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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 Adam Zaborski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/108/2017 z 13 listopada 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Enea SA. 1 ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Od 7 stycznia 2016 r. Prezesem Zarządu Spółki był Mirosław Kowalik. 
Poprzednio, do 7 grudnia 2015 r. Prezesem Zarządu był Krzysztof Zamasz, od 
7 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. obowiązki Prezesa Zarządu pełnił 
Wiesław Piosik.  

(dowód: akta kontroli str. 324) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, respektowanie przez Spółkę praw konsumenta energii 
elektrycznej.  

Spółka zapewniła konsumentom możliwość zawierania umów w sposób 
niedyskryminacyjny i na warunkach wolnorynkowych oraz zorganizowała 
efektywny system obsługi odbiorcy energii elektrycznej. Spółka zagwarantowała 
także wszystkim konsumentom dostępność do skutecznych środków rozstrzygania 
sporów. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na wysokim, około 29,3% udziale rozliczeń 
dokonywanych w czasie ponad 42 dni od dnia dokonania zmiany sprzedawcy 
przez odbiorców, którzy z tego prawa skorzystali, to jest z przekroczeniem 
maksymalnego terminu określonego w art. 4j ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne3. NIK dostrzega korzystny dla odbiorcy trend 
w terminowości rozliczeń. W 2015 r. w czasie powyżej 42 dni rozliczano 71,9% 
odbiorców energii elektrycznej, w 2016 r. dotyczyło to 33,43%, a w okresie trzech 
kwartałów 2017 r. tylko 2,8% odbiorców. 

Stwierdzono także naruszenia obowiązków sprzedawcy polegające na 
nieterminowym udzielaniu odpowiedzi na wnioski lub reklamacje klientów. 
W latach 2014-2017 na 15 690 reklamacji pisemnych, aż 5 809 (37%) rozpatrzono 
w terminie powyżej 14 dni. W przypadku reklamacji składanych drogą 
elektroniczną, wskaźnik ten był równie wysoki 38,1% (7 612 reklamacji). 
Przekroczenie terminu 14 dni4 od dnia złożenia wniosku lub reklamacji dotyczącej 

                                                      
1   Dalej także: 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: uPe. 
4  Czas odpowiedzi powyżej 14 dni kalendarzowych wyniósł od 17,52% w 2014 r. do 2,40% w 2016 r., przy 

czym dane te dotyczą czasu odpowiedzi na wszystkie złożone reklamacje (reklamacje w sprawie rozliczeń 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie  
oceny ogólnej 
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rozliczeń, było niezgodne z § 42 pkt 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego5 oraz wymogami § 2 ust. 2 pkt 2.2 Ogólnych Warunków 
Umowy sprzedaży energii elektrycznej. Za przekroczenie 14 dniowego terminu 
udzielenia odpowiedzi wypłacano na wniosek odbiorców bonifikaty, których kwota 
wyniosła w 2016 r. 146,2 tys. zł, a za 3 kwartały 2017 r. już 251,8 tys. zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Umowy sprzedaży energii elektrycznej 

Enea SA. sprzedawała energię elektryczną do ponad 2,4  mln odbiorców. Usługę 
sprzedaży świadczyła na terenie całej Polski. Jej udział w runku sprzedaży energii 
wynosił około 13 %. Struktura sprzedaży energii elektrycznej za I półrocze 2017 r., 
według wolumenu zużycia przez odbiorców według grup taryfowych kształtowała 
się następująco: taryfa A (22%), B (37%), C (16%) i taryfa G (25%). 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 
roku przyjętej 3 października 2016 r. satysfakcję klientów spółki zapewnić miały 
wypracowane atrakcyjne oferty pakietowe dla sześciu różnych segmentów 
klientów. Realizacja celów zakładała doskonalenie oferty dla Klientów masowych 
GK Enea, w tym poprzez istotne jej wzbogacenie i wzrost atrakcyjności dla 
odbiorcy. Grupa za jeden z celów stawiała sobie niezawodność dostaw energii 
elektrycznej przy jednoczesnym rozwoju innowacyjnych produktów jej 
towarzyszących (np. oferta pakietowa energia powiązana z urządzeniami 
w zakresu Internetu Rzeczy – inteligentny dom).  

 (dowód: akta kontroli str. 990-991) 

Proces zmiany sprzedawcy regulowały punkty P2.11 i P2.12 dokumentu 
Standardy realizacji zadań związanych z procesem sprzedaży i obsługi Klientów 
Enea S.A. przez komórki organizacyjne Enea S.A. oraz Enea Centrum Sp. z o.o. 
Dokument ten opisywał zasady i podział zadań związanych z procesem zmiany 
sprzedawcy, w tym wymagania w zakresie skutecznego wypowiedzenia umowy. 
Określał minimalne wymagania dla skutecznego rozwiązania umowy i był zgodny 
z IRiESD6 operatorów systemów dystrybucyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 6,144-147,173-267) 

W przypadku zmiany sprzedawcy przez konsumenta, informacje do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego7 przekazywano zgodnie z zasadami i terminami 
określonymi w IRiESD, to jest nie wcześniej niż na 90 dni i nie później niż na 21 
dni przed datą rozpoczęcia sprzedaży albo rozpoczęcia świadczenia usługi 
kompleksowej. Zgodnie z IRiESD rozpoczęcie sprzedaży lub świadczenia usługi 
kompleksowej, w związku ze zmianą sprzedawcy, możliwe było nie wcześniej niż 
na 21 dni od powiadomienia OSD o zawarciu umowy i po pozytywnej weryfikacji 
zgłoszenia przez OSD. Wśród zbadanych wylosowanych 13 umów, rozpoczęcie 
sprzedaży w związku ze zmianą sprzedawcy, następowało po okresie 21 dni od 
powiadomienia OSD o zawarciu umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 35-36,69,789-832) 

                                                                                                                                    
stanowią około 60% wszystkich reklamacji). W latach 2014-2016 Spółka prowadziła wspólną ewidencję 
reklamacji dla klientów Cxx i Gxx.  

5 Dz. U,. Nr 93, poz. 623, ze zm. Dalej: rozporządzenie systemowe. 
6 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – określa warunki korzystania z sieci i sposób 

prowadzenia ruchu, eksploatacji o planowania rozwoju sieci oraz zasady zmiany sprzedawcy. 
7  Dalej: OSD. 
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Przedstawiciele Spółki brali udział w spotkaniach przeprowadzanych przez 
instytucje publiczne dotyczące kwestii uświadamiania konsumentom zasad 
funkcjonowania rynku energetycznego oraz przybliżania im praktyk stosowanych 
przez nieuczciwych sprzedawców. Spotkania takie organizowane były przez 
Urzędy Gminy i Policję i odbyły się m.in. we Wrześni, w Inowrocławiu w Krośnie 
Odrzańskim. Ponadto, jako członek Towarzystwa Obrotu Energią8 przedstawiciele 
Spółki brali udział w akcjach organizowanych przez TOE.  

 (dowód: akta kontroli str.321,458-460) 

W latach 2014-2017 sprzedawcę zmieniło 35 292 klientów wśród wszystkich 
odbiorców w taryfie G (gospodarstwa domowe i odbiorcy będący na umowie 
rezerwowej). Średnio, w badanym okresie aż 29,3% odbiorców rozliczono 
z dostarczanej energii lub paliw w terminie powyżej 42 dni od dnia dokonania 
zmiany dostawcy energii elektrycznej. Jednakże w ostatnich dwóch latach odsetek 
ten zmniejszył się i na koniec 3 kwartału 2017 r. wynosił 2,8%. Zgodnie z art. 4j 
ust. 7 uPe dotychczasowy sprzedawca był obowiązany dokonać rozliczeń 
z odbiorcą, który skorzystał z prawa do zmiany sprzedawcy, nie później niż 
w okresie 42 dni od dokonania tej zmiany.  

Spółka właściwie realizowała obowiązek informowania konsumentów o ich 
prawach w przypadku zawarcia nowej umowy sprzedaży i wypowiedzenia 
dotychczasowej. Jednym z elementów niezbędnym do prawidłowego zawarcia 
umowy było pozyskanie od konsumenta informacji o okresie wypowiedzenia 
dotychczasowej umowy. Przedstawiciele Enea S.A. wyjaśniali wątpliwości przed 
zawarciem umowy, w szczególności w zakresie kwestii związanych ze zmianą 
sprzedawcy i terminem rozwiązania poprzedniej umowy i rozpoczęcia sprzedaży. 
Wskazywano, że zmiana sprzedawcy (podpisanie nowej umowy sprzedaży) bez 
weryfikacji przez konsumenta warunków rozwiązania poprzedniej umowy, wiązać 
się mogła z negatywnymi dla niego skutkami prawnymi, wynikającymi np. 
z dublowania się umów tj. sytuacji gdy dotychczasowa umowa jeszcze nie 
wygasła, a następna weszła już w życie.  

(dowód : akta kontroli str. 8,38,271,781,997-1000) 

Spółka informowała odbiorców energii elektrycznej o ich prawach i o istniejących 
przesłankach, dla których nie powinni zmieniać sprzedawcy. Enea S.A. nie 
podejmowała działań, które mogłyby ograniczyć prawa konsumenta w zakresie 
prawa wyboru sprzedawcy energii. Brała za to udział w corocznych kampaniach 
edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez TOE pod honorowym 
patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mających na celu m.in. 
propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej i paliw gazowych, budowanie 
konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i paliw gazowych w oparciu o zasady 
fair play, podnoszenie świadomości wśród klientów najbardziej narażonych na 
działania firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe oraz wskazywanie firm 
stosujących Kodeks Dobrych Praktyk i posiadających Certyfikat TOE, które 
gwarantowały Klientom przejrzyste i jasne zasady współpracy. Ponadto w 2017 
roku w ramach działań ostrzegających przed nieuczciwymi sprzedawcami energii 
Enea S.A. przeprowadziła kampanię Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię, zanim 
podpiszesz umowę i przygotowała dedykowaną stronę dla konsumentów 
https://www.enea.pl/badz-ostrozny.  

(dowód: akta kontroli str.10,72-76) 

Umowy sprzedaży energii elektrycznej stosowane przez Spółkę zawierały 
elementy wyszczególnione w art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 4b oraz ust. 7 uPe. Umowy 
                                                      
8  Dalej: TOE 
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z konsumentami zawierały wszystkie wymagane prawem postanowienia. Ogólne 
warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowych G 
uszczegóławiały zapisy znajdujące się w umowach sprzedaży energii.  

(dowód: akta kontroli str. 11,46-49) 

Celem ułatwienia klientom podjęcia decyzji o zawarciu umowy z dostawcą energii 
elektrycznej, Spółka opracowała ulotkę informacyjną do umowy sprzedaży energii 
elektrycznej oraz umowy kompleksowej, w której informowano m.in. o prawie 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
i sposobie obliczania należności. 

(dowód: akta kontroli str. 12,67-68) 

W umowach Spółka uregulowała kwestię odpowiedzialności za szkody powstałe 
w gospodarstwach domowych w wyniku zakłóceń lub niedotrzymania parametrów 
jakościowych w dostawie energii. Umowy kompleksowe i umowy sprzedaży 
energii elektrycznej uregulowały kwestie odpowiedzialności sprzedawcy 
i przyznawania bonifikat: sprzedawca odpowiadał za szkody związane 
z niewypełnieniem lub nieprawidłowym wypełnieniem obowiązków wynikających 
z umowy na zasadach ogólnych.  

Konsument miał możliwość zawarcia umowy kompleksowej albo umowy 
sprzedaży energii elektrycznej na czas nieokreślony albo określony. W przypadku 
umów, w których Klient dokonał wyboru rozliczania w oparciu o regulamin oferty 
wraz z cennikiem, termin obowiązywania oferty wynosił od 24 do 36 miesięcy 
(w zależności od wybranej przez Klienta oferty). Zarówno umowa kompleksowa, 
jak i umowa sprzedaży energii elektrycznej stanowiły wzorzec umowny i jako takie 
zawierane były przez przystąpienie. Spółka opracowała druk pełnomocnictwa 
odbiorcy w gospodarstwie domowym do zawarcia rezerwowej umowy 
kompleksowej. 

(dowód: akta kontroli str. 13-14,50-57) 

Możliwość dokonywania kontroli i przeprowadzania audytów wobec podmiotów 
wykonujących działalność akwizycyjną na rzecz Enea S.A. została 
zagwarantowana w umowach zawartych z tymi podmiotami (np. kontrola przez 
przedstawicieli Enea S.A., możliwość odsłuchania rozmów). W umowach Spółka 
zastrzegła sobie możliwość weryfikacji kompetencji konsultantów zleceniobiorcy, 
co dawało możliwość weryfikacji ich umiejętności sprzedażowych. Prowadzone 
przez Spółkę szczegółowe Badanie Satysfakcji Klientów (CSI), wykazało m.in. 
ogólne zadowolenie klientów z obsługi oraz satysfakcję z oferty i zrozumiałość jej 
warunków. Ponadto, prowadzone były badania tzw. Tajemniczego Klienta, 
odnoszące się do sposobu obsługi Klientów zgodnie z przyjętymi standardami, 
gdzie weryfikowana była np. kwestia udzielenia przez pracownika klientowi 
pełnych informacji na temat zaproponowanego rozwiązania zgłaszanego 
problemu lub oferty. Enea SA. nie prowadziła audytów dotyczących informowania 
klientów o warunkach oferty, natomiast kwestie te były objęte badaniami 
przeprowadzonymi przez niezależne firmy badawcze. Enea S.A. posiadała 
Certyfikat Sprzedawcy TOE potwierdzający przystąpienie spółki do Kodeksu 
Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej.  
W wyniku niezależnych badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Jakości 
Sp. z o.o. i Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH, jako dostawca 
energii elektrycznej w 2017 roku według oceny warunków oferty i jakości obsługi 
klienta, Enea SA. w zakresie kategorii Warunki Oferty i Przejrzystość oferty dla 
produktu dla gospodarstw domowych zajęła odpowiednio 2 i 1 miejsce spośród 16 
badanych spółek energetycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 17-18,1050-1115,1319) 
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Od 2016 roku Enea S.A. monitorowała ilość odstąpień od zawartej umowy9. Ze 
względu na brak konieczności określania przez konsumenta powodu odstąpienia 
od umowy, Enea S.A. nie prowadziła analiz dotyczących przyczyn odstąpienia. 
W 2016 roku zarejestrowano 3 605 odstąpień od 57 366 zawartych umów 
rozliczanych w oparciu o grupę taryfową G, co oznaczało, że 6,28% konsumentów 
odstąpiło od zawartej z Enea S.A. umowy. W 2017 roku (do 15 grudnia 2017 r.) 
zarejestrowano 3 280 odstąpień od 56 137 zawartych umów (5,84%). 

 (dowód: akta kontroli str. 19,1116, 39, 1008-1048) 

Do Enea S.A. docierały reklamacje konsumentów, w zakresie nieprawidłowości 
dotyczących ofertowania. Otrzymane reklamacje dotyczyły kwestii informowania 
o opłacie handlowej naliczanej do faktury w przypadku wyboru przez konsumenta 
oferty produktowej (np.: Energia+ Pewna Cena, Energia+ Fachowiec, Energia+ 
Zdrowie). W takich przypadkach konsumenci oczekiwali możliwości odstąpienia od 
umowy produktowej bez naliczania kary za jej przedterminowe rozwiązanie 
i zawarcia nowej umowy rozliczanej zgodnie z obowiązującą Taryfą dla energii 
elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G. Spółka, każdą tego typu 
reklamację poddawała odrębnej analizie. Spółka dokonywała również analizy 
rozmów nagranych w Contact Center. Stwierdzono, że konsument za każdym 
razem był poinformowany o opłacie handlowej. Jednakże, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom konsumentów przychylano się do próśb klientów i wyrażano zgodę 
na rozwiązanie umowy produktowej bez naliczania kary za jej przedterminowe 
rozwiązanie i zawarcie nowej umowy rozliczanej zgodnie z obowiązującą Taryfą 
dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G.  

W analogiczny sposób postępowano w przypadku reklamacji dotyczących 
zawierania umów w biurach obsługi klientów: wyrażano zgodę na rozwiązanie 
umowy produktowej bez naliczania kary za jej przedterminowe rozwiązanie 
i zawarcie nowej umowy rozliczanej zgodnie z obowiązującą Taryfą dla energii 
elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G. 

(dowód: akta kontroli str. 20,1116-1127) 

Łączna ilość skarg w 2014 r. wyniosła 24 476 i systematycznie wzrastała: w 2015 
r. do 32 964 (o 34,7%) i w 2016 r. do 54 837 (o 124%). W 2017 r. na koniec III 
kwartału wyniosła 28 412. Większość reklamacji i skarg dotyczyła 
faktur/rachunków i ich windykacji. Stanowiły one w każdym roku od 55,3% do 
60,3% wszystkich reklamacji10. Drugą istotną przyczyną skarg i reklamacji były 
sprawy związane z opomiarowaniem instalacji elektrycznej odbiorcy. W 2014 r. 
było takich spraw 5 395 co stanowiło 22% wszystkich skarg i reklamacji, w 2015 r. 
– 3 737 (11,3%), w 2016 r. – 6 153 (11,2%) i w 2017 r. – 5 066 (17,8%). Istotną 
przyczynę skarg i reklamacji stanowiła obsługa klienta, która wykazywała rosnącą 
tendencję: z 321 skarg w 2014 r. wzrosła do 7 059 w 2016 r. (22 krotnie). Skargi 
na jakość obsługi klienta stanowiły w 2014 r. 1,3% ogółu skarg, a w kolejnych 
latach: 7,1%, 12,9% i 9,3%.  

(dowód : akta kontroli str. 20,272,1116-1127) 

W badanym okresie Enea SA przedsięwzięła zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych11 środki organizacyjne 
i techniczne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych klientów. Został 
wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji nadzorujący przestrzeganie 
zasad ochrony przetwarzania danych osobowych, do przetwarzania danych 
                                                      
9 Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni od 

zawarcia umowy 
10 W 2014 r. – 60,3%, 2015 – 60,1%, 2016 – 55,7% i 2017 – 55,3%. 
11 Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm. 
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zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez 
administratora danych oraz zobowiązane do zachowania w poufności danych oraz 
sposobów ich zabezpieczenia. Została również opracowana i wdrożona polityka 
bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych 
osobowych w Grupie Enea. W Spółce prowadzone były szkolenia z zakresu 
ochrony danych osobowych i ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania 
danych osobowych. Opracowano i wdrożono instrukcję zarządzania systemem 
informatycznym zawierającym dane osobowe. W Spółce wdrożone zostały 
zabezpieczenia techniczne na poziomie wysokim,  o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych12. 

(dowód: akta kontroli str. 44) 

1. W latach 2014-2017 wśród wszystkich Odbiorców w taryfie G 35 292 klientów 
zmieniło dostawcę energii elektrycznej. Średnio, w badanym okresie aż 29,3% 
odbiorców rozliczono z dostarczanej energii w terminie powyżej 42 dni od dnia 
dokonania zmiany sprzedawcy. W roku 2015 Spółka rozliczyła 71,9% odbiorców 
po terminie określonym w uPe, w 2016 r. 33,4%, a na koniec 3 kwartału 2017 r. 
odsetek ten wynosił 2,8%.  

Zgodnie z art. 4j ust. 7 uPe dotychczasowy sprzedawca jest obowiązany dokonać 
rozliczeń z odbiorcą, który skorzystał z prawa do zmiany sprzedawcy, nie później 
niż w okresie 42 dni od dokonania tej zmiany.  

Główną przyczyną opóźnień w latach 2015-2016, było wdrażanie nowego systemu 
bilingowego SKOK-O, do którego zostały przekazane dane około 2,5 mln klientów 
z 4 różnych systemów bilingowych, co wpłynęło na utrudnienia i opóźnienia w 
realizacji procesów obsługi odbiorców. Według wyjaśnień Dyrektor Pionu Obsługi 
Posprzedażowej Dystrybucji Wschód wdrożenie nowego systemu bilingowego 
wiązało się z: koniecznością nabycia przez pracowników sprawności operacyjnej 
w zakresie obsługi nowego systemu, problemami z wydajnością systemu, 
opóźnieniami w zakresie wdrożenia niezbędnych funkcjonalności, koniecznością 
weryfikacji i korekty zmigrowanych danych z poprzednich systemów. W trudnej do 
ustalenia ilości przypadków, niedotrzymanie 42 dniowego terminu realizacji 
rozliczeń spowodowane było nieotrzymaniem wypowiedzenia umowy zawartej 
z Enea SA. albo udostępnianiem przez OSD danych pomiarowych z opóźnieniem. 

(dowód : akta kontroli str. 37,270,836-871) 

Kontrola ustaliła znaczący wzrost ilości skarg i reklamacji na jakość usług 
wpływających do Spółki. Łączna ilość skarg w 2014 r. wyniosła 24 476 i w 2015 r. 
wzrosła o 34,7% (do 32 964), w 2016 r. wzrosła o 124% w stosunku do roku 
bazowego (do 54 837), w 2017 r. na koniec III kwartału wyniosła 28 412. Główną 
przyczyną reklamacji i skarg stanowiły sprawy związane z wystawionymi 
fakturami/rachunkami i ich windykacją. Stanowiły one w każdym roku od 55,3% do 
60,3% wszystkich reklamacji. Istotną kategorię skarg i reklamacji stanowiły te 
dotyczące obsługi klienta. Ich liczba wzrosła z 321 skarg w 2014 r. do 7 059 
w 2016 r. (22 krotnie). Skargi na jakość obsługi klienta stanowiły w 2014 r. 1,3% 
ogółu skarg, a w kolejnych latach: 7,1%, 12,9% i 9,3%.  

(dowód : akta kontroli str. 20,272,1116-1127) 

                                                      
12 Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie umożliwienie konsumentom zawierania 
umów w sposób niedyskryminacyjny i na warunkach wolnorynkowych, pomimo 
stwierdzonej nieprawidłowości w zakresie przekraczania terminu na rozliczenie 
z klientem po zmianie sprzedawcy. 

2. Obsługa Klienta 

Od 2014 r. Spółka podejmowała szereg działań zmierzających do poprawy 
przejrzystości i czytelności danych zawartych na fakturach wystawianych 
konsumentom. Faktury dostarczane do końca listopada 2014 roku na papierze 
termoczułym zostały zastąpione fakturami drukowanymi w formacie A4, które były 
bardziej czytelne i trwałe. Wdrożenie nowego systemu bilingowego SKOK-O 
umożliwiło ujednolicenie wyglądu faktur dla wszystkich konsumentów, którym 
Enea S.A. świadczyła usługi kompleksowe albo sprzedawała energię elektryczną. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dotyczących czytelności 
faktur, dodatkowo wdrożono w połowie 2016 roku zmiany sposobu prezentacji 
nadpłat i rozliczenia salda konsumenta na fakturze oraz czytelnego prezentowania 
numeru rachunku bankowego, indywidualnego dla każdego konsumenta.  

Faktury wystawiane przez Enea SA. konsumentom w latach 2014-2017 
uwzględniały wszystkie elementy związane ze sprzedażą energii elektrycznej. 
Opłata stała za obsługę handlową była stosowana w rozliczeniach wyłącznie 
z konsumentami, którzy dokonali wyboru produktu rynkowego innego niż Taryfa 
dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G, zatwierdzana przez 
Prezesa URE. Rozliczenia dokonywane były w oparciu o regulamin oferty wraz 
z cennikiem. Cena energii elektrycznej czynnej wyrażana była na fakturze 
w złotych za kilowatogodzinę (kWh), natomiast opłata handlowa w złotych za 
miesiąc. 

(dowód: akta kontroli str.281-282) 

W badanym okresie faktury za energię elektryczną były opracowane i wystawiane 
w różnych systemach bilingowych wykorzystywanych w Spółce: np. Elektra, 
Multizbyt, Handelmax, SKOK-O. System ten został ujednolicony w lutym 2016 r. 
Na podstawie analizy skontrolowanych 70 faktur wystawionych odbiorcom energii 
elektrycznej z okresu 2014 – 2017 pod kątem zmian w treści ustalono, że na 
fakturach uwzględniono wszystkie elementy związane z usługą dystrybucji 
wynikające ze składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej (łącznie 
tzw. opłatą dystrybucyjną zmienną) oraz ze składnika stałego stawki sieciowej, 
stawki opłaty abonamentowej, stawki opłaty przejściowej. Składniki zawarte 
w fakturach były zgodne z obowiązującą w danym okresie rozliczeniowym Taryfą 
dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzoną przez Prezesa URE 
i wprowadzoną do stosowania decyzją zarządu operatora systemu 
dystrybucyjnego. 

W zakresie rozliczeń z tytułu usługi dystrybucji, w związku z wejściem w życie 
z dniem 1 lipca 2016 r. zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii13, wprowadzono w Spółce wzór załącznika do umowy 
o świadczenie usługi kompleksowej stosowany w relacjach z prosumentami 
określający zasady rozliczeń z prosumentem14. W Spółce opracowano również 

                                                      
13  Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, ze zm. 
14 To odbiorca końcowy, dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, 

wytwarzający 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 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017  r.  poz. 2168,  ze zm.). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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załącznik do umowy o świadczenie usługi kompleksowej, określający Odrębne 
zasady rozliczeń dotyczące Klientów będących Prosumentami.  

(dowód: akta kontroli str.24,283,1151-1202) 

Sprzedając energię elektryczną, Spółka umożliwiała konsumentowi wybór metody 
płatności. Konsument miał możliwość wybrania jednej z 3 form płatności gotówką 
lub bezgotówkowo. Dodatkowo konsument po zalogowaniu się do elektronicznego 
Biura Obsługi Klienta miał możliwość zapłaty ze swojego rachunku bankowego. 
Informacje o możliwych formach płatności Spółka udostępniła na stronie 
internetowej www.enea.pl w zakładce Obsługa Klienta i kontakt/płatności.  

(dowód: akta kontroli str.284,325) 

Spółka stosowała okresy rozliczeniowe określone w § 32 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną15. Enea S.A. 
oferowała w rozliczeniach z konsumentami jedno-, dwu-, sześcio- i dwunasto-
miesięczne okresy rozliczeniowe i były one skorelowane z okresami 
rozliczeniowymi określonymi w taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych. 
Konsument miał prawo wyboru okresu rozliczeniowego i jego zmiany nie częściej 
niż raz na 12 miesięcy. 

(dowód: akta kontroli str.285) 

Sprzedawca posiadał wewnętrzne regulacje i procedury dotyczące sposobu 
prognozowania, a następnie rozliczania zużycia prądu przez odbiorcę końcowego. 
Algorytmy prognozowania i rozliczania zużycia przez konsumenta zostały 
zaimplementowane w systemach bilingowych, wykorzystywanych przez Spółkę, 
w oparciu o zapisy wynikające z § 32 ust. 4 rozporządzenia taryfowego. 
W przypadku zawierania nowych umów z konsumentami, do prognozowania 
przyjmowano zużycie zadeklarowane przez konsumenta we wniosku o zawarcie 
umowy albo w umowie. Na kolejne okresy rozliczeniowe zużycie prognozowane 
było w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej w analogicznym 
okresie roku poprzedniego. W przypadku przekazania przez konsumenta 
informacji mających wpływ na zmiany w poborze energii elektrycznej, Enea S.A. 
uwzględniała to w prognozie. 

Spółka monitorowała bilans prognoz i faktycznego zużycia w sposób pozwalający 
na dokonywanie zmian i korekt w procesie prognozowania, tak aby obciążenie 
klienta opłatami na bazie prognoz było jak najbardziej adekwatne do faktycznego 
zużycia. 

 (dowód: akta kontroli str. 288-290) 

Ilość gospodarstw domowych, które dokonały nadpłat z tytułu prognoz wyniosła 
w roku 2014 – 366,6 tys. szt., w 2015 – 322,2 tys. szt., w 2016 r. 314,6 tys. szt. 
i za trzy kwartały 2017 r. – 147,9 tys. szt. i miała tendencję malejącą (udział 
nadpłat zmalał z 46% w 2014 r. do 41% w 2016 r.). W tym samym okresie 
niedopłaty wyniosły: w 2014 r. – 437,7 tys. szt., w 2015 r. – 468,4tys. szt., w 2016 
r. – 459,8 tys. szt. i w trzech kwartałach 2017 r. 428,0 tys. szt. i utrzymywały się na 
zbliżonym poziomie ( w latach 2014 – 2016 od 54% do 59%). 
Bilans rozliczeń prognozowanego zużycia w poszczególnych latach wskazywał, że 
w badanym okresie konsumenci kredytowali sprzedawcę kwotą 139 663,9 tys. zł., 
a kwota niedopłat wyniosła 232 315 tys. zł. Bilans wyniósł 92 651,1 tys. zł na 
niekorzyść Enei, co świadczyło o kredytowaniu dostaw energii elektrycznej dla 
odbiorców przez Spółkę. 

                                                      
15 Dz. U. z 2013 r. poz. 1200. Dalej: rozporządzenie taryfowe – uchylone z dniem 30 grudnia 2017 r. 
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(dowód: akta kontroli str.291) 

Sprzedawca dochowywał wymogów proceduralnych i ustawowych w zakresie 
odłączenia zasilania z powodu niezapłaconego rachunku za prąd (art. 6b ust. 1 pkt 
2, art. 6c, art. 6d uPe). Cały proces obsługiwany był po stronie sprzedawcy za 
pomocą ścieżki windykacyjnej zabudowanej w systemie billingowym SKOK-O. 
W całym procesie zaprogramowane zostały odpowiednie kroki i terminy karencji 
zgodne z wymogami ustawowymi oraz wewnętrznymi procedurami zawartymi 
w Zasadach Prowadzenia Windykacji Należności ENEA S.A. oraz Zawierania 
Ugód dla Klientów Indywidualnych oraz Klientów Małego Biznesu.  

Enea S.A. kierowała do OSD wnioski o wstrzymanie dostarczania konsumentom 
energii elektrycznej po upływie co najmniej 51 dni od upływu terminu płatności 
określonego na fakturze. Klienci powiadamiani byli o zadłużeniu mogącym 
stanowić podstawę wstrzymania dostarczania energii elektrycznej w formie 
pisemnej, przesyłką poleconą zawierającą wezwania do zapłaty. Wezwania 
wysyłane były do klientów nie wcześniej niż po upływie 20 dni od upływu terminu 
płatności.  

(dowód: akta kontroli str.292-293,461-505) 

Celem wyegzekwowania wierzytelności od odbiorców końcowych Spółka 
prowadziła zróżnicowane działania. Wysyłano wiadomości sms, zwierające 
przypomnienie o konieczności uregulowania zadłużenia. Wysyłano wiadomości 
vms (głosowe) zwierające przypomnienie o konieczności uregulowania zadłużenia 
Wysłano wezwania do zapłaty w formie pisemnej. Kierowano do OSD wnioski 
o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej. Wysyłano przedsądowe 
wezwania do zapłaty oraz przekazywano sprawy na drogę postępowania 
sądowego. Skuteczność tych działań w badanym okresie rosła z roku na rok. 
W latach 2014-2017 zmniejszyła się kwota należności, które nie zostały 
uregulowane w terminie z 1 214 000 tys. zł w 2014 r. do 879 000 tys. zł w 2017 r. 
Procesem windykacji objęci byli wszyscy klienci, którzy nie regulowali swych 
zobowiązań z tytułu dostawy energii w terminie wyznaczonym na fakturze. 

 (dowód: akta kontroli str. 294) 

Spółka przed odłączeniem odbiorcy skutecznie informowała odbiorcę energii 
elektrycznej na piśmie o zamiarze odłączenia dostaw prądu. Listem poleconym 
wysyłano wezwanie do zapłaty. W korespondencji konsument informowany był 
o możliwości wstrzymania dostarczania energii oraz wypowiedzenia umowy. 
Każdorazowo wyznaczany był dodatkowy dwutygodniowy termin do zapłaty 
zaległych należności.  
W badanym okresie łącznie wstrzymano dostawy energii elektrycznej do 337 tys. 
odbiorców, w tym w 2014 – 143 tys. odbiorcom, w 2015 – 65 tys., w 2016 – 71 tys. 
i na koniec listopada 2017 r. – 58 tys. odbiorcom. 
Enea S.A. nadzorowała proces windykacji m.in. poprzez ewidencjonowanie 
reklamacji składanych w całym procesie. Całkowita liczba reklamacji na proces 
windykacji w latach 2014-2017 (do 8grudnia) wyniosła 5 232. 

(dowód: akta kontroli str.295,506-523) 

W przypadku przejściowych kłopotów finansowych odbiorcy w celu zapobieżenia 
odłączenia od dostaw energii elektrycznej niezbędnej do ogrzewania i gotowania 
Spółka proponowała zawarcie ugody i rozłożenie płatności należności na raty. Na 
wniosek konsumenta, po jego analizie, Enea S.A. oferowała możliwość zawarcia 
umowy kompleksowej na licznik przedpłatowy, prolongatę terminu zapłaty lub 
rozłożenie należności na raty. W przypadku gdy był to pierwszy wniosek klienta, 
lub gdy konsument wywiązał się z poprzedniego zobowiązania, wówczas wniosek 
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taki był, co do zasady, rozpatrywany pozytywnie. Ilość zawartych ugód ogółem za 
lata 2015 – 2017 wyniosła 18 65016.  

Niezwłocznie, po ustaniu przyczyn wstrzymania dostaw energii elektrycznej Enea 
SA. kierowała do OSD wniosek o dokonanie wznowienia dostarczania energii.  

(dowód: akta kontroli str.286,297) 

Spółka podejmowała zróżnicowane działania w ramach realizacji obowiązków 
informacyjnych wobec odbiorcy końcowego określonych w § 37 rozporządzenia 
systemowego. Na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce, Energia + dla 
domu, konsument miał możliwość zapoznania się m.in. z cenami sprzedawanej 
energii elektrycznej oraz warunkami ich stosowania. W biurach obsługi klientów 
konsumenci mieli również dostęp do wspomnianej informacji oraz dodatkowo 
możliwość uzyskania bezpośrednich wyjaśnień od pracowników.  
Zawarcie umowy sprzedaży (lub jej zmiana) następowało wyłącznie na wniosek 
konsumenta, który akceptował jej treść. Integralną część umowy, zawierały 
postanowienia dotyczące prawa do wypowiedzenia umowy.   

Spółka w sposób przejrzysty i zrozumiały powiadamiała odbiorców o podwyżce 
cen lub stawek opłat za dostarczanie energii. Proces ten odbywał się w ciągu 
jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki, do czego obligował art. 5 
ust. 6 uPe. Dodatkowo na stronie www.enea.pl w zakładce Energia + dla domu/ 
Obsługa Klienta i kontakt/Dokumenty do pobrania/Taryfy, zamieszczane były 
aktualne taryfy Enea S.A. W 2015 r. ze względu na podwyżkę cen energii 
w Taryfie zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dodatkowo 
została zamieszczona informacja w prasie.  

Sprzedawca nie informował odbiorców o ilości energii elektrycznej zużytej przez 
danego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym były dostępne 
informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy 
przyłączeniowej odbiorców oraz o środkach poprawy efektywności energetycznej, 
o którym to obowiązku stanowi  art. 5 ust. 6c uPe. Przepis w obecnym brzmieniu 
ustawy Prawo energetyczne wszedł w życie z dniem 1 października 2016 r., 
natomiast w pierwotnym brzmieniu został wprowadzony do uPe z dniem 1 stycznia 
2012 r. i dotąd Enea S.A. nie dostosowała systemu bilingowego w tym zakresie. 
Jednakże informacja o ilości zużytej energii elektrycznej w danym okresie 
rozliczeniowym była umieszczana na każdej fakturze. Zgodnie z rozporządzeniem 
systemowym Spółka dysponowała danymi dotyczącymi struktury paliw zużytych 
do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Enea Trading Sp. z o.o., 
a także informacją o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko, 
w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii 
pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez 
Enea Trading Sp. z o.o. w 2016 r.  

W okresie od sierpnia 2014 r. do 30 września 2017 r. doręczono konsumentom 
2 558 048 egzemplarzy kopii Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej. Pliki 
do pobrania ze strony internetowej zawierały 52 wnioski i formularze używane przy 
obsłudze klientów, wzory umów, taryfy energii elektrycznej, w tym dla gospodarstw 
domowych. Sprzedawca dostarczał odbiorcom również kopie zbioru praw 
konsumenta energii oraz zapewnił jego publiczny dostęp, o którym mowa w art. 5 
ust. 6e uPe. 

                                                      
16 Brak danych za 2014 r. – brak możliwości pozyskania wiarygodnych danych, z uwagi na ich 
ewidencjonowanie w różnych systemach bilingowych, według obowiązujących w nich kryteriów. 
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Ogólne warunki umowy do umów zawieranych po 10 stycznia 2017 r. zawierały 
informacje o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów przez Koordynatora 
do spraw negocjacji  przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku 
negatywnie rozpatrzonej reklamacji, w pismach do konsumentów zawarta była 
klauzula Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1832), ENEA SA. 
informuje, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego 
rozwiązania sporu konsumenckiego, prowadzonego przed Koordynatorem do 
spraw negocjacji działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki na 
wniosek odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Powyższa 
zgoda nie odnosiła się do ewentualnego udziału ENEA S.A. w postępowaniu 
wszczętym na skutek wniosku złożonego do podmiotu innego niż ww. 
Koordynator. 

Enea S.A. realizowała obowiązki informacyjne poprzez wydruki na fakturach, 
aktualizację danych na stronie www.enea.pl oraz umieszczanie informacji 
o cenach sprzedaży i warunkach ich stosowania w biurach obsługi klienta. Sposób 
postępowania nie był uregulowany w formie sformalizowanego dokumentu 
a działania realizowane były na zasadzie wzajemnych uzgodnień między 
jednostkami organizacyjnymi zgodnie z podziałem uprawnień i odpowiedzialności 
wynikającymi z przyjętych regulaminów organizacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str.298-302,551-600,782-788,1131) 

Enea S.A. nie powołała oraz nie rozważała możliwości powołania tzw. Rzecznika 
Klienta. Przyjęty w Enea S.A. model obsługi klienta zakładał, aby sprawy klientów 
były rozwiązywane poprzez dobrze przeszkolonych konsultantów zarówno 
w Biurach Obsługi Klienta jak i infolinii.  W strukturach grupy Enea osoba 
odpowiedzialna za dbałość o poziom obsługi klienta pełnił funkcję Członka 
Zarządu ds. Obsługi Klienta w spółce Enea Centrum.  

(dowód: akta kontroli str. 306) 

W badanym okresie znacząco poprawiła się jakość obsługi klienta. Średnia 
odbieralność połączeń na Infolinii wykazywała systematyczną poprawę. O ile 
w 2014 roku średnia odbieralność na Infolinii liczona w procentach skutecznych 
połączeń wynosiła 69%, to w 2017 r. osiągnęła satysfakcjonujący poziom 92%. 
Czas oczekiwania na obsługę telefoniczną skrócił się z 53 do 22,5 sekundy, 
a średni czas obsługi e-mailowej z niecałych 47 minut w 2014 r. do 5 minut i 13 
sekund. Jakość obsługi osobistej klientów również się polepszyła: średni czas 
oczekiwania w kolejkach Biura Obsługi Klienta skróciła się z 53 minut w 2015 roku 
do 21,5 minut w 2017 r. (Spółka nie dysponuje danymi za 2014 rok). 

 (dowód : akta kontroli str. 273) 

W latach 2014-2015 zdecydowana większość reklamacji pisemnych była 
rozpatrywana do pięciu dni kalendarzowych: w roku 2014 – 2 834 reklamacje (46% 
wszystkich reklamacji), w 2015 r. 2 401 reklamacji (46%). W 2016 r. wielkości te 
uległy znacznemu zmniejszeniu, na odpowiedź w ciągu pięciu dni oczekiwało 486 
osób (19% populacji) a w okresie trzech kwartałów 2017 r. 344 osoby (20%). 
Niezmiennie, w badanym okresie znaczące, albo najdłuższe czasy odpowiedzi 
uzyskiwali klienci Enei w okresie powyżej 14 dni kalendarzowych: w 2014 r. było 
takich przypadków 1 803 stanowiących 29% wszystkich reklamacji, w 2015 r. 
1 532 odpowiedzi (29%), w 2016 r. 1 625 odpowiedzi (62%) i w okresie 3 
kwartałów 2017 r. 849 odpowiedzi (50%). Odpowiedzi na reklamacje udzielane 
w okresie od sześciu do 14 dni kalendarzowych były nieliczne i stanowiły 
w badanym okresie zaledwie kilka procent (od 1% do 5%) dla każdego dnia 
kalendarzowego. Wysoki procent udzielania odpowiedzi po terminie 14 dni wynikał 
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z utrudnień związanych z wdrożeniem nowego systemu bilingowego. Za 
przekroczenie 14-dniowego terminu udzielenia odpowiedzi wypłacano odbiorcom 
bonifikaty, ale zawsze na wniosek konsumenta – § 42 pkt 11 oraz § 43 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną17. 

(dowód : akta kontroli str. 274,275) 

Za przedłużenie 14-dniowego terminu rozpoznania wniosku/reklamacji przyznano 
w badanym okresie rozliczenia w kwocie 801,1 tys. zł. Reklamacje dotyczące 
niedotrzymania przez przedsiębiorstwo standardów jakościowych obsługi 
odbiorców energii elektrycznej wzrosły skokowo w 2015 r. – ponad siedmiokrotnie, 
z poziomu 321 do 2 346. W następnym roku również wzrosły, tym razem 
trzykrotnie, ale z wyższej bazy, do 7 059, aby po trzech kwartałach 2017 r. 
osiągnąć poziom 2 656 reklamacji (szacunkowo ponad 3 500 w 2017 roku)18.  

Dane te odnosiły się w sumie do 365 odbiorców energii, przy czym ilość ich stale 
wzrastała: z 5 odbiorców w 2014 r. do 150 w 2015 r. i 194 w I połowie 2017 r. 
Udział procentowy przypadków potwierdzających niedotrzymanie standardów 
jakościowych obsługi odbiorców w stosunku do złożonych reklamacji wyniósł 
łącznie w badanym okresie 3%. Udział procentowy przypadków potwierdzających 
niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców w stosunku do 
łącznej liczby odbiorców wyniósł w badanym okresie łącznie 0,0167%, tj. niecałe 
17 osób na 1000 odbiorców. Spółka nie dysponowała danymi odnośnie ilości 
wniosków o wypłacenie bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych 
obsługi odbiorców, ze względu na nieagregowanie ich przez systemy 
informatyczne. Wartość wypłaconych bonifikat w tym okresie osiągnęła kwotę 
500,25 tys. zł. Przyczyną znacznego (kilkudziesięciokrotnego) wzrostu wartości 
wypłaconych bonifikat w latach 2016 – 2017 były opóźnienia w realizacji udzielania 
odpowiedzi na reklamacje, związane z wdrażaniem nowego systemu bilingowego. 
Informacje dotyczące problemów, które wystąpiły w trakcie wdrażania systemu 
bilingowego SKOK-O. 

(dowód: akta kontroli str. 276) 

Po zmianie sprzedawcy zdarzały się przypadki podwójnego fakturowania odbiorcy 
końcowego. Spółka nie mogła określić skali tego zjawiska, gdyż nie prowadziła 
ewidencji podwójnego obciążania konsumentów przez dotychczasowego i nowego 
dostawcę energii elektrycznej. Wszystkie znane jej przypadki były efektem 
wykonanej analizy zgłoszeń reklamacyjnych, gdzie zidentyfikowano 15 
przypadków podwójnie wystawianych faktur. W wymienionych przypadkach 
reklamacje zostały uznane i konsumenci nie ponieśli żadnych dodatkowych 
kosztów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku, gdy następowała 
wpłata środków za energię elektryczną, Spółka nie zwracała kwoty wraz 
z należnymi odsetkami. Zbadano pięć wylosowanych reklamacji związanych 
z podwójnym fakturowaniem sprzedaży energii elektrycznej. W trzech 
przypadkach odpowiedzi udzielono klientowi po wymaganym okresie 14 dniowym. 
Termin przekroczono odpowiednio o 35, 29 i 91 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 39, 1008-1048) 

                                                      
17 Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 j.t. Dalej: rozporządzenie taryfowe. 
18 Skoro w ciągu trzech kwartałów 2017 r. wpłynęło 2 656 reklamacji, to średnio kwartalnie było ich 
ok. 885. Stąd szacowana ilość na 2017 r. rok wynosi ok. 3 500. 
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W zakresie CSR19 Enea S.A. nie posiadała programu ochrony najsłabszego 
odbiorcy. W przypadku wpływu korespondencji od jednostek samorządowych 
dotyczących ochrony osób, które znalazły się w trudnym położeniu podejmowano 
z nimi współpracę. Udzielano szczegółowych wyjaśnień i w przypadku 
rekomendacji urzędów rozkładano należności na raty lub wstrzymywano działania 
windykacyjne do czasu wpływu środków z przyznanej pomocy celowej. Wszystkie 
wnioski i zgłoszenia były rozpatrywane w trybie indywidualnym.  
W przypadku wpłynięcia pisma zawierającego wyjaśnienia w sprawie spłaty 
zadłużenia z tytułu świadczonej usługi kompleksowej na podstawie zawartej 
z Enea SA. umowy, była wskazywana kwota główna i kwota odsetek oraz 
propozycja rozłożenia kwoty zadłużenia na (przykładowo) trzy raty miesięczne 
w wysokości wskazanej kwoty pieniędzy. W przypadku zgody klienta 
i terminowego uregulowania przez niego zadłużenia, dostawca energii zawieszał 
dalsze działania windykacyjne zmierzające do wstrzymania dostarczania energii 
elektrycznej, wypowiedzenia umowy i przekazania sprawy na drogę sądową. 
W przypadku wpłynięcia pism z Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamiającego, 
że odbiorca prądu zwrócił się do nich z prośbą o pomoc w opłaceniu zadłużenia, 
sprzedawca energii wyrażał zgodę na zawieszenie/odroczenie prowadzenie 
windykacji wobec klienta. 

 (dowód: akta kontroli str. 320,423-457) 

1. Sprzedawca nie informował odbiorców o ilości energii elektrycznej zużytej 
przez danego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne 
informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy 
przyłączeniowej odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej, do 
czego był zobowiązany na podstawie  art. 5 ust. 6c uPe. Wymieniony przepis 
wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2012 r., a w obecnym brzmieniu obowiązuje 
o dnia 1 października 2016 r. i Enea S.A. nie zdążyła dostosować systemu 
bilingowego do nowych regulacji prawnych. Spółka planowała w pierwszej 
kolejności umieszczenie na stronie internetowej informacji w omawianym zakresie 
oraz wdrożenie ww. funkcjonalności w elektronicznym biurze obsługi klienta. 
Według wyjaśnienia Dyrektora Departamentu Sprzedaży Spółki w Spółce trwały 
uzgodnienia z dostawcą systemu bilingowego odnośnie harmonogramu wdrożenia 
zmian w systemie bilingowym umożliwiającym realizację przedmiotowego 
wymagania w formie informacji zamieszczonej na fakturach. Założeniem było 
wdrożenie zmian w systemie bilingowym w terminie, który umożliwiłby realizację 
obowiązku za 2017 rok.  

(dowód: akta kontroli str.27-30,273,588-600,782-788,1131) 

2. W latach 2014 – 2017 Spółka nie dotrzymywała 14 i 30 dniowego terminu 
udzielania odpowiedzi na wnioski lub reklamacje klientów w sprawie rozliczeń, co 
było niezgodne z wymogami § 42 pkt 8 rozporządzenia systemowego oraz 
wymogami § 2 ust. 2 pkt 2.2 Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży energii 
elektrycznej. Udział procentowy odpowiedzi w terminie powyżej 14 dni 
kalendarzowych wyniósł w poszczególnych latach: dla odpowiedzi pisemnych 
odpowiednio: 29%, 29%, 62% i 50%, natomiast dla reklamacji elektronicznych 
19%, 27%, 48% i 36%.  

Wysoki procent opóźnień w udzielaniu odpowiedzi wynikał z utrudnień związanych 
z wdrożeniem nowego systemu bilingowego. (Informacje dotyczące problemów, 
które wystąpiły w trakcie wdrażania systemu bilingowego SKOK-O. Za 
przekroczenie 14-dniowego terminu udzielenia odpowiedzi wypłacano odbiorcom 

                                                      
19 Corporate Social Responsibility – Odpowiedzialność społeczna biznesu. 
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bonifikaty, ale zawsze na wniosek konsumenta, do czego obligował § 42 pkt 11 
oraz § 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia taryfowego. W latach 2014-2017 (III kw.) za 
przedłużenie 14-dniowego terminu rozpoznania wniosku/reklamacji przyznano 
bonifikaty w łącznej kwocie 801,1 tys. zł.  

Jednakże analizując rozpatrywanie reklamacji pisemnych w podziale na 14 dniowe 
i 30 dniowe należy stwierdzić, że dla spraw zakończonych w IV kwartale 2017 
roku, Enea S.A. znacząco poprawiła terminowość udzielania odpowiedzi. Dla 
reklamacji, których termin rozpatrywania wynosił 14 dni, udział procentowy 
odpowiedzi udzielonych po terminie wyniósł 27%, natomiast dla reklamacji, których 
termin rozpatrywania wynosił 30 dni, udział procentowy odpowiedzi udzielonych po 
terminie wyniósł 11%. Podobnie sytuacja przestawiała się w zakresie reklamacji 
składanych elektronicznie. Dla reklamacji, których termin rozpatrywania wynosił 14 
dni, udział procentowy odpowiedzi udzielonych po terminie wyniósł 24%, natomiast 
dla reklamacji, których termin rozpatrywania wynosił 30 dni, udział procentowy 
odpowiedzi udzielonych po terminie wyniósł 8%.  
Powyższe potwierdzało skuteczność działań podejmowanych przez Spółkę 
mających na celu poprawę jakości obsługi klientów (w wyniku analizy procesów 
obsługowych wdrożono od 1 lipca 2017 r. nową strukturę organizacyjną) tj. 
skrócenie czasu udzielenia odpowiedzi na reklamacje. 

(dowód : akta kontroli str. 274-276) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, dochowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców 
w zakresie wywiązywania się z obowiązków informacyjnych wobec odbiorcy 
końcowego.  

3. Postępowanie w sprawach spornych 

Spółka zapewniła odbiorcom energii możliwość wnoszenia skarg, wniosków 
i reklamacji20. Konsument miał możliwość zgłosić reklamację lub skargę osobiście 
w Biurze Obsługi Klienta, poprzez eBOK, bądź listownie. Zgodnie z modelem 
biznesowym przyjętym w Grupie Enea, proces obsługi skarg, wniosków 
i reklamacji konsumentów realizowany był przez Enea Centrum Sp. z o.o.  

Umowy kompleksowe zawierane z konsumentami określały odpowiedzialność 
Enea S.A. oraz OSD. W przypadku, gdy wniesiona skarga lub reklamacja 
dotyczyła obszaru, za który odpowiedzialność ponosiła Enea S.A. nie przerzucano 
odpowiedzialności na OSD. Natomiast w przypadku gdy wniesiona skarga lub 
reklamacja dotyczyła obszaru, za który odpowiedzialność ponosił OSD, wówczas, 
w celu udzielenia odpowiedzi, Spółka zwracała się do OSD o zajęcie stanowiska, 
przekazanie niezbędnych informacji lub podjęcie niezbędnych działań. Gdy sprawa 
była w wyłącznych kompetencjach OSD sprawa była przekazywana do OSD 
celem realizacji. 

Reklamacje i zgłoszenia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej były 
przyjmowane w Spółce przez całą dobę. Konsument miał możliwość zgłaszania 
skarg i reklamacji przez całą dobę drogą elektroniczną (e-mail, eBOK, formularz 
na stronie internetowej). Drogą telefoniczną konsument mógł zgłosić sprawę od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 22 oraz w soboty w godzinach od 8 do 
16. Biura obsługi klientów czynne są w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8 do 
17, wtorki, środy i piątki w godzinach od 8 do 16. Dwa biura obsługi klientów 
działające w centrach handlowych Malta oraz Pestka w Poznaniu, czynne są 

                                                      
20 Poprzez skargi Spółki należy rozumieć sprawy związane z jakością obsługi przez swojego pracownika, 
natomiast za reklamacje zgłoszenia związane z systemową jakością obsługi klienta.  
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siedem dni w tygodniu w godzinach otwarcia tych centrów tj. Malta od poniedziałku 
do soboty w godzinach od 10 do 22, a w niedzielę od 10 do 20, natomiast Pestka 
od poniedziałku do soboty od 9 do 21, a w niedzielę od 10 do 20. 

(dowód: akta kontroli str. 307-308,326-345) 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich21, Enea S.A. wprowadziła szereg działań 
związanych z informowaniem konsumentów o możliwości rozstrzygania spraw 
spornych. Wprowadzono zmiany w ogólnych warunkach umowy, stanowiących 
integralną część umowy oraz w Zbiorze Praw Konsumenta Energii Elektrycznej, 
którego kopię otrzymuje konsument wraz z projektem umowy. W przypadku 
negatywnie rozpatrzonej reklamacji, w pismach do konsumentów zawarta była 
klauzula Na podstawie art. 32 ustawy (…) o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsu- menckich, ENEA S.A. informuje, że wyraża zgodę na udział 
w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, 
prowadzonego przed Koordynatorem do spraw negocjacji działającego przy 
Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek odbiorcy energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym. Powyższa zgoda nie odnosi się do ewentualnego 
udziału ENEA S.A. w postępowaniu wszczętym na skutek wniosku złożonego do 
podmiotu innego niż ww. Koordynator. 

 (dowód: akta kontroli str. 876-890) 

W okresie od 18 września 2017 r., kiedy wpłynęło pierwsze pismo od 
Koordynatora ds. negocjacji, do dnia 15 grudnia 2017 r. zarejestrowano 25 spraw, 
w których Koordynator wystąpił do ENEA S.A. wnioskując o polubowne 
rozstrzygnięcie sporu. Spółka nie posiadała wiedzy, czy poza wskazaną wyżej 
liczbą inni konsumenci występowali do Koordynatora ds. negocjacji. Dla 
zarejestrowanych spraw w postępowaniu ADR22 przyczynami powstania sporu 
były reklamacje dotyczące: awarii licznika – 8 spraw; reklamacji odczytów – 8 
spraw; reklamacji rozliczeń – 5 spraw oraz realizacji umów – 4 sprawy. 

W zakresie dotyczącym koordynatora ds. negocjacji postępowania zakończono 
w 7 przypadkach. Tylko w jednym przypadku postępowanie zakończono bez 
możliwości dojścia stron do porozumienia, ze względu na brak zgody ENEA SA. 
na przystąpienie do postępowania ADR z uwagi na to, że wnioskodawca nie był 
konsumentem lecz osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zgodnie 
z Regulaminem ADR wykluczało to takiego odbiorcę z podstępowania. 
W pozostałych 6 przypadkach postępowanie zakończono polubownie, wobec 
dojścia stron do porozumienia. Dla zakończonych postępowań ADR przyczynami 
powstania sporu były reklamacje dotyczące: awarii licznika – 2 sprawy; reklamacji 
rozliczeń – 1 sprawa oraz realizacji umowy – 4 sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 850-978) 

W latach 2014-2017 obiorcy występowali 7 razy o polubowne rozstrzygnięcie 
sporu przez stały polubowny sąd konsumencki. Wszystkie spory dotyczyły 
rozliczeń za usługę kompleksową. 

(dowód: akta kontroli str. 979) 

W badanym okresie konsumenci występowali z wnioskami do Prezesa URE 
o rozstrzygnięcie sporu na podstawie art. 8 ust. 1 uPe – 39 razy. Spory dotyczyły 
następujących spraw: wstrzymania dostarczenia energii elektrycznej – 29 spraw, 
odmowy zawarcia umowy kompleksowej – 5 spraw, treści umowy kompleksowej – 
4 sprawy oraz rozliczenia za usługę kompleksową 1 sprawa. 

                                                      
21 Dz. U.  poz. 1823. Ustawa weszła w życie w dniu 10 stycznia 2017 r.  
22 Pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego. 
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W wyniku rozpatrzenia wniosków przez Prezesa URE, w zakresie spraw dot. art. 8 
ust. 1 uPe, w: 
– 19 sprawach nie otrzymano decyzji Prezesa URE; 
– 4 sprawach Prezes URE umorzył postępowania przed wydaniem decyzji 

o rozstrzygnięciu sporu; 
– 7 przypadkach Prezesa URE stwierdził, że wstrzymanie dostarczania energii 

elektrycznej było nieuzasadnione23, 
– 5 przypadkach Prezesa URE stwierdził, że wstrzymanie dostarczania energii 

elektrycznej było uzasadnione; 
– 3 przypadkach Prezesa URE podjął decyzję o umorzeniu postępowania; 
– 1 przypadku Prezes URE podjął decyzje stwierdzającą, że odmowa zawarcia 

umowy kompleksowej była nieuzasadniona; 
 (dowód: akta kontroli str. 980-989,991-989) 

Od maja 2017 r., w związku z sygnałami napływającymi od konsumentów, 
mogących świadczyć o nadużyciach ze strony innych sprzedawców energii 
elektrycznej, Spółka wprowadziła w biurach obsługi klienta formularz, który 
konsument może dobrowolnie wypełnić i przekazać Enea S.A. Do dnia kontroli NIK 
zarejestrowano 101 zgłoszeń, w których głównym zarzutem stawianym przez 
konsumentów, w odniesieniu do nowego sprzedawcy, było podszywanie się pod 
firmę Enea SA (ok. 70%).  

 (dowód: akta kontroli str. 992-996) 
W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej postępowań w sprawach 
spornych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli24, wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu terminowe rozliczanie dostarczonej energii 
z odbiorcami w procesie zmiany sprzedawcy.  

2. Dostosowanie systemu bilingowego do obowiązujących regulacji prawnych 
(w szczególności art. 5 ust. 6c uPe) celem informowania odbiorców o ilości 
energii elektrycznej zużytej w poprzednim roku, o przeciętnym zużyciu energii 
elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców, o środkach poprawy 
efektywności energetycznej oraz wskazanie miejsca, gdzie informacje te są 
dostępne, 

3. Podjęcie odpowiednich działań organizacyjnych w celu terminowego 
rozpatrywania reklamacji klientów. 

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

                                                      
23 Przy czym w 1 przypadku złożono wniosek do Prezesa URE o uznanie decyzji za nieważną i w 1 przypadku 

złożono odwołanie od decyzji Prezesa URE do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. 

24 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, dalej: ustawa o NIK. 
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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 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu 
pokontrolnym 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  27 lutego 2018 r. 
  
 
 
 

 

Kontroler: 
 

Adam Zaborski 
Główny specjalista kp  

/-/ 

........................................................ 
Podpis 

 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
 

Dyrektor 
Sławomir Grzelak 

 
/-/ 

........................................................ 
podpis 

 

  
 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania 

uwag 
i wykonania 

wniosków 


