przypadki nieuczciwych praktyk sprzedaży 
energii stanowiły odpowiednio: 0,6%, 1,3%, 2,2% i 15,1%. W lutym 2016 r., biorąc 
pod uwagę narastającą ilość takich przypadków, Spółka udostępniła w BOK swoim 
klientom formularz, który konsument może wypełnić, gdy poczuje się oszukany 
przez alternatywnego sprzedawcę. Działania44 nieuczciwych handlowców polegały 
m.in. na: podszywaniu się pod przedstawiciela PGE Obrót SA, PGE Dystrybucja SA, 
PGE, Zakładu Energetycznego, wskazywaniu na konieczność: wymiany licznika, 
zmiany sprzedawcy, zmian w umowie, zmian cyklu rozliczeń, zmniejszeniu 
wysokości rachunków, itp. Dane pozyskiwane na formularzach przetwarzane były 
wewnętrznie na potrzeby Spółki. Działania prewencyjne, podejmowane między 
innymi na podstawie informacji pozyskanych z formularzy w BOK, to przede 

                                                      
40 Pismo z dnia 12 stycznia 2018 r., znak: DA/DAZ/OW-36/2018/JD. 
41 Dalej: Księga Jakości. 
42 Uchwałą Zarządu z dnia 9 lutego 2016 r. Nr 4849/777/VIII/2016.  
43 Na podstawie informacji uzyskanych od konsumentów, rzeczników praw konsumenta, policji, prokuratury.  
44 Spółka uzyskała informacje od swoich klientów. 
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wszystkim kampanie informacyjne prowadzone wspólnie z samorządami w formie 
spotkań (adresowane przede wszystkim do seniorów), medialne akcje informacyjne 
oraz informowanie klientów podczas wizyt w BOK. 

(dowód: akta kontroli str. 506-508 624-652, 1769-1770) 

1.5. Spółka gromadziła dane osobowe Klientów i przechowywała je zgodnie 
z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. W Spółce obowiązywała 
polityka ochrony danych osobowych wyrażona w regulacji wewnętrznej45 pt. PROC 
40044 Procedura bezpieczeństwa danych osobowych w PGE Obrót S.A oraz 
Ogólnej Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Służącymi do 
Przetwarzania Danych Osobowych w PGE Obrót S.A. 

W myśl tych regulacji i zgodnie z ww. ustawą pracownicy Spółki przechodzili 
szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych. Dla poszczególnych pracowników 
wydawane były upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

Dodatkowo dane osobowe Klientów były objęte regulacją pt. PROC 40067 
Procedura ochrony Tajemnicy Spółki w PGE Obrót S.A46. W myśl jej zapisów dane 
Klientów stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa i jako takie chronione były przepisami 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Poza tymi w całej Grupie Kapitałowej 
PGE, w tym w Spółce, obowiązywały regulacje dotyczące bezpieczeństwa 
teleinformatycznego. 

Koordynacją ochrony danych osobowych w Spółce zajmował się pełnomocnik ds. 
ochrony danych osobowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 162-165, 224-225, 230-239, 400) 

Spółka umożliwiała zmianę taryfy swoim odbiorcom końcowym – zgodnie z zapisami 
Taryfy OSD – nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek, 
w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej Taryfy. Zmiana grupy taryfowej 
następowała na wniosek klienta. W przypadku umów kompleksowych wszelkie 
formalności związane ze zmianą taryfy odbywały się za pośrednictwem Spółki. Czas 
zmiany grupy taryfowej uzależniony był od kanału kontaktu klienta oraz 
uwarunkowań technicznych związanych z koniecznością dostosowania układu 
pomiarowego. W przypadku bezpośredniego kontaktu klienta w BOK – umowa 
zmieniana była w trakcie bieżącej obsługi, a jej postanowienia wchodziły w życie 
z dniem realizacji działań po stronie OSD. Proces ten trwał dla większości 
przypadków maksymalnie 14 dni. Spółka nie pobierała z tego tytułu żadnych opłat. 

 (dowód: akta kontroli str. 124-125) 

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

Spółka w ok. 1 % przypadków nie dotrzymała terminu (42 dni) rozliczenia się 
z odbiorcą, który zmienił sprzedawcę energii elektrycznej, co było niezgodne z art. 
4j ust. 7 Prawa energetycznego. Liczba klientów rozliczonych z przekroczeniem 
terminu w latach 2014 – 2017 wyniosła łącznie ok. 1 tys.  

Według wyjaśnień47 Kierownika Zespołu Rozliczania Klientów dla 1020 rozliczeń 
dokonanych po terminie: 38,3% przypadków dotyczyło błędów po stronie OSD, tj. 
m.in. opóźnienia w przekazaniu danych, błędnie wprowadzonego odczytu, 30,2% 
przypadków wystąpił problem na tle procesu zmiany sprzedawcy48 – szczególnie 

                                                      
45 Regulacje zatwierdzone przez Zarząd PGE Obrót SA. 
46 Obowiązująca - przyjęta Uchwałą Zarządu nr 602/67/IX/2017 z dnia 19 października 2017 r. 
47 Pismo z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: BR/BRO/007/2017/ZT. 
48 Dotyczyło to negatywnej weryfikacji procesu zmiany sprzedawcy – odrzucenie wniosku, wycofanie wniosku, brak wniosku o 
rozwiązanie umowy.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w pierwszych okresach, gdzie zarówno sprzedawcy jak i operatorzy nie opanowali 
jeszcze specyfiki działania na rynku zmiany sprzedawcy, a ówczesne IRiESD 
nieprecyzyjnie określały zasady postępowania w poszczególnych sytuacjach. 
W stosunku do 7,8% Spółka wskazała, iż opóźnienie nastąpiło z jej winy – na 
skutek błędów popełnionych przez jej pracowników. W 5,7% Spółka nie potrafiła 
zidentyfikować przyczyn opóźnienia. Natomiast 17,9% rozliczeń w zestawieniu 
wskazano, jako nieprawidłowo ujęte – nie dotyczyły zmiany sprzedawcy lub 
dotyczyły faktury korygującej.  

Według wyjaśnień49 Kierownika Zespołu Rozliczania Klientów rozliczenia 
dokonane po terminie 42 dni zidentyfikowane, jako: opóźnienie z winy sprzedawcy 
i nie zidentyfikowano specyficznych przyczyn opóźnienia w rozliczeniu wynikały 
z:  błędów pracowników wystawiających rozliczenia finalne kończące umowę – nie 
oznaczono prawidłowo odczytu licznika, jako kończącego umowę, przez co umowy 
nie zostały zamknięte automatycznie, oznaczono zakończenie umowy z inną datą 
niż wynikała z umowy zmiany sprzedawcy, przeoczono zgłoszenie od OSD 
dotyczące odczytu na dzień zmiany sprzedawcy. 

Ilość rozliczeń dokonanych po terminie w latach 2014-2017 z roku na rok ulegała 
zmniejszeniu, niemniej jednak NIK zwraca uwagę, że Spółka jest stroną umowy 
z odbiorcą końcowym i jako taka odpowiada za wypełnienie obowiązków 
ustawowych. Znaczna część rozliczeń dotyczyła problemów z pozyskaniem 
danych od OSD. NIK zauważa, że Spółka odpowiada, w szczególności również za 
pozyskanie danych dotyczących ilości zużytej energii elektrycznej od OSD 
w terminie umożliwiającym dokonanie końcowego rozliczenia z odbiorcą.  

 (dowód:  akta kontroli str. 226-229, 452, 661, 782-792, 1720, 1740-1747) 

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

2. Obsługa klienta 

2.1. Spółka wykorzystywała systemy bilingowe przygotowane przez czterech 
niezależnych producentów oprogramowania. Wśród sześciu systemów bilingowych 
działało aż 12 systemów rozliczeniowych50, które wymuszały stosowanie różnych 
wzorców faktur. Według wyjaśnień51 Dyrektora Biura Rozliczeń trwało wdrożenie 
jednego centralnego rozwiązania – Centralnego Systemu CRM Biling, w ramach, 
którego zaplanowane było ujednolicenie systemu rozliczeń oraz zaimplementowanie 
jednolitego wzorca faktury. […]52 

Spółka podejmowała inicjatywy w celu poprawy czytelności faktur. W 2014 r. 
przeprowadzono badanie czytelności faktur na przykładzie Oddziału Warszawa 
i Centrali Rzeszów. Osoby biorące udział w badaniu określiły oceniane wzorce 
faktur dotychczas stosowane, jako nieczytelne i niejasne Zaprezentowano również 
nowe wzory faktur w zmienionej formie, które zostały przychylnie odebrane przez 
potencjalnych odbiorców. Nowe wzory faktur zostały wdrożone i były stosowane 
w systemie bilingowym pn. SRKTPA, który służył do rozliczeń umów 
sprzedażowych, umów gazowych i umów z prosumentami na obszarze całego kraju. 

                                                      
49 Pismo z dnia 20 lutego 2018 r., znak: BR/BRO/002/2018/ZT. 
50 W poszczególnych Oddziałach przy zastosowaniu tego samego systemu występuje inna jego konfiguracja i wersja 
oprogramowania (różny poziom zaawansowania i rozwoju, wspólne ale i odmienne funkcjonalności systemowe). 
51 Pismo z dnia 11 stycznia 2018 r., znak: BR/BRO/001/2018/ZT. 
52 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419). Wyłączenia dokonano w interesie PGE Obrót SA.   Dalej oznaczenie: [… ] - 
wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Ponadto według wyjaśnień53 Dyrektora Biura Rozliczeń Spółka, jako członek TOE, 
współpracuje przy inicjatywie zgłoszonej przez największe Spółki sprzedażowe 
dotyczącej uproszczenia faktur za energię elektryczną. Celem tej inicjatywy było 
przygotowanie propozycji zmian faktur54 na czytelniejsze lub zmian ustaw, tak by 
można było dla konsumentów wystawiać faktury uproszczone bez szczegółowych 
informacji. Kolejne etapy prac miały obejmować mi.in. przeprowadzenie badań 
rynkowych pn. Co Klient potrzebuje na fakturze oraz współpracę z URE, UOKiK 
i Federacją Konsumentów w obszarze zmian prawnych w celu uproszczenia faktur.  

 (dowód: akta kontroli str. 230-239, 485-488, 653-655, 663-722, 1733-1734, 
1742-1743, 1772) 

Stosowane w rozliczeniach z klientami faktury uwzględniały wszystkie opłaty 
związane ze sprzedażą energii (cena energii wyrażona w zł/kWh) oraz opłaty, 
niezależne od zużycia energii, zgodnie z Taryfą Sprzedawcy lub Cennikiem 
Sprzedawcy oraz wszystkie elementy związane z usługą dystrybucji w tym opłata 
OZE oraz opłaty niezależne od zużycia energii, zgodnie z Taryfą OSD.  

Na fakturach prawidłowo podawane były dane wynikające z przepisów prawa 
energetycznego oraz rozporządzeń wykonawczych, m.in. dane o źródle 
pochodzenia odczytu, strukturze paliw, opłacie OZE, informacje o energii 
elektrycznej za poprzedni rok. Faktury spełniały wszystkie wymogi określone 
przepisami prawa podatkowego zawarte w ustawie z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług55. 

W latach 2014-2017 w szablonach faktur zostały wprowadzone następujące zmiany: 
– wprowadzenie dodatkowego składnika dystrybucyjnego Opłata OZE. Zmiana 
została wprowadzona od 1 lipca 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 
2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw56, 
– wprowadzenie informacji o ilości zużytej przez odbiorcę energii elektrycznej 
w poprzednim roku na podstawie art. 5 ust. 6c Prawa energetycznego Ze względu 
na skomplikowany i czasochłonny proces zakupowy. Przedmiotowa zmiana była 
wprowadzana sukcesywnie od czerwca 2014 r. w poszczególnych systemach 
bilingowych Spółki, 
– uwzględnienie zakupu nadwyżki energii wprowadzonej do sieci za okres od 
1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. w rozliczeniu prosumentów. Zmiana została 
wprowadzona od 1 stycznia 2016 r. na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii57, 
– uwzględnienie informacji o ilości energii zmagazynowanej w Wirtualnym 
Magazynie Energii za okres od 1 lipca 2016 r. w rozliczeniu prosumentów. Zmiana 
wprowadzona od 1 lipca 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. 

 (dowód: akta kontroli str. 230-239, 388, 1771) 

Spółka umożliwiała konsumentowi wybór metody płatności rachunków za energię 
elektryczną. Konsument mógł płacić należności za energię elektryczną w formie 
gotówkowej i bezgotówkowej wybierając następujące metody płatności tj. gotówką, 
przelewem, poprzez e-płatność oraz polecenie zapłaty. 

                                                      
53 Pismo z dnia 11 stycznia 2018 r., znak: BR/BRO/001/2018/ZT. 
54 Tak, by były bardziej czytelne dla konsumenta, poprzez np. utworzenie na fakturze jednej pozycji opłaty dystrybucyjne 
zawierającej wszystkie pozycje opłat dystrybucyjnych. 
55 Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm. 
56 Dz. U. z 2016 r. poz. 925. 
57 Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, ze zm.. Dalej: ustawa OZE. 
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Spółka prawidłowo stosowała określone w przepisach § 32 rozporządzenia 
taryfowego zasady ustalania okresów rozliczeniowych. Informacje o stosowanych 
przez sprzedawcę okresach rozliczeniowych były zawarte w taryfie lub cennikach 
sprzedawcy, w umowach sprzedaży energii elektrycznej, umowach kompleksowych, 
umowach rezerwowych sprzedaży energii elektrycznej oraz kompleksowych 
umowach rezerwowych.  

(dowód: akta kontroli str. 230-239, 389, 1619-1620) 

W latach 2014-2017, według wyjaśnień Dyrektora Biura Rozliczeń58, występowały 
przypadki opóźnień w rozliczeniach z konsumentami spowodowane 
niedotrzymaniem terminów dostarczania danych pomiarowych przez PGE 
Dystrybucja SA oraz OSD z rynku TPA59. W Oddziale Rzeszów opóźnienia 
w przekazaniu odczytów liczników przez OSD stanowiły60 ok. 16% rozliczeń 
dokonanych po terminie 60 dni. […]61Stany liczników z OSD na rynku TPA 
udostępniane były na platformie, z której Spółka implementowała je do swoich 
rozliczeń. Nie wszystkie pliki z danymi dotyczącymi stanu liczników konsumentów 
posiadały informacje o dacie ich udostępnienia dla sprzedawcy. W przypadku OSD 
Tauron podczas aktualizacji danych pomiarowych pierwotna data udostępnienia 
odczytu była nadpisywana - utracona. 

W przypadku nieudostępnienia danych o stanie liczników przez OSD, Spółka 
składała reklamacje. Dla obszaru TPA w latach 2016-2017 złożono łącznie 17 822 
reklamacje. Według wyjaśnień62 Kierownika Zespołu Rozliczania Klienta dla obszaru 
rozliczanego w oparciu o OSD PGE Dystrybucja SA (rynek historyczny) systemy nie 
posiadają funkcjonalności gromadzenia i zliczania w pełnym zakresie zgłoszonych 
reklamacji. 

Spółka prowadziła rozliczenia prognozowe w oparciu o zapisy §32 ust. 4 i 5 
rozporządzenia taryfowego. W przypadku nowo przyłączonych odbiorców pierwsze 
rachunki prognozowe wyliczane były w oparciu o zużycie deklarowane 
średniodobowe podane przez odbiorcę do umowy o świadczenie usług 
kompleksowych, a następnie wprowadzone do systemu, jako parametr do ich 
wyliczenia. W przypadku zgłoszenia odbiorcy o istotnych zmianach, rachunki 
prognozowe były zmieniane według parametrów zgłoszonych przez tego odbiorcę. 

(dowód: akta kontroli str. 388-390, 656-657, 1733-1744, 1771) 

Z uwagi na sposób prognozowania, gdzie zużycie wyliczane było w oparciu o okres 
analogiczny, poziom wolumenu zmieniany był wyłącznie na wniosek klienta, 
w przypadku istotnej zmiany poziomu zużycia. W 98%63 prognoza i końcowe 
rozliczenie odpowiadało faktycznemu zużyciu.  

Suma należności wynikająca z rozliczeń z konsumentami za lata 2014-2017 
wynosiła odpowiednio: 197 600,4 tys. zł, 207 712, 1 tys. zł, 214 476,8 tys. zł 
i 229 360,3 tys. zł. Suma zobowiązań zaś wynosiła odpowiednio: 101 197,2 tys. zł, 
109 388,7 tys. zł, 109 197,7 tys. zł i 112 364,6 tys. zł. W każdym roku suma 
należności za wystawione rachunki była wyższa niż suma zobowiązań. 

                                                      
58 Pismo z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: BR/BRO/008/2017/ZT. 
59 Obszar kraju nieobsługiwany przez PGE Dystrybucja SA. 
60 Analizę dokonano na próbie 210 przypadków rozliczeń dokonanych po 60 dniach. 
61 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
62 Pismo z dnia 20 lutego 2018 r., znak: BR/BRO/002/2018/ZT. 
63 Do wyliczeń zsumowano ilości i wartość wystawionych faktur rozliczeniowych stosując podział na faktury, które po 
zbilansowaniu prognoz otrzymały kwotę do zapłaty, do zwrotu lub bilans wyszedł na 0. W PGE Obrót SA, w chwili wystawiania 
rozliczenia rzeczywistego wystawiane są dwie prognozy, każda z prognoz na dwa okresy (w sumie prognozowane cztery 
miesiące). W fakturze rozliczeniowej występuje sześciomiesięczny okres rozliczeniowy, ostatnie dwa miesiące przed końcem 
okresu rozliczeniowego nie są prognozowane, lecz wyliczane na podstawie rzeczywistych odczytów. 
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Spółka monitorowała bilans prognoz w ramach procedury PROC40019/A Procedura 
rozliczeń planowych64 poprzez identyfikację potencjalnych nieprawidłowych 
rozliczeń na podstawie: 
– wartości rozliczenia dla pojedynczego PPE w odniesieniu do okresu 

rozliczeniowego, przekraczającego: dla grup taryfowych Gx 1 tys. zł 
– zmiany wolumenu zużytej energii czynnej dla pojedynczego PPE o ±30% 

w stosunku do zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, 
– zmiany struktury zużycia (proporcji ilości energii w poszczególnych strefach 

czasowych) o ±30% w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego, 
– zmiany wartości opłat za energię bierną i/lub przekroczenie mocy o ±100% 

w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

W 2014 roku dokonano ujednolicenia zasad wyliczania prognoz we wszystkich 
systemach bilingowych wykorzystywanych w Spółce poprzez wyeliminowanie, 
w części bilingów, mechanizmu różnicowania wysokości prognoz uwzględniającego 
sezonowość poboru energii elektrycznej. 

W ramach działań operacyjnych na bieżąco weryfikowane były odchylenia 
wpływające na bilans rozliczeń z konsumentami. W przypadkach istotnych odchyleń 
Spółka przeprowadza działania korygujące. 

(dowód: akta kontroli str. 390, 657-659, 723-732, 1726, 1771) 

2.2. Wezwania zawierające powiadomienie o zamiarze wstrzymania dostaw 
w stosunku do konsumentów wysyłane były przesyłką rejestrowaną bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru. Celem zapewnienia konsumentom gwarantowanego przez 
Prawo energetyczne dodatkowego 14-dniowego terminu na uregulowanie 
zadłużenia, Spółka stosowała zasadę65 zgodnie, z którą zlecenie wstrzymania 
dostaw może być wystawione nie wcześniej niż po upływie 36 dni od daty 
wystawienia wezwania.66  

Spółka po przedstawieniu przez konsumenta dowodu zapłaty zadłużenia, 
wystawiała zlecenie wznowienia dostaw nie czekając na wpływ środków na konto. 
Wezwania zwrócone z uwagi na ich nie podjęcie w terminie traktowane były, jako 
doręczone w dacie upływu terminu ich odbioru w placówce pocztowej. W latach 
2014-2017 Spółka wstrzymała dostawy energii elektrycznej do odbiorców 
w gospodarstwach domowych odpowiednio w: 58 826, 55 309, 43 601 i 40 870 
przypadkach. Średni czas odłączenia klienta wynosił około 40 godzin we wszystkich 
latach 2014-2017. Po upływie 14 dni od daty wstrzymania dostaw, następowało 
wypowiedzenie umowy o charakterze warunkowym. Jeżeli w okresie wypowiedzenia 
konsument spłacił dług, dostawa energii elektrycznej była wznawiana. Zlecenia 
wznowienia dostaw energii przekazywane były do OSD bezzwłocznie po ustaniu 
przyczyn wstrzymania. Według wyjaśnień67 Dyrektora Departamentu Skarbu 
i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym zlecenie wystawiane było średnio w ciągu 12-
tu godzin od powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanek wznowienia 
W przeważającej większości przypadków dostawa energii wznawiana była w dniu 
przekazania zlecenia. 

                                                      
64 Przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 4634/754/VI11/2015 w dniu01 września 2015 r. 
65 Uregulowana w obowiązującej Procedurze Zarządzania Należnościami z dnia 26 kwietnia 2016 r. zatwierdzonej Uchwałą 
Zarządu Nr 4941/786/VIII/2016 oraz we wcześniejszych regulacjach: Procedurze Zarządzania Należnościami w PGE Obrót SA 
zatwierdzonej 21 czerwca 2012 r. Nr 2790/589/VII/2012, zmienionej w dniu 30 stycznia 2013 r. Uchwałą Zarządu Nr 
3109/616/VII/2013, a następnie w dniu 23 kwietnia 2014 r. Uchwałą Zarządu Nr 3824/681/VIII/2014. 
66 Wyliczenie okresu oczekiwania na zapłatę dokonane zostało z uwzględnieniem danych statystycznych, opisujących obieg 
przesyłek pocztowych oraz obserwacji procesów wewnętrznych związanych z przygotowaniem i wysyłką korespondencji 
masowej, wedle poniżej przyjętych terminów: 3 dni na wydruk, zakopertowanie i nadanie wezwania u operatora pocztowego, 5 
dni na dostarczenie do Klienta wezwania lub wykonanie przez operatora pocztowego pierwszego awiza, 14 dni na upływ 
okresów podwójnego awizowania (2x7 dni), 14 dni dodatkowy termin wynikający z Prawa energetycznego. 
67 Pismo z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: DR/DRS/03/12/2017/WO. 
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Odbiorcom, którzy nie byli w stanie jednorazowo uregulować całości zadłużenia 
Sprzedawca umożliwiał zapłatę w odroczonym terminie. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach możliwe było zawarcie ugody z klientem bez żadnych 
warunków wstępnych oraz przewidującej większą ilość rat.  Jeżeli odbiorca nie był w 
stanie spłacić połowy długu lub nie spełniał innych warunków niezbędnych do 
zawarcia ugody standardowej, mógł skorzystać z zakupu energii elektrycznej 
w systemie przedpłatowym.  

Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej nie było stosowane w sytuacji, gdy 
działanie takie mogło stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka. 
Dodatkowo wykonanie wstrzymania dostawy energii było zawieszane na wniosek 
właściwych organów opieki społecznej do czasu spłaty zadłużenia lub uzgodnienia 
warunków dalszej dostawy energii. 

(dowód: akta kontroli str. 243-246, 409-410, 849-851) 

Łączna kwota należności, które w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2017 r. nie zostały zapłacone w terminie wyniosła ok. 3 457 208,4 tys. zł. Skutkiem 
podjętych czynności windykacyjnych w kontrolowanym okresie wyegzekwowana 
została kwota ok. 3 426 093,5 tys. zł68. Średnia skuteczność windykacji w badanym 
okresie wynosiła ok. 99,1%69. Skuteczność ta pokazywała, jaki procent kwot 
wymagalnych był egzekwowany w okresie 11 miesięcy następujących po miesiącu, 
w którym należność stała się przeterminowana. Po trzech miesiącach windykacji 
ściągalność należności sięgała ok. 98%. Późniejsze działania windykacyjne 
nieznacznie poprawiały ten wskaźnik. Na etapie egzekucji sądowej udawało się 
w późniejszym okresie odzyskać ok. 25% wartości skierowanych do sądu spraw. 
W przypadku zbycia wierzytelności, jednorazowy odzysk wahał się w granicach od 
20% do 30% ich wartości nominalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 243-352, 850, 1725-1726) 

W latach 2014-2017 na skutek problemów konsumentów w uregulowaniu płatności 
za pobraną energię elektryczną Spółka zawarła 42 354 ugód ratalnych oraz 
prolongowała terminy płatności dla 94 226 faktur. Wstrzymanie działań 
windykacyjnych występowało również ze względu na sytuację życiową lub na 
wniosek ośrodka pomocy społecznej. Według wyjaśnień70 Dyrektora Departamentu 
Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym były to przypadki jednostkowe, do 
których Spółka podchodziła indywidualnie i nie były odrębnie klasyfikowane 
w systemie, stąd brak możliwości określenia skali występowania takich przypadków. 

Spółka zawieszała czasowo wystawianie zleceń wstrzymania dostaw energii 
elektrycznej w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy, także w czasie 
złych warunków pogodowych.  

Konsumentom, którzy nie byli w stanie spłacić zadłużenia Spółka umożliwiała zakup 
energii elektrycznej z zastosowaniem licznika przedpłatowego. W 2017 roku z tej 
formy zakupu skorzystało 55 456 konsumentów, w stosunku do roku 2014 nastąpił 
wzrost o 8 913 umów rozliczanych w oparciu o licznik przedpłatowy, tj. o 19,1%. 

 (dowód akta kontroli str. 1183-1225)  
W zakresie wolontariatu pracownicy Spółki brali udział w kolejnych edycjach 
programu wolontariatu pracowniczego PGE Pomagamy organizowanego przez GK 
PGE i Fundację PGE od 2014 roku. Fundacja PGE jest jednym z filarów 

                                                      
68 Wartość należności przeterminowanych w okresie 2014-2017 wynosiła odpowiednio: 124 072,9 tys. zł, 116 764,8 tys. zł, 
111 410,3 tys. zł i 119 184,5 tys. zł. 
69 Wartość wpłat w poszczególnych latach okresu 2014-2017 wynosiła 879 873,5 tys. zł (skuteczność 98,80%), 861 564,5 
tys. zł (skuteczność 99,06%), 845 995,8 tys. zł (skuteczność 99,16%) oraz 838 659,7 tys. zł (skuteczność 99,1%). 
70 Pismo z dnia 25 stycznia 2018 r., znak: DR/DRS/09/01/2018/WO. 
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zaangażowania społecznego w GK PGE. Zapewnia transparentność działań 
i buduje zaangażowanie wśród wszystkich grup interesariuszy, wspierała także 
rozwój lokalnych społeczności.  

(dowód: akta kontroli str. 401-402) 

2.3. Spółka wywiązywała się z obowiązków informacyjnych wobec konsumenta 
poprzez: 
– publikowanie na swoich stronach internetowych i udostępnianie do wglądu 

w swojej siedzibie oraz w BOK informacji (m.in. o cenach sprzedaży energii, 
obowiązujących Taryfach oraz warunkach ich stosowania, strukturze paliw 
zużytych lub innych nośników energii służących do wytworzenia energii 
elektrycznej sprzedanej przez Spółkę w poprzednim roku kalendarzowym71), 

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

– umieszczanie informacji na fakturze (m.in. o strukturze paliw zużytych lub innych 
nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej 
przez Spółkę w poprzednim roku kalendarzowym, o ilości energii elektrycznej 
zużytej przez danego odbiorcę w poprzednim roku, miejscu, w którym dostępne 
są informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy 
przyłączeniowej odbiorców, tj. poprzez wskazanie adresu strony internetowej 
Spółki, na której publikowane są dane).  

W przypadku zmian taryfy PGE Obrót SA oraz taryfy PGE Dystrybucja SA, 
zatwierdzanych przez Prezesa URE, Spółka informowała konsumentów 
o wprowadzeniu nowych taryf niezwłocznie po wejściu ich w życie poprzez 
publikację informacji przez PGE Obrót SA o nowych cenach na stronach 
internetowych Spółki.  

Spółka realizowała obowiązki wynikające z art. 5 ust. 6e ustawy Prawo 
energetyczne poprzez dołączanie do każdej zawartej umowy kompleksowej i umowy 
sprzedaży Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej72. Przy czym w przypadku 
umów zawartych na odległość Zbiór Praw wysyłany był wraz z egzemplarzem 
zawartej umowy drogą korespondencyjną. Spółka umożliwiała pobranie Zbioru Praw 
w systemie informatycznym e-BOK, ze swojej strony internetowej. Ponadto był on 
również udostępniony w Biurach Obsługi Klienta. Dodatkowo w latach 2014-2015 
Spółka wysłała Zbiór Praw wszystkim klientom w gospodarstwach domowych ok. 
4 656 tys. szt. 

PGE Obrót S.A. informowała odbiorców o ich prawach, w tym sposobie wnoszenia 
skarg i rozstrzygania spraw spornych w następujący sposób, poprzez: 
– dołączanie kopii Zbioru Praw do zawieranych umów oraz zamieszczając ten 

dokument na stronie internetowej Spółki i udostępniając go w BOK, 
– postanowienia umów, odpowiednio regulaminu wykonywania umów 

kompleksowych lub regulaminu umów sprzedaży energii elektrycznej PGE 
Obrót SA, które stanowiły integralną część zawieranych umów, 

– dołączanie dokumentu Informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy 
w innych umowach niż zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 
odległość dla umów zawieranych w BOK oraz dokumentu Informacje dotyczące 
obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość dla umów zawieranych w trybie 
korespondencyjnym, 

                                                      
71 Spółka umieszczała komunikat na fakturach niezwłocznie po sporządzeniu raportu struktury paliw. Ponadto zgodnie 
z Prawem energetycznym do końca marca każdego roku komunikat wprowadzany był na fakturach klientów i na stronie 
internetowej Spółki. 
72 Dalej zwany: Zbiór Praw. 
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– przekazanie informacji odbiorcom o przysługujących im uprawnieniach odrębnym 
dokumentem w związku z postanowieniami ustawy z dnia 23 września 2016 r. 
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich73, które weszły w życie 
z dniem 10 stycznia 2017 r. Dokument ten był dołączany konsumentom do 
zawieranej umowy w okresie od 10 do 31 stycznia 2017 r. Od 1 lutego 2017 r. 
zapisy z przedmiotowego dokumentu znalazły się w postanowieniach wzorców 
umownych, 

– zamieszczenie na stronie internetowej PGE Obrót SA informacji o pozasądowym 
rozwiązaniu sporów konsumenckich, 

– udzielenie informacji w każdym przypadku, gdy klient kieruje do Spółki zapytanie 
o wskazanie gdzie może się odwołać. 

Spółka w latach 2014-2017 prowadziła szereg działań informacyjnych skierowanych 
do odbiorców końcowych. W 2014 r. Spółka promowała zdalne kanały Sprzedaży 
w postaci promocji PGE Contact Center. W 2015 r. skoncentrowała się na 
komunikacji z klientem poprzez materiały informacyjne dostępne w BOK. W 2016 r. 
Spółka prowadziła działania promocyjne w celu zachęcenia odbiorców końcowych 
do korzystania ze zdalnych kanałów komunikacji, sprzedaży a także 
uświadamiające zagrożenia z tytułu nieuczciwej konkurencji. W 2017 r. Spółka 
skupiła się na zapewnieniu materiałów informacyjnych w BOK. 

 (dowód akta kontroli str. 491-494, 655-656, 793-817, 1621-1630, 1725-1726) 

2.4. PGE Obrót SA nie powołała Rzecznika Praw Klienta. Niestandardowe 
reklamacje i problemy konsumentów obsługiwali: Specjaliści wsparcia posiadający 
doświadczenie i specjalizację w obsłudze reklamacji lub Kierownicy Biura Wsparcia 
Sprzedaży i Obsługi Klienta, których bezpośrednim zadaniem była dbałość, o jakość 
obsługi klienta. 

Spółka zapewniła odbiorcom możliwość wnoszenia skarg, wniosków i reklamacji: 
osobiście w BOK, telefonicznie w Contact Center, korespondencyjnie (listownie), 
korespondencyjnie pocztą elektroniczną poprzez e-mail, e BOK/mBOK. 

Łączna liczba reklamacji, skarg i wniosków za lata 2014 – 2017 wyniosła 59 002, 
w tym 21 605 w 2014 r., 12 999 w 2015 r., 11 142 w 2016 r. i 13 256 w 2017 r. 
Największa liczba reklamacji dotyczyła opomiarowania - 41 543 (70,5%) oraz 
wystawionych faktur/rachunków i windykacji – 13 874 (23,5%). 

Według wyjaśnień74 Kierownika Zespół Wsparcia Sprzedaży i Obsługi Klienta 
głównymi przyczynami wzrostu liczy reklamacji były: rosnąca świadomość klientów 
dotycząca praw konsumenta, zmieniające się otoczenie prawne w latach 2016-2017 
dla prosumentów oraz skomplikowany system rozliczania, rozwój nowych kanałów 
komunikacji (np. eBOK) ułatwiające kontakt ze Spółką, w tym również złożenie 
reklamacji oraz incydenty pogodowe – awarie zasilania. 

 (dowód akta kontroli str. 216, 494-501, 1709-1712, 1718-1719, 1748-1753) 

Spółka przyjmowała reklamacje i zgłoszenia klientów (w szczególności udzielała 
nieodpłatnych informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf): 
– poprzez e-mail przez całą dobę, jednakże są one rozpatrywane w godzinach 

pracy Contact Center i obszaru back-office Spółki, 
– osobiście w dniach roboczych: w BOK w godz. 8.00-17.00 lub 8.00 – 18.00 lub 

w Punktach Sprzedaży w godz. 8.00-16.00, 
– telefonicznie w Contact Center w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00. 

                                                      
73 Dz.U. poz.1823. 
74 Pismo z dnia 20 lutego 2018 r., znak: DWMO/2/2018/TZ. 
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Spółka monitorowała poziom odbieralności (średni czas oczekiwania na połączenie) 
oraz jakość przeprowadzanych rozmów. Średnia odbieralność na infolinii wynosiła 
w 2014 r. 91%, w 2015 r. 84%, w 2016 r. 75% i w 2017 r. 76%. Natomiast średni 
czas oczekiwania na obsługę telefoniczną w latach 2014-2017 odpowiednio: 25 
sekund, 60 sekund, 111 sekund i 113 sekund. Spółka prowadziła ciągły monitoring 
rozmów. Według wyjaśnień75 Dyrektora Biura Zarządzania Sprzedażą i Obsługą 
Klientów Masowych wzrost czasu oczekiwania na połączenie spowodowany był 
uruchomieniem dodatkowych funkcjonalności w telefonicznym kanale kontaktu oraz 
udostępnieniem możliwości zgłaszania i obsługi spraw, które do tej pory mogły być 
zrealizowane jedynie podczas osobistej wizyty w BOK. Wydłużenie czasu zdaniem 
Dyrektora zostało zaakceptowane przez konsumentów, o czym świadczyły średnie 
wartości wskaźnika: FCR76, który od 2014 r. rośnie, osiągając w 2017 r. wartość na 
poziomie 87,9% oraz wskaźnika CSI77 – mierzonego od 2015 r., który również 
zachował tendencje wzrostowe, by osiągnąć w 2017 r. poziom 92,5% zadowolonych 
klientów. Natomiast zmniejszające się wartości średniej odbieralności infolinii 
spowodowane były: zwiększeniem się zakresu obsługiwanych spraw, 
udostępnieniem funkcjonalności umożliwiającej oddzwonienie – co powodowało 
szybkie rozłączanie się konsumentów bez czekania na połączenie 

W latach 2014-2017 złożono łącznie 59 002 reklamacji, skarg i wniosków 
dotyczących niedotrzymania przez przedsiębiorstwo standardów jakościowych 
obsługi odbiorców energii elektrycznej. Udział procentowy przypadków 
potwierdzających niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców 
w stosunku do złożonych reklamacji przedstawiał się w poszczególnych latach 
odpowiednio: 81%, 73%, 71,1% i 66,6%.  Na podstawie § 43 ust.1 rozporządzenia 
taryfowego za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz 
parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w odrębnych przepisach 
odbiorcom, na ich wniosek, przysługują bonifikaty w wysokości określonej w taryfie 
lub umowie. Przedsiębiorstwo energetyczne rozpatruje wniosek, o którym mowa 
w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego wpłynięcia (§ 43 ust.2). 

W ww. okresie złożono 686 wniosków o wypłacenie z tego tytułu bonifikat, które 
Spółka wypłaciła w łącznej wysokości 39,8 tys. zł. W przypadku: odpowiedzi na 
reklamacje dotyczące rozliczeń udzielonych po terminie 14 dni wnioski złożyło 
17,4% uprawnionych, natomiast w przypadku jakości dostaw energii wnioski złożyło 
47,4% uprawnionych. Według wyjaśnień78 Kierownika Biura Wsparcia Sprzedaży 
i Obsługi Klienta wzrost ilościowy i wartościowy wypłaty bonifikat w 2016 roku był 
spowodowany następującymi przyczynami dotyczącymi dwóch Oddziałów Spółki, tj. 
Białystok i Warszawa: 

– dużą ilością przerw w dostawach energii elektrycznej, powstałych głównie 
w wyniku siły wyższej wskutek nagłych zjawisk pogodowych, 
– niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców, głównie zlecenie 
wypłaty bonifikaty przez OSD za niedotrzymanie 14 dniowego terminu na badanie 
laboratoryjne licznika, 
– nie powiadomienie o czasie planowych przerw. 
Natomiast duża ilość bonifikat w 2017 roku była spowodowana dużą ilością przerw 
w dostawach energii elektrycznej, powstałych głównie w wyniku wystąpienia siły 
wyższej wskutek nagłych zjawisk pogodowych. 

                                                      
75 Pismo z dnia 19 lutego 2018 r., znak: DO/DOK/3/2018/KM. 
76 First Contakt Resolution. 
77 Customer Satisfaction Index. 
78 Pismo z dnia 12 stycznia 2018 r., znak: DWM/1/2018/TM. 
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W ramach Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej prowadzone były 
Badania satysfakcji Klientów procesu reklamacji w PGE Obrót S.A. na podstawie 
próbki zrealizowanych reklamacji z każdego miesiąca. Głównym celem badania była 
ocena procesu reklamacyjnego w PGE Obrót SA. Z ostatniego badania (wyniki 
listopad 2017) wynikało między innymi, że: 
– 77% respondentów deklarowało brak problemów w kontakcie z PGE Obrót SA 

w sprawie postępów w rozpatrywaniu reklamacji. 12% respondentów oceniało 
kontakt w trakcie rozpatrywania reklamacji w sposób negatywny. 75% 
respondentów potwierdzało, że PGE Obrót SA wywiązała się z podanego 
wcześniej terminu rozpatrzenia reklamacji. 13% badanych deklarowało, iż w ich 
opinii PGE nie dotrzymała wcześniej ustalonego terminu. 

– 77% respondentów oceniało pozytywnie zrozumiałość procedur związanych 
z reklamacją. Ponad 80% respondentów, spytanych o poziom zadowolenia ze 
sposobu wyjaśnienia procedur, oceniło pozytywnie zachowanie pracownika. 
Procent uznanych przez PGE Obrót SA reklamacji wzrastał. Jednocześnie rósł 
odsetek respondentów zgadzających się ze stanowiskiem PGE Obrót SA 
odnośnie zgłoszonego problemu. Obsługa Klienta była wysoko oceniana przez 
Klientów. 

(dowód akta kontroli str. 453, 457, 496-497, 499-502, 1710, 1712, 1730-
1732, 1748, 1751) 

PGE Obrót SA prowadziła politykę zrównoważonego rozwoju kanałów sprzedaży 
i obsługi klientów. Większość BOK oraz Punktów Sprzedaży zlokalizowana była 
w małych i średnich miejscowościach a ich godziny otwarcia zostały dostosowane 
do lokalnych potrzeb. W 2014 r. funkcjonowały 57 placówki sprzedaży i obsługi 
klientów. W 2015 r. wygaszono działalność dwóch z nich, natomiast w 2017 r. 
uruchomiono cztery placówki, w tym trzy zlokalizowane w małych miejscowościach. 
Na dzień 31 grudnia 2017 r. funkcjonowało 59 BOK. 

Wszystkie osoby dedykowane do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem, 
zarówno osoby pracujące w BOK jak i Contact Center zostały przeszkolone 
z właściwej obsługi osób starszych lub osób niepełnosprawnych. Jako wsparcie dla 
właściwej obsługi Klientów wymagających więcej staranności, zakupiono do BOK 
specjalne lupy mające za zadanie umożliwienie samodzielnego przeczytania 
podpisywanych dokumentów. Grupa pracowników BOK odbyła także szkolenie 
z języka migowego. 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w PGE Obrót S.A. w sieci sprzedaży było 59 placówek 
obsługi bezpośredniej, z czego 76,3 % placówek było dostosowanych 
architektonicznie do obsługi Klientów niepełnosprawnych.  

(dowód akta kontroli str. 818-820, 1621-1630, 1729-1730) 

PGE Obrót SA oferowała swoim Klientom następujące funkcjonalności poprzez 
dostęp internetowy jako kanał komunikacji ze Spółką: 
– usługa e-mail (serwis@gkpge.pl) - dedykowana aktualnym klientom PGE 

Obrót SA, 
– usługa e-mail (oferta@gkpge.pl, w tym formularz zgłoszeniowy na stronie 

www.gkpge.pl) - dedykowana potencjalnym klientom PGE Obrót SA, 
– usługa eBOK (https://ebok.gkpge.pl) - dedykowana obecnym Kkientom PGE 

Obrót SA (obecnie z wyłączeniem prosumentów i kKlientów na umowach na 
paliwo gazowe). Umożliwiała przyjazny dla klienta sposób rejestracji 
i „powiązywania" umów zawartych z PGE Obrót SA. Usługa eBOK zapewniała 
klientom dostęp online przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dodatkowo 
istniała możliwość uruchomienia i korzystania z aplikacji mobilnej mBOK. 
W odniesieniu do eBOK, aplikacja mBOK umożliwiała wyszukanie najbliższego 
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Biura Obsługi Klienta PGE Obrót SA (mapa BOK dostępna bez konieczności 
logowania do serwisu eBOK/mBOK), 

– pomoc w zakresie obsługi serwisu eBOK/mBOK świadczona była przez 
wydzieloną Infolinię eBOK Pomoc (tel. 422 222 298 w dni robocze w godzinach 
7:00-19:00), która była dedykowana dla Klientów posiadających usługę 
eBOK/mBOK oraz usługę e-Faktury. 

– usługa chatbot (uruchomiona w grudniu 2017 r.) - dedykowana obecnym 
i potencjalnym klientom PGE Obrót SA. Chatbot to narzędzie służące jako 
pomoc w zakupach, wprowadzające automatyzm w odpowiedziach na pytania 
obecnych i potencjalnych klientów.  

Usługę eBOK Spółka uruchomiła w 2015 r. Zwiększyła się liczba klientów 
korzystających z usługi: 
– eBOK z 16 393 osób w 2015 r. do 147 031 osób w 2017 r.,  
– mBOK z 416 osób w 2014 r. do 13 904 w 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 401-402, 502-505, 818-819, 821, 1230-1236, 
1729-1730) 

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

1. W 2014 r. Spółka nie informowała konsumentów z rynku nieuwolnionego 
o cenach brutto energii elektrycznej wynikających z Taryfy dla energii elektrycznej 
dla Odbiorców z grup taryfowych G. Taryfa zawierała ceny netto energii. W 2014 
i 2015 r. do kompleksowych umów sprzedaży energii nie była załączana wkładka 
informacyjna z cenami brutto energii elektrycznej. Postępowanie Spółki w tym 
zakresie było niezgodne z art. 12 ust. 1 i 279 w zw. z art. 3 ust.1 pkt 180 i 981 i ust. 2 
pkt 182 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, a następnie od dnia 25 lipca 2014 r. 
z art. 4 ust. 183  w zw. z art. 3 ust. 284 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu 
o cenach towarów i usług. 

Spółka w piśmie85 z dnia 2 października 2013 r. do UOKiK stwierdziła, iż 
dotychczasowy sposób podawania odbiorcom konsumentom ceny za energię 
elektryczną nie jest wynikiem dowolnego uznania wezwanego. Taryfa zatwierdzana 
w cenach netto przez Prezesa URE stanowiła załącznik do umowy. Natomiast 
w piśmie86 z dnia 21 grudnia 2015 r. wyjaśniła, iż PGE Obrót stosuje ceny i stawki 
wynikające wprost z taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych 
G zatwierdzonej przez Prezesa URE (…) oraz opierając się na zaleceniach 
i instrukcji w tym przedmiocie przekazanych przez Prezesa URE. 

Od 2015 r. Spółka publikowała informacje o cenach brutto dotyczących Taryfy dla 
energii elektrycznej na swojej stronie internetowej. Od 2016 r. informacje o cenach 
brutto były publikowane na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane 

                                                      
79  Art. 12 ust 1 i 2 Towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej oznacza się ceną. W miejscach sprzedaży detalicznej 
i świadczenia usług uwidacznia się, z zastrzeżeniem ust. 3, ceny jednostkowe towarów i usług w sposób zapewniający prostą 
i niebudzącą wątpliwości informację o ich wysokości, a w odniesieniu do cen urzędowych - także o ich rodzaju (cena 
urzędowa) oraz o przyczynach wprowadzenia obniżek cen. 
80 Art. 3 ust 1 pkt 1  cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić 
przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 
akcyzowym. 
81 Art. 3 ust 1 pkt 9   towar - rzecz, jak również energię oraz prawa majątkowe zbywalne. 
82  Art.3 ust. 2 pkt 1 cenie - rozumie się przez to również stawkę taryfową. 
83 Art. 4. ust. 1 w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru 
(usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. 
84 Art.3 ust. 2 - w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę 
rozumie się również stawkę taryfową. 
85 Znak: BP/OP_26780/2013/G. 
86 Znak: RWA-61-14/13/ZP/ZT/DGB. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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konsumentowi wraz z zawartymi umowami sprzedaży i umowami kompleksowymi 
energii elektrycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 863-869, 1081-1084, 1666, 1670, 1672-1708) 

2. W latach 2014 – 2017 Spółka nie dotrzymywała 14 dniowego terminu udzielania 
odpowiedzi na wnioski lub reklamacje klientów w sprawie rozliczeń, co było 
niezgodne z przepisem § 42 pkt 8 rozporządzenia systemowego oraz wymogami 
m.in. §3 ust. 2 pkt 2.1 ppkt d) Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej, §4 ust. 5 
Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej PGE Obrót SA do Umowy sprzedaży 
energii elektrycznej dla Odbiorców z grupy taryfowej G, C1x, oraz §5 ust. 8 
Regulaminu wykonywania umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej, 
świadczenia usług dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii 
elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikro instalacji. Udział procentowy 
odpowiedzi w terminie powyżej 14 dni kalendarzowych w stosunku do wszystkich 
odpowiedzi na reklamacje wyniósł w poszczególnych latach: dla odpowiedzi 
pisemnych odpowiednio: 5,5%, 3,1%, 2,4% i 2,1%, natomiast dla reklamacji 
elektronicznych 3,2%, 2,8%, 1,7% i 1,9% przy czym dane te dotyczą czasu 
odpowiedzi na wszystkie złożone reklamacje (reklamacje w sprawie rozliczeń 
stanowią około 50,1% wszystkich reklamacji). W latach 2014-2017 Spółka wypłaciła 
klientom bonifikaty z tytułu przekroczenia 14 dniowego terminu na odpowiedź 
w ilości 16 szt. na kwotę 5 795,04 zł, z tego 10 szt. dotyczyło zgłoszeń pisemnych 
a 6 szt. zgłoszeń elektronicznych.  

Głównymi przyczynami nieterminowego udzielania odpowiedzi na reklamacje 
pisemne i elektroniczne były nieterminowa realizacja sprawy przez OSD oraz 
nieterminowa realizacja sprawy przez sprzedawcę.  

NIK zwraca uwagę, że konsekwencją nie zachowania powyższego terminu jest 
uprawnienie odbiorcy do bonifikaty, które wynika z przepisu § 42 pkt 11 
rozporządzenia taryfowego zgodnie, z którym za przedłużenie czternastodniowego 
terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń 
i udzielenia odpowiedzi, odbiorcy przysługuje bonifikata za każdy dzień zwłoki 
w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w § 42 pkt 187 rozporządzenia 
taryfowego. Wobec powyższego Spółka może ponieść koszty nieterminowego 
udzielania odpowiedzi na reklamacje w sprawie rozliczeń, w sytuacji gdyby 
konsumenci energii elektrycznej aktywnie dochodzili swoich praw w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 456, 497-498, 1751-1753, 1767-1768) 

3. Spółka w latach 2014-2017 dokonywała rozliczeń z odbiorcami końcowymi 
z opóźnieniem, co było niezgodne z zapisami dotyczącymi okresów rozliczeniowych 
zawartymi w umowach sprzedaży88 oraz umowach kompleksowych89. Na 
przykładzie Oddziału w Rzeszowie Spółka przeanalizowała przypadki opóźnień 
w wystawianiu faktur. Opóźnienie w wystawianiu faktur w latach 2014-2017 
dotyczyło odpowiednio 0,09%, 0,08%, 0,1% i 0,11% rozliczeń. Według wyjaśnień90 
Kierownika Zespołu Rozliczania Klientów rozliczenia91 w Oddziale Rzeszów 
                                                      
87 Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, 
określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
88 W §1 ust. 2: Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, C1x oraz Umowy rezerwowej 
sprzedaży energii elektrycznej. 
89 W §1 ust. 2: Załącznika nr 1 Warunki świadczenia usługi kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi 
dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji 
i Załącznika nr 1 Warunki świadczenia usług kompleksowych do umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej 
i świadczenia usług dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x oraz w §1 ust.7 Umowy kompleksowej sprzedaży 
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (GUD-K). 
90 Pismo z dnia 20 lutego 2018 r., znak: BR/BRO/002/2018/ZT. 
91 Analiza na próbie 210 przypadków rozliczeń, dla których data wystawienia faktury względem daty końca okresu rozliczenia 
przekraczała 60 dni. 
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wykonane po 60 dniu od daty zakończenia okresu rozliczeniowego były 
spowodowane m.in. w 26% zleceniem dokonania korekty z OSD (związane 
z obsługą techniczną klienta), w 25% błędnie wprowadzonym odczytem przez OSD, 
w 17% z problemami procesu zmiany sprzedawcy, w 16% dotyczyły opóźnień 
w przekazaniu odczytu przez OSD, w 9% z przygotowaniem rozliczeń umów 
prosumenckich, w 5% błędami po stronie pracowników Spółki i w 3% aktualizacją 
umowy z konsumentem i anulowaniem bieżącej faktury. 

Według wyjaśnień92 Dyrektora Biura Rozliczeń analiza przypadków rozliczeń93 
dokonanych po 60 dniu od końca okresu rozliczeniowego nie wykazała przypadków 
opóźnień bezpośrednio związanych z wdrożeniem nowych systemów bilingowych. 
W każdym przypadku wystąpienia opóźnienia w wystawieniu faktury zostały podjęte 
niezbędne czynności mające na celu umożliwienie uregulowania należności 
w terminie wskazanym przez konsumenta. W powyższych przypadkach Spółka 
dawała możliwość rozłożenia należności na raty lub prolongowania terminu 
płatności. 

NIK zauważa, że skala rozliczeń dokonanych z opóźnieniem nie jest duża, 
natomiast Spółka zobowiązała się do dokonywania rozliczeń zgodnie z zapisami 
przyjętymi w podpisanych umowach sprzedaży i umowach kompleksowych. 

(dowód: akta kontroli str. 230-239, 389-390, 661-662, 1734-1740) 

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

3. Postępowanie w sprawach spornych 

Spółka informowała konsumentów o możliwościach rozstrzygania spraw spornych 
w w sposób opisany w pkt 2 wystąpienia. 

Odbiorcy końcowi występowali do Prezesa URE z wnioskami o rozstrzygnięcie 
sporu w latach 2014-2017 łącznie 35 razy, w tym 28 wniosków dotyczyło 
wstrzymania dostaw energii z powodu nieterminowego regulowania należności. 
W pozostałych wnioskach przedmiotem sporów były sprawy dotyczące: wstrzymania 
dostaw z powodu przebudowy sieci, odmowy zawarcia umowy w grupie taryfowej G, 
odmowy zawarcia umowy w przypadku, gdy Spółka miała zawartą aktywną umowę 
do tego PPE z innym Odbiorcą. W postępowaniach, które się zakończyły w czterech 
przypadkach uznano dokonane wstrzymanie dostaw energii elektrycznej za 
nieuzasadnione. Przy czym siedem postępowań jest w toku, w tym pięć, których 
przedmiot postępowania dotyczy wstrzymania dostaw energii z powodu 
nieterminowego regulowania należności. 

Konsumenci występowali o rozstrzygnięcie sporów do Koordynatora do spraw 
negocjacji działającym przy Prezesie URE w 2017 r. pięciokrotnie. Cztery sprawy 
dotyczyły rozliczeń za energię elektryczną i jedna wstrzymania dostaw energii 
elektrycznej. Postępowania zakończyły się odmową Spółki wzięcia udziału 
w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego. 

Konsumenci składali wnioski do stałych polubownych sądów konsumenckich 
w latach 2014-2017 łącznie 11 razy. Przedmiotem sporów były sprawy dotyczące: 
rozliczeń za energię elektryczną, nienależytego wykonywania umowy i jakości 
świadczonych usług, nieterminowego rozpatrzenia reklamacji i jedna wstrzymania 

                                                      
92 Pismo z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: BR/BRO/008/2017/ZT. 
93 Dotyczy tylko rozliczeń dokonywanych w Oddziale Rzeszów. 
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dostaw energii elektrycznej. Postępowania zakończyły się nie wyrażeniem zgody 
przez Spółkę na rozstrzygnięcie sprawy za pośrednictwem sądu polubownego. 

 (dowód: akta kontroli str. 401-408) 

W latach 2013-2017 UOKiK wszczął dwie sprawy wobec Spółki.  

W 2013 r. postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzenia stosowania przez PGE 
Obrót SA praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na 
podawaniu w cennikach i materiałach informacyjnych cen energii elektrycznej bez 
uwzględnienia wartości podatku od towarów i usług. Pismami z dnia 2 października 
2013 r.94, 14 października 2014 r. oraz 21 grudnia 2015 r. Spółka poinformowała 
Prezesa UOKiK, że do konsumentów na rynku uwolnionym w przekazywanych 
cennikach i materiałach informacyjnych prezentuje ceny energii elektrycznej w cenie 
netto i brutto. Natomiast w stosunku do konsumentów na rynku nieuwolnionym 
w gospodarstwach domowych, którym Spółka świadczy usługi kompleksowe 
w oparciu o taryfę zatwierdzaną przez Prezesa URE, PGE Obrót SA stosuje ceny 
i stawki wynikające wprost z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE, czyli ceny 
netto nieuwzględniające podatku od towarów i usług (VAT). Jednocześnie w taryfie 
znajduje się zapis informujący, że do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 
„zgodnie z obowiązującymi przepisami”. Ponadto Spółka poinformowała, że na 
stronie internetowej prezentującej taryfę dla konsumentów z segmentu gospodarstw 
domowych pod cenami netto prezentowane były również przeliczenie do cen brutto 
(z VAT). Przy czym podstawą do rozliczania klientów była taryfa zatwierdzona przez 
Prezesa URE, która stanowiła nieodłączny wzorzec umowy.  

UOKiK pismem z dnia 8 stycznia 2018 r. poinformował Spółkę o zakończeniu 
zbierania materiału dowodowego w sprawie. 

Prezes UOKiK w dniu 30 października 2017 r. wystosował do Spółki wystąpienie, 
w którym wskazał na wątpliwości dotyczące postanowień zawartych w: zapisach:  
1) §9 ust. 4 Regulaminu wykonywania umów kompleksowych PGE Obrót SA i §8 
ust. 13 Regulaminie sprzedaży energii elektrycznej PGE Obrót SA obowiązujących 
od 1 lutego 2017 r. dotyczących terminów płatności,  
2) w pkt. 4.4. Regulaminu promocyjnej oferty sprzedaży energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych: Prąd z pomocą fachowców. Oferta Kompleksowa, Prąd 
z pomocą fachowców. Oferta podstawowa i Prąd z pomocą fachowców. Oferta 
rozszerzona oraz pkt. 5.3. Regulaminu promocyjnej oferty sprzedaży energii 
elektrycznej dla gospodarstw domowych Oszczędzaj światłem edycja zimowa 2017 
dotyczących zapisu o możliwości zmian cen energii elektrycznej w przypadku zmian 
stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.  
3) wzorców oświadczeń stanowiących załącznik do ww. regulaminów ofert 
zatytułowanych: Oświadczenie o przyjęciu oferty nowy odbiorca bez umowy 
i Oświadczenie o przyjęciu oferty odbiorca z istniejąca umową – dotyczące 
wyrażenia zgody na przekazywanie informacji handlowej przez PGE Obrót S. A. lub 
inne podmioty świadczące usługi na rzecz PGE Obrót SA na podany przez odbiorcę 
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

Wątpliwości Prezesa UOKiK budziły także postanowienia umów przewidujące 
możliwość pobierania przez przedsiębiorstwa energetyczne dodatkowych opłat 
z tytułu odstąpienia od umowy/oferty zawartej na czas określony. Możliwość 
pobierania takich opłat PGE Obrót SA przewidziała w pkt. 4.5. ww. regulaminów 
Prąd z pomocą fachowców. Do dnia zakończenia kontroli Spółka nie otrzymała od 
Prezesa UOKiK żadnego pisma w tej sprawie. 

                                                      
94 Odpowiednio znak: BP/OP_26780/2013/G, BP/OP_25796/2014/G, bez numeru. 
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Spółka w pismach z dnia 22 listopada 2017 r. i 9 stycznia 2018 r. przedstawiła 
Prezesowi UOKiK propozycje rozwiązań do zastrzeżeń z prośbą o akceptację. 
Ponadto w dniu 15 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie w Delegaturze UOKiK 
w Gdańsku, na którym omawiano przedstawione przez Spółkę propozycje eliminacji 
zapisów budzących wątpliwości Prezesa UOKiK.  

Do dnia zakończenia kontroli postępowania wszczęte w 2013 r. i 2017 r. nie zostały 
zakończone 

(dowód: akta kontroli str. 857-1181, 1754-1763) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli95, wnosi o: 

1. Podjęcie skutecznych działań dla pozyskiwania danych dotyczących ilości 
zużytej energii elektrycznej od operatora systemu dystrybucyjnego w sposób 
umożliwiający dokonanie końcowego rozliczenia z odbiorcą w terminie 
określonym w ustawie i umowach kompleksowych oraz sprzedaży. 

2. Zapewnianie właściwych zasobów osobowych, technicznych oraz 
organizacyjnych wykonywania zadań w celu dotrzymywania terminów udzielania 
odpowiedzi na reklamacje złożone przez klientów. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 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    28   lutego 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

                                                      
95 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Dalej: ustawa o NIK. 
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