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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Rafał Pikus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/105/2017 z dnia 19 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Enea Operator Sp. z o.o.1 ul. Strzeszyńska 58, 69-479 Poznań. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Kojro - Prezes Zarządu od 11 lipca 2016 r., poprzednio funkcję Prezesa 
Enea Operator Sp. z o.o. pełnił Michał Jarczyński od 26 czerwca 2013 r. do 
7 lipca 2016 r.2 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

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

Operator systemu dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o. w celu zapewnienia 
odbiorcom energii elektrycznej możliwości korzystania z prawa zakupu energii od 
wybranego przez nich sprzedawcy, w latach 2014 - 2017 zwiększał ilość 
Generalnych Umów Dystrybucji oraz Generalnych Umów Dystrybucji dla Usługi 
Kompleksowej, zawartych ze sprzedawcami energii. Spółka na początku 2014 r. 
miała zawartych 81 umów (wyłącznie umowy GUD), na koniec 2017 r. ilość umów 
wzrosła do 172, Generalne Umowy Dystrybucji na koniec 2017 r. stanowiły 85,5% 
umów zawartych ze sprzedawcami energii. 

Procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w minimalnym zakresie 
wymagały udziału odbiorcy energii. W przypadku utraty zdolności sprzedaży energii 
przez podmiot, z którym konsument miał podpisaną umowę sprzedaży energii, 
Spółka zapewniała ciągłość dostaw energii poprzez sprzedaż rezerwową. 

Proces przyłączania nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej Spółki przebiegał 
sprawnie, warunki przyłączenia do sieci wydawane były w terminie określonym 
w art. 7 ust. 8g Prawa energetycznego, a realizacja 95,6% przyłączy następowała 
w ciągu 18 miesięcy. 

Nakłady inwestycyjne Spółki ponoszone na zadania określone w Planach rozwoju, 
pozwalały na utrzymanie sieci dystrybucyjnej w stanie zapewniającym 
bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej o wymaganych parametrach. 
Następował spadek wartości wskaźników jakościowych SAIDI dla przerw 
planowych. Osiągane wartości wskaźników jakościowych SAIDI i SAIFI w znacznej 
                                                      
1  Dalej także: Enea Operator lub Spółka. 
2  W okresie od 8 do 10 lipca 2016 r. nie było powołanego Prezesa Zarządu Spółki. Do składania oświadczeń woli w imieniu 

Spółki uprawnionych jest działających wspólnie dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu wraz z Prokurentem. 
W  okresie objętym kontrolą Zarząd Spółki składał się z trzech do pięciu Członków. 

3  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 
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mierze uzależnione były od nieprzewidzianych warunków atmosferycznych – 
gwałtowne burze, huragany. W latach, w których występowało nasilenie takich 
zjawisk obserwowany był gwałtowny wzrost wartości wskaźników. 

Spółka lokalizacje Biur Obsługi Klienta dostosowywała do aktualnych potrzeb 
odbiorców energii elektrycznej. System obsługi klientów Spółki zapewniał 
całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach, udzielanie informacji o awariach 
i planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej. Spółka na wnioski 
odbiorców wypłacała bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych 
energii, przekroczenia dopuszczalnych czasów trwania przerw w dostarczeniu 
energii oraz niedotrzymania standardów obsługi. 

W działalności Spółki stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
▪ niedotrzymywanie terminów określonych w IRiESD dotyczących przekazywania 

sprzedawcom energii wskazań układów pomiarowych, w przypadku zmiany 
sprzedawcy przez odbiorcę, 

▪ niedotrzymywanie terminów rozpatrywania reklamacji dotyczących parametrów 
jakościowych energii elektrycznej oraz rozliczeń za energię dostarczoną, 
określonych w § 42 pkt 8 rozporządzenia systemowego, 

▪ naruszenie art. 6 ust.1 i 2 Prawa energetycznego poprzez wystawianie  
upoważnień do przeprowadzenia kontroli legalności poboru energii elektrycznej 
przez Enea Pomiary, która to spółka nie jest przedsiębiorstwem energetycznym   
zamiast  wystawienia ich przez Enea Operator. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

1.1 Przyłączanie gospodarstw domowych do sieci elektroenergetycznej 

Wnioskujący o wydanie warunków przyłączenia do sieci, wnioski w tej sprawie mogli 
składać do Enea Operator z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji: 
▪ osobiście przez wnioskodawcę w Biurach Obsługi Klienta4, 
▪ korespondencyjnie, przesyłając wniosek na adres Biura Obsługi Klienta 

właściwego terytorialnie dla miejsca przyłączenia obiektu, 
▪ poprzez dedykowany internetowy portal przyłączeniowy (on-line). 
Internetowy portal przyłączeniowy, stanowiący element elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta5, uruchomiony przez Enea Operator w dniu 1 czerwca 2016 r. 
dostępny był na stronie internetowej www.operator.enea.pl w zakładce Przyłączenie 
do sieci oraz pod adresem przylaczenia.operator.enea.pl. Portal ten dedykowany 
klientom indywidualnym umożliwiał między innymi: składanie wniosków 
o przyłączenie do sieci, śledzenie postępu prac związanych z procesem 
przyłączenia do sieci wraz z procesem realizacji umowy przyłączeniowej oraz 
uzyskiwanie informacji o wystawieniu faktury z tytułu opłaty przyłączeniowej. 

(dowód: akta kontroli str. 165-168, 176-225) 

W latach 2014 – 2017 do Enea Operator wpłynęło łącznie 140 866 wniosków 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, od podmiotów 
zaliczanych do V grupy przyłączeniowej. Spośród złożonych wniosków 132 835, 
tj. 94,3%, było kompletnych i podlegało rozpatrzeniu merytorycznemu, pozostałych 
8 031, tj. 5,7%, pozostało bez rozpatrzenia z uwagi na ich niekompletność 
i nieuzupełnienie braków przez wnioskodawców. Rozpatrując kompletne wnioski 
Spółka wydała 132 800 warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej6, 
                                                      
4  Dalej: BOK. 
5  Dalej: eBOK. 
6  W tym do wniosków złożonych w: 2014 r. wydano 30 302 warunków, w 2015 r. wydano 31 780 warunków, w 2016 r. 

wydano 34 412 warunków oraz 2017 r. wydano 36 306 warunków. 
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tj. 99,97% rozpatrywanych wniosków. W pozostałych 35 przypadkach, tj. 0,03% 
rozpatrywanych wniosków, Spółka odmówiła wydania warunków przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej z uwagi na brak warunków technicznych. Odmowa 
dotyczyła przyłączy o łącznej mocy przyłączeniowej 0,47 MW. 
Warunki przyłączenia Enea Operator wydawała w terminie określonym w art. 7 
ust. 8g Prawa energetycznego7, to znaczy w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, 
z wyjątkiem 286 przypadków (tj. 0,22% wydanych warunków), w których warunki te 
zostały wydane do 33 dnia od złożenia wniosku, czyli z trzydniowym 
przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego terminu. Przekroczenie 
dopuszczalnego terminu wydania warunków przyłączenia, następowało 
w przypadku kiedy 30 dzień od złożenia wniosku przypadał w dzień wolny od pracy, 
a wydania warunków dokonano w pierwszym następującym dniu roboczym. 

W Enea Operator od 1 lipca 2010 r. funkcjonuje system informatyczny Planet 
Facilplus Spatial, wspomagający proces wydawania warunków przyłączenia oraz 
realizacji umów przyłączeniowych.  
Składając wnioski o określenie warunków przyłączenia, wnioskujący wykorzystywali 
wzory wniosków opracowane i przyjęte do stosowania przez Enea Operator8. Wzory 
te zawierały elementy określone w § 7 ust. 1 rozporządzenia systemowego9. Do 
składanych wniosków, wnioskodawcy zobowiązani byli załączyć: dokument 
potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu oraz plan zabudowy lub szkic 
sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej 
sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów Inne załączniki nie były wymagane 
przez Spółkę. Wzory wniosków o przyłączenie do sieci Spółka zamieszczała na 
swojej stronie internetowej www.operator.enea.pl. 
Warunki przyłączenia do sieci wydawane przez Enea Operator zawierały elementy 
określone w § 8 ust. 1 rozporządzenia systemowego, przy czym w odniesieniu do 
danych wymaganych w § 8 ust. 1 pkt6, 7 i 1310 Spółka nie odnosi się w sposób 
bezpośredni a odsyła do obowiązujących przepisów prawa wskazanych w punkcie 
Uwagi dodatkowe warunków przyłączenia. Natomiast informacje dotyczące 
możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od 
standardowych - § 8 ust. 1 pkt14, Spółka podaje tylko gdy klient wnioskuje o ich 
określenie. 

Wysokości opłat za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej naliczane były przez Spółkę 
zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w Taryfach dla usług dystrybucji 
energii elektrycznej zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki11, 
obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 
Na stronie internetowej Spółki informacje dotyczące wysokości opłat 
przyłączeniowych dla odbiorców zaliczanych do V grupy przyłączeniowej podawane 
były w różny sposób. Podając wartości opłat za 1 kW przyłączanej mocy (przyłącze 
kablowe 65,79 zł/kW oraz przyłącze napowietrzne 45,41 zł/kW) wskazano, że są to 
wartości bez podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Natomiast podając 
wartość opłaty za każdy metr przyłącza przekraczającego 200 m (przyłącze kablowe 

                                                      
7  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm. Dalej: Prawo energetyczne. 
8  W okresie objętym kontrolą obowiązywały Wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów 

ubiegających się o przyłączenie z mocą przyłączeniową nie większą niż 40 kW wprowadzone uchwałami Zarządu 
Enea Operator Sp. z o.o.: nr 406/2013 z dnia 30 września 2013 r., 23 grudnia 2014 r., nr 103/2015 z 30 kwietnia 2015 r., 
275/2015 z 29 grudnia 2015 r. i nr 36/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. 

9  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego – Dz. U.. Nr 93 poz. 623, ze zm. Dalej: rozporządzenie systemowe. 

10  § 8 ust.1 pkt 6 – dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne warunki ich pracy; ust.1   pkt 
7 – dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej; ust. 1 pkt13 wymagania w zakresie 
dostosowania przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego, przystosowania 
układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych, zabezpieczenia sieci przez 
zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalację lub sieci wnioskodawcy, wyposażenia urządzeń, 
instalacji lub sieci, niezbędnego do współpracy z siecią, do której ma nastąpić przyłączenie. 

11  Dalej: Prezes URE. 
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33,45 zł/m oraz przyłącze napowietrzne 24,70 zł/m), nie wskazano czy są wartości 
netto czy brutto. W trakcie kontroli zmieniony został sposób podawania wysokości 
opłat przyłączeniowych, na dzień zakończenia kontroli na stronie internetowej 
Spółki, podane były wartości netto i brutto tych opłat. 

Spośród wnioskodawców, którzy w latach 2014 – 2017 złożyli wnioski o wydanie 
warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i je otrzymali, umowy 
o przyłączenie do sieci zawarło 104 033. W trakcie realizacji umów o przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej w 2 489 przypadkach odstąpiono od ich realizacji 
z winy wnioskodawcy.  
W latach 2014 – 2017 zrealizowanych zostało łącznie 103 490 przyłączy 
elektroenergetycznych w tym 88 727 w odniesieniu do wniosków o wydanie 
warunków przyłączenia złożonych w tym okresie, pozostałe 14 763 zrealizowane 
przyłącza dotyczyły wniosków złożonych przed 2014 r. W ciągu sześciu miesięcy od 
podpisania umów o przyłączenie do sieci zrealizowanych zostało 62 103 przyłącza, 
tj. 64,0% wykonanych przyłączy, a wciągu 18 miesięcy zrealizowano 98 961 
przyłączy, tj. 95,6% przyłączy. W przypadku pozostałych 4 529 przyłączy, tj. 4,4% 
czas ich realizacji wynosił powyżej 18 miesięcy, w tym 368 przyłączy, tj. 0,4% 
realizowanych było dłużej niż 48 miesięcy. 
Przedłużające się terminy realizacji przyłączenia wynikały przede wszystkim 
z trudności związanych z pozyskaniem przez Spółkę prawa do dysponowania 
nieruchomościami osób trzecich na cele budowlane.  
Według informacji zawartych w piśmie Prokurentów Spółki12, w przypadku podjęcia 
przez klienta decyzji o podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci po upływie 
dwuletniego okresu ważności warunków przyłączenia, zasadą stosowaną 
w Enea Operator była, że Spółka na nowy wniosek wydawała nowe warunki 
przyłączenia uwzględniające aktualny stan sieci elektroenergetycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 105-164, 176-225, 234-315, 316-364, 424-429, 
884-865, 884-886) 

Według niepełnych danych, którymi dysponuje Enea Operator13, w latach 2014-2017 
zawarte zostały 167 094 umowy zawierające postanowienia dotyczące 
świadczonych przez Spółkę usług dystrybucji energii elektrycznej, przy czym: 
a) 46 548 (27,9%) to umowy o świadczenie usług dystrybucji energii zawarte przez 

Spółkę bezpośrednio z odbiorcami, 
b) 120 564 (72,1%) to umowy kompleksowe zawarte przez odbiorców ze 

sprzedawcami energii. 

W latach objętych kontrolą obserwowana jest zmniejszająca się liczba umów 
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, które odbiorcy zawierają 
bezpośrednio z Enea Operator – jako operatorem systemu dystrybucyjnego. 
W 2014 r. zawarto 25 937 umów, natomiast w 2017 r. już tylko 2 956 umów. 
Wynikało to z faktu zwiększenia możliwości odbiorcom końcowym zawierania umów 
kompleksowych w procesie zmiany sprzedawcy.  

W okresie objętym kontrolą w Enea Operator obowiązywały dwa wzory umów 
o oświadczenie umów dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców 
zakwalifikowanych do V grupy przyłączeniowej będących konsumentami14, które 
były dostępne na stronie internetowej Spółki. 

                                                      
12  Pismo Prokurentów Dariusza Strzeleckiego i Jarosława Ziobrowskiego, nr EO/DR/KS/WEO17E269408/2017 z dnia 

22 grudnia 2017 r. 
13  Spółka nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi lat 2014 i 2015 z uwagi na zmianę systemu informatycznego 

obsługującego umowy dystrybucyjne. Stosowany obecnie system nie pozwala na generowanie danych z systemów 
stosowanych poprzednio.  

14  W okresie objętym kontrolą obowiązywały Wzory umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
wprowadzone uchwałami Zarządu Enea Operator Sp. z o.o.: nr 417/2013 z dnia 9 października 2013 r. i nr 379/2014 
z dnia 23 grudnia 2014 r. 
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Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawierały elementy 
wymagane art. 5 ust. 2 i ust. 2a Prawa energetycznego. Oceny zgodności zapisów 
umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, z wymaganiami 
wynikającymi z Prawa energetycznego, dokonano na podstawie przeglądu 
12 wybranych losowo umów dystrybucji energii elektrycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 365-444) 

W Enea Operator w zakresie ochrony danych osobowych pozyskanych 
i przetwarzanych w procesach związanych z dystrybucją energii, wprowadzone 
zostały mechanizmy ochrony tych danych, obowiązujące w Grupie ENEA, przyjęte 
uchwałą Zarządu Enea SA nr 16/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. 
W latach 2014 - 2017 w Spółce nie przeprowadzano audytu, przedmiotem którego 
była ochrona danych osobowych, natomiast przeprowadzone audyty wewnętrze 
obejmujące elementy związane z ochroną danych osobowych: 
▪ Ogólna ocena systemu kontroli wewnętrznej – przeprowadzony w 2015 r. 

obejmujący swoim zakresem politykę bezpieczeństwa danych osobowych; 
zrealizowana została rekomendacja dotycząca wdrożenia nowych regulacji 
Grupy ENEA w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, 

▪ Audyt prawy w Grupie ENEA – przeprowadzony w 2016 r., w zakresie 
zarządzania informacją w spółkach grupy; nie przedstawiono rekomendacji 
w zakresie ochrony danych osobowych. 

Ochrona danych osobowych w Spółce w latach 2014 - 2017 nie była przedmiotem 
kontroli Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 445-453) 

1. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Enea Operator pisma potwierdzające 
złożenie wniosku o przyłączenie, o których mowa w art. 7 ust. 8h Prawa 
energetycznego, przesyła wnioskodawcy równocześnie z warunkami 
przyłączenia, zatem po upływie 30 dni od złożenia wniosku. 
Zdaniem NIK potwierdzanie złożenia wniosku o określenie warunków 
przyłączenia, Spółka powinna przesyłać do wnioskodawcy bez zbędnej zwłoki, 
bezpośrednio po stwierdzeniu kompletności wniosku. 

2. Wraz z warunkami przyłączenia Spółka przekazywała wnioskodawcy projekt 
umowy o przyłączenie do sieci oraz informację o przewidywanej wysokości 
opłaty przyłączeniowej. Przy czym podając przewidywaną wysokość opłaty 
przyłączeniowej nie przedstawiano jej kalkulacji, a informacje zawarte w pismach 
przewodnich, wraz z danymi w warunkach przyłączenia (brak podania w sposób 
bezpośredni rodzaju przyłącza), utrudniały wnioskodawcy jej weryfikację. 
Zdaniem NIK, informując wnioskodawcę o wysokości opłaty przyłączeniowej 
Spółka powinna również przedstawić jej kalkulację zawierającą wyliczenie opłaty. 
Wysokość opłaty przyłączeniowej wynika z rodzaju przyłącza, stawki za 1 kW 
mocy przyłączanej zależnej od rodzaju przyłącza oraz w przypadku kiedy 
długość przyłącza przekracza 200 m, długości przyłącza przekraczającego 
200 m oraz stawki za jeden metr ponad tą długość uzależnionej od rodzaju 
przyłącza. Podanie tych danych umożliwi wnioskodawcy weryfikację wysokości 
opłaty przyłączeniowej podanej przez Spółkę. 

Odnosząc się do powyższych kwestii w piśmie podpisanym przez Prokurentów 
Spółki wskazano15, że: 
▪ Prawo energetyczne w art. 7 ust. 8h nie określa terminu przekazania 

wnioskodawcy pisemnego potwierdzenia o złożeniu wniosku. Warunki 
przyłączenia dla obiektów zakwalifikowanych do V grupy przyłączeniowej 

                                                      
15  Pismo Prokurentów Dariusza Strzeleckiego i Jarosława Ziobrowskiego, nr EO/DR/RP/WEO17E256222/2017 z dnia 

7 grudnia 2017 r. 

Uwagi dotyczące 
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opracowywane są w zdecydowanej większości zaraz po stwierdzeniu 
kompletności wniosku złożonego przez klienta. Dlatego też pisma 
potwierdzające złożenie kompletnego wniosku wysyłane są wraz z warunkami 
przyłączenia. 

▪ Enea Operator zgodnie z art. 7 ust. 2 Prawa energetycznego w umowach 
o przyłączenie zamieszcza wysokość opłaty za przyłączenie. Obecne 
przepisy prawa nie zobowiązują operatora systemu dystrybucyjnego do 
przedstawiana szczegółowego sposobu kalkulacji opłaty przyłączeniowej. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 136-164, 226-232) 

3. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, że w umowach dystrybucji 
zawieranych według wzoru wprowadzonego uchwałą Zarządu nr 379/2014 z dnia 
23 grudnia 2014 r., odstąpiono od podawania w § 4 sprzedawcy energii 
elektrycznej, z którym konsument ma zawartą umowę, oraz sprzedawcy 
rezerwowego. W paragrafie tym znajduje się natomiast odwołanie do danych 
sprzedawców zawartych w powiadomieniu o umowie sprzedaży energii, które 
sprzedawcy przekazują Spółce. 

Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji16 wskazał17, że wzór 
umowy dystrybucji energii elektrycznej przyjęty uchwałą Zarządu nr 379/2014 
z dnia 23 grudnia 2014 r., określa sprzedawcę i sprzedawcę rezerwowego 
poprzez odniesienie do nazw tych sprzedawców w powiadomieniu o zawartej 
umowie sprzedaży. Zawartość powiadomienia określona została w załączniku do 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej18. Ponadto zgodnie z Prawem 
Energetycznym – art. 9g ust. 12, IRiESD stanowi część umowy dystrybucji, 
a odbiorcy są zobowiązani do stosowania warunków, wymagań oraz procedur 
postępowania i wymiany informacji określonych w tej instrukcji. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 366-384, 389-418, 511-518) 

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

1.2 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe 

Do obsługi procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Spółka od II kwartału 
2012 r., wykorzystuje platformę informatyczną, wspomagającą proces zmiany 
sprzedawców energii elektrycznej przez odbiorców końcowych. Platforma ta 
zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy Spółką a sprzedawcami 
energii elektrycznej, z którymi ma podpisane umowy GUD19 lub GUD-K20. Wymiana 
informacji obejmuje między innymi zgłaszanie przez sprzedawców powiadomień 
o zmianie sprzedawcy przez odbiorcę oraz wymianę informacji na temat wyniku 
weryfikacji powiadomienia o zmianie sprzedawcy. W platformie tej przyjęto 
założenia, zgodnie z zapisami w IRiESD, że wejścia w życie nowej umowy 
sprzedaży energii elektrycznej powinno nastąpić pomiędzy 21 a 90 dniem od dnia 
złożenia powiadomienia przez nowego sprzedawcę energii elektrycznej. 

                                                      
16  Dalej: DK. 
17  Pismo Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji – Jacka Kurka, nr DK/ZUD/UK/WEO18E001284/2017 z dnia 

3 stycznia 2018 r. 
18  Instrukcja zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. Dalej: 

IRiESD. 
19  Generalna Umowa Dystrybucji – jest to umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawierana pomiędzy 

operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej w celu realizacji umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą przyłączonym do sieci tego operatora. 

20  Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej – jest to umowa o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej, zawierana pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej w celu 
realizacji umowy kompleksowej zawartej pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą w gospodarstwie domowym przyłączonym do 
sieci o napięciu znamionowym do 1 kV, przyłączonym do sieci tego operatora. Umowa kompleksowa określa warunki 
dystrybucji jak również warunki sprzedaży energii elektrycznej. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W okresie 2014 r. – 2017 r. nastąpił wzrost liczby sprzedawców energii elektrycznej, 
z którymi Enea Operator miała podpisane Generalne Umowy Dystrybucji oraz 
Generalne Umowy Dystrybucji dla Usług Kompleksowych. Na początku 2014 r. 
Spółka ze sprzedawcami energii miała podpisane tylko umowy typu GUD. W ciągu 
czterech lat liczba podpisanych umów ze sprzedawcami energii wzrosła z 81 na 
początku 2014 r. do 172 na koniec 2017 r., w tym 147 typu GUD i 25 typu GUD-K. 
Na koniec 2017 r. umowy typu GUD stanowiły 85,5% umów podpisanych przez 
Spółkę ze sprzedawcami energii elektrycznej. 

Na stronie internetowej Enea Operator zamieszczono listy sprzedawców energii 
elektrycznej, według stanu na 15 listopada 2017 r. listy te obejmowały między 
innymi: 
▪ sprzedawcę z urzędu21 - Enea SA, 
▪ 145 sprzedawców, z którymi Enea Operator posiadała zawarte umowy 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, 
▪ 25 sprzedawców, świadczących usługę kompleksową dla odbiorców 

w gospodarstwach domowych, 
▪ 5 sprzedawców rezerwowych, w tym jednego zawierającego rezerwową umowę 

sprzedaży energii oraz czterech świadczących usługę kompleksową dla 
odbiorców w gospodarstwach domowych. 
Liczba sprzedawców rezerwowych w okresie kontroli była niezmienna 
z wyjątkiem 2016 r., w którym Enea Operator miało zawartych pięć umów 
dotyczących świadczenia usług kompleksowych dla odbiorców 
w gospodarstwach domowych. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 27-104, 454, 461-467, 527-528, 844-880) 

W latach 2014 – 2017 do Enea Operator od sprzedawców energii elektrycznej 
wpłynęło łączne 102 484 powiadomień o zmianie sprzedawcy przez konsumentów 
objętych taryfą G. Spośród powiadomień, które wpłynęły do Spółki 95 047, tj. 92,7% 
zostało zweryfikowanych pozytywnie, pozostałych 7 437 powiadomień, tj. 7,3% 
zweryfikowano negatywnie. Głównymi przyczynami negatywnej weryfikacji 
powiadomień o zmianie sprzedawcy energii elektrycznej, według Dyrektora DK22 
były błędy w formularzu powiadomienia a także dokonana i pozytywnie 
zweryfikowana zmiana dla PPE w tym samym czasie, który zgłaszał kolejny 
Sprzedawca. 
Spośród powiadomień zweryfikowanych pozytywnie, weryfikacji 
95 026 powiadomień, tj. 99,98.% dokonano w ciągu 21 dni od wpływy 
powiadomienia do Spółki, to jest w terminie umożliwiającym odbiorcy zmianę 
sprzedawcy, wynikającym z art. 4j ust. 6 Prawa energetycznego. 

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej następowała pomiędzy 21 a 90 dniem od 
dnia wpływu do Spółki powiadomienia o zmianie sprzedawcy przekazanego przez 
nowego sprzedawcę energii elektrycznej, tj. w terminie wynikającym z pkt. D.2.4 
IRiESD, z wyjątkiem dwóch przypadków w 2014 r., w których zmiana sprzedawcy 
nastąpiła po 90 dniu od dnia wpływu powiadomienia. Stanowiło to 0,008% zmian 
sprzedawców w 2014 r. oraz 0,002% zmian sprzedawców w okresie objętym 
kontrolą. 

W procesie zmiany sprzedawcy energii, z reguły, nie był wymagany kontakt odbiorcy 
końcowego ze spółką dystrybucyjną Enea Operator. Po zawarciu przez odbiorcę 
umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą, sprzedawca ten 

                                                      
21  Sprzedawca z urzędu – jest to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na obrót energią elektryczną, 

świadczące usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa 
wyboru sprzedawcy. 

22  Pismo Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji – Jacka Kurka, nr DK/KK/LS/WEO18E013584/2018 z dnia 
19 stycznia 2018 r. 
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składał w spółce dystrybucyjnej powiadomienie o zmianie sprzedawcy. Kontakt 
odbiorcy energii elektrycznej ze spółką dystrybucyjną nie jest wymagany, jeżeli 
nowy sprzedawca jest sprzedawcą GUD-K, w takim przypadku umowa sprzedaży 
energii elektrycznej jest umową kompleksową zawierającą warunki sprzedaży 
energii oraz jej dystrybucji, lub sprzedawca jest sprzedawcą GUD a odbiorca 
przekazał mu pełnomocnictwo do zawarcia w jego imieniu umowy dystrybucji energii 
z Enea Operator. W przeciwnym wypadku odbiorca końcowy zobowiązany jest do 
zawarcia ze Spółką umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 
W związku ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej, konsument nie ponosił 
żadnych kosztów na rzecz Enea Operator – operatora systemu dystrybucji, ani nie 
był zobowiązany do wymiany lub dostosowania układu pomiarowo –
 rozliczeniowego. W przypadku takiej konieczności Spółka czynności te wykonywała 
we własnym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 27-104, 175-186, 456-460, 473-495, 527-528) 

Instrukcja IRiESD w przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, 
w punkcie D.1.4, dopuszczała następujące sposoby ustalenia wskazań układu 
pomiarowo – rozliczeniowego na dzień zmiany sprzedawcy: 
▪ odczyt dokonany przez Spółkę, z pięciodniowym opóźnieniem lub 

wyprzedzeniem, 
▪ odczyt dokonany przez odbiorcę na dzień zmiany sprzedawcy i przekazany 

Spółce najpóźniej jeden dzień po zmianie sprzedawcy, 
▪ szacunkowe ustalenie wskazań na podstawie wcześniejszego odczytu wskazań 

układu pomiarowo – rozliczeniowego, nie starszego niż trzy miesiące, 
przeliczonego na dzień zmiany sprzedawcy; przy czym w punkcie tym nie 
określono terminu w jakim szacunkowe ustalenie wskazań powinno zostać 
wykonane. 

W punkcie C.1.23 IRiESD, określony został dziesięciodniowy termin23, w jakim 
Spółka zobowiązana jest do przekazania dotychczasowemu oraz nowemu 
sprzedawcy energii elektrycznej, wskazań układu pomiarowego, w przypadku 
rozpoczęcia albo zakończenia sprzedaży energii elektrycznej. Oznaczało to, że 
szacunkowe ustalenia wskazań układu pomiarowego powinno nastąpić w ciągu 
dziesięciu dni od zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

Dyrektor DK wyjaśnił24, że z uwagi na nieuzasadnione koszty, w odniesieniu do 
odbiorców grupy taryfowej G, Spółka nie dokonuje rzeczywistych odczytów układów 
pomiarowych na dzień zmiany sprzedawcy. Ustalenie wskazań układów 
pomiarowych dokonywane jest w oparciu o dane szacunkowe na podstawie 
średniodobowego zużycia energii z ostatniego okresu rozliczeniowego. 
▪ [… 25] 

W instrukcji IRiESD określone zostały zasady rezerwowej sprzedaży energii 
elektrycznej. Miały one zastosowanie między innymi w przypadku, kiedy 
sprzedawca energii elektrycznej lub podmiot odpowiedzialny za bilansowanie 
handlowe sprzedawcy zaprzestawali działalności oraz w przypadku, kiedy po 
zakończeniu umowy sprzedaży nie zgłoszono nowego sprzedawcy albo takie 
zgłoszenie było nieskuteczne. 

                                                      
23  Termin przekazania wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego liczony jest od dnia zmiany sprzedawcy energii. 
24  Pismo Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji – Jacka Kurka, nr DK/KK/LSWEO18E029579/2018 z dnia 

8 lutego 2018 r. 
25  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona 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 - dalej uodip) i art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419. - dalej uoznk). 
Wyłączenia w zakresie danych przebiegu procesu zmiany sprzedawcy prowadzonego przez Spółkę dokonano  w 
interesie Enea Operator Sp. z o.o. 
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W latach 2014 – 2017 rezerwową sprzedażą energii elektrycznej objętych zostało 
łącznie 10 424 odbiorców, przy czym obserwowany jest wzrost konsumentów 
objętych sprzedażą rezerwową. W 2014 r. sprzedażą rezerwową objętych było 686 
konsumentów, tj. 0,03% odbiorców w taryfie G, w 2017 r. liczba konsumentów 
objętych sprzedażą rezerwową wzrosła do 5 357, tj. 0,24% odbiorców w taryfie G. 
Enea Operator nie bada przyczyn, dla których odbiorcy energii elektrycznej zostali 
objęci rezerwową sprzedażą energii. 

Odnośnie możliwości podwójnego obciążania konsumentów za dostawę energii 
elektrycznej, przez jej sprzedawców, Dyrektor Departamentu DK wyjaśnił26, że 
Enea Operator: 
▪ nie przekazuje równocześnie danych pomiarowych dotyczących jednego klienta 

dla dwóch sprzedawców energii elektrycznej, system informatyczny użytkowany 
przez Spółkę dane pomiarowe udostępnia tylko jednemu aktualnemu 
sprzedawcy energii elektrycznej, 

▪ za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej Spółka obciąża klientów 
samodzielnie tylko i wyłącznie w przypadku gdy obowiązuje umowa 
o świadczenie usług dystrybucji energii zawarta z klientem oraz kiedy aktywna 
jest jakakolwiek umowa sprzedaży energii elektrycznej, natomiast w przypadku 
kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej klient nie jest obciążany 
przez Spółkę. 

Spółka nie dysponowała wiedzą, czy dotychczasowy sprzedawca energii 
elektrycznej, po dokonanej zmianie sprzedawcy w dalszym ciągu dokonywał 
procesu rozliczania z klientem. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 27-104,508--571) 
Enea Operator uczestniczy w pracach operatorów dystrybucyjnych systemów 
elektroenergetycznych, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej, których celem jest wdrożenie Centralnego Systemu Wymiany 
Informacji27, jako jednolitego modelu wymiany informacji i standardów komunikatów 
dla obszaru detalicznego rynku energii elektrycznej. Dotychczasowe koszty Spółki 
związane z realizacją CSWI wyniosły 297,5 tys. zł. Natomiast przewidywane koszty 
związane z realizacją CSWI, przypadające na Spółkę wynoszą 21,9 mln zł netto28. 

(dowód: akta kontroli str. 496-507) 

[…29] 

Dyrektor DK wyjaśnił30, że przyczynami opóźnień w przekazywaniu wskazań 
układów pomiarowych sprzedawcom energii były: 
▪ przeprowadzona w 2015 r. migracja danych ok. 2,3 mln klientów Spółki z kilku 

dotychczasowych systemów informatycznych do jednego systemu SKOK-D, 
▪ reorganizacja służb własnych Spółki w obszarze zarządzania i obsługi układów 

pomiarowych, 
▪ błędy systemowe wymagające interwencji własnego serwisu IT lub działań ze 

strony dostawcy systemu SKOK-D. 
(dowód: akta kontroli str. 27-104, 548-571) 

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

                                                      
26  Pismo Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji – Jacka Kurka, nr DK/ZUD/UK/WEO18E001284/2017 z dnia 

3 stycznia 2018 r. 
27  Dalej także: CSWI. 
28  Według danych Enea Operator: pismo nr DK/ZUD/UK/LS/254/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 
29  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 

uodip i art. 11 ust. 4 uoznk. Wyłączenia w zakresie danych przebiegu procesu zmiany sprzedawcy prowadzonego przez 
Spółkę dokonano  w interesie Enea Operator Sp. z o.o. 

30  Pismo Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji – Jacka Kurka, nr DK/KK/LSWEO18E029579/2018 z dnia 
8 lutego 2018 r. 
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2. Infrastruktura sieci dystrybucyjnej 

2.1. Inwestycje i modernizacja sieci dystrybucyjnej 

W 2017 r. Enea Operator dostarczyła 19 259 GWh energii elektrycznej do 2 552 699 
odbiorców, w tym do 2 267 209 odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej G, 
stanowiących 88,8% ogółu odbiorców. W latach 2014 – 201731 nastąpił wzrost o 
1 986 GWh, tj. o 11,5%, energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom końcowym, 
których liczba również wzrosła w tym okresie o 114 662, tj. o 4,7%, w tym o 
112 570 tys., tj. o 5,2%, klientów zaliczanych do grupy taryfowej G. 

Według stanu na koniec sierpnia 2017 r. sieci dystrybucyjnej Spółki, którą dostarcza 
energię elektryczną odbiorcą końcowych, miała łączną długość 103 784 km linii 
elektroenergetycznych32, w tym 66 259 km linii powietrznych (63,8%) oraz 
37 525 km linii kablowych (36,2%). Sieć ta obejmowała: 
▪ 5 230 km linie wysokiego napięcia, tj. 5%, w tym 5 202 km linii powietrznych 

i 28 km linii kablowych, 
▪ 45 797 km linii średniego napięcia, tj. 44,1%, w tym 33 745 km linii powietrznych 

i 12 052 km linii kablowych, 
▪ 52 757 km linii niskiego napięcia, tj. 50,9%, w tym 27 312 km linii powietrznych 

i 25 445 km linii kablowych. 
Ponadto Spółka dysponowała: 
▪ 37 774 stacjami i rozdzielniami elektro energetycznymi, w tym 241 stacji 

i rozdzielni wysokiego napięcia oraz 37 533 średniego napięcia, 
▪ 37 335 transformatorami sieciowymi o łącznej mocy 16 184 MVA, w tym:  445 

transformatorów WN/SN, 12 transformatory SN/SN oraz 36 878 transformatorów 
SN/nN33. 

Analiza struktury wiekowej infrastruktury sieciowej Spółki wykazuje, że infrastruktura 
powyżej 40 lat obejmuje 40,7% linii wysokiego napięcia, 39,3% linii średniego 
i 28,2% linii niskiego napięcia, 32,9% stacji i rozdzielni oraz 22,3% transformatorów. 

Odnosząc się do dużego udziału procentowego infrastruktury sieciowej powyżej 
40 lat i wpływu tych urządzań na awaryjność sieci, w piśmie Prokurentów34 Spółki, 
wskazano, że eksploatacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej prowadzona 
była przez Spółkę, w sposób zapewniający zachowanie właściwych parametrów 
technicznych urządzeń, dlatego też nie odnotowano bezpośredniego związku 
przyczynowo skutkowego klasyfikującego jednoznacznie wiek urządzeń jako główny 
parametr decydujący o ich awaryjności. Parametrami mającymi istotny związek 
z awaryjnością urządzeń są między innymi zastosowana technologia ich wykonania 
oraz materiały użyte w trakcie ich zabudowy w sieci, jak również układ pracy sieci 
czy warunki terenowe. W 2013 r. przeprowadzona została analiza pracy wszystkich 
ciągów liniowych średniego napięcia. W wyniku tej analizy określono grupę 242 
ciągów charakteryzujących się najgorszymi parametrami pracy, z których 145 
zostało wybudowanych przez 1975 r., przy czym wiek urządzeń był tylko jednym 
z parametrów pomocniczych przy ich klasyfikacji. Wyniki tych analiz zostały 
wykorzystane przy opracowaniu Planu rozwoju. 

(dowód: akta kontroli str. 572-578, 599-636) 

Do monitorowania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz wyznaczania 
wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI, w Spółce od 2015 r. uruchomiona została 
platforma informatyczna umożliwiająca wyznaczanie tych wskaźników dla sieci 

                                                      
31  Jako rok bazowy przyjęto 2013 r. 
32  Dane na koniec sierpnia 2017 r., długości linii elektroenergetycznych podano w przeliczeniu na jeden tor prądowy. 
33  WN/SN – transformatory zmieniające wysokie napięcie na średnie napięcie, SN/SN – transformatory średniego napięcia, 

SN/nN – transformatory zmieniające średnie napięcie na niskie napięcie. 
34  Pismo Prokurentów Dariusza Strzeleckiego i Waldemara Borowiaka, nr WEO18E001178 z dnia 5 stycznia 2018 r. 
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wysokiego i średniego napięcia. W 2017 r. w platformie informatycznej rozpoczęto 
wdrażanie funkcjonalności umożliwiającej w dużym stopniu automatyczne 
wyliczanie wskaźników niezawodności dla niskiego napięcia. 

W latach 2014 – 2017 wskaźniki przerw w dostarczaniu energii elektrycznej osiągały 
następujące wartości: 
 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 
SAIDI bez przerw katastrofalnych 325,53 477,72 283,85 469,94 
SAIDI z przerwami katastrofalnymi 329,59 514,66 285,50 744,18 
SAIFI bez przerw katastrofalnych 3,68 5,79 4,07 4,61 
SAIFI z przerwami katastrofalnymi 3,68 5,80 4,07 4,69 

Wzrost wartości wskaźników w 2015 r. i w 2017 r. wynikał z faktu wystąpienia w tych 
latach nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych – gwałtownych burzy 
i huraganów. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w latach 2014 – 2017 następowało zmniejszenie 
wartości wskaźnika SAIDI dla przerw planowych z 106,09 do 57,23, przy 127,39 
w 2013 r. 

W latach 2015 – 2017 odnotowano łącznie 3 183 414 przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej35, w tym 90 407 przerw planowych, tj. 2,8% przerw ogółem oraz 
3 093 007 przerw nieplanowych stanowiących 97,2% ogólnej liczby przerw. Wśród 
odnotowanych przerw wystąpiło łącznie 3 567 przypadków przekroczenia 
dopuszczalnych czasów przerw jednorazowych określonych w § 40 ust. 5 pkt 1 
rozporządzenia systemowego, co stanowiło 0,11% ogólnej liczby przerw, w tym 20 
przekroczeń dopuszczalnych czasów trwania przerw planowych oraz 3 637 
przekroczeń dopuszczalnych czasów trwania przerw nieplanowych. 
Ponadto stwierdzono wystąpienie 2 579 przekroczeń sum czasów trwania przerw 
jednorazowych długich i bardzo długich w ciągu roku, określonych w § 40 ust. 5 
pkt 2 rozporządzenia systemowego. 

W związku z występującymi przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej 
Enea Operator w kolejnych latach nie dostarczyła odbiorcom następujących 
wielkości energii elektrycznej 10,8 GW, 22,2 GW , 12,3 GW i 35,7 GW, co stanowiło 
odpowiednio 0,06%, 0,12%, 0,07% i 0,19% energii elektrycznej dostarczonej 
odbiorcom. 

Z tytułu przekroczeń dopuszczalnych czasów trwania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej Spółka, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2017 r. 
wypłaciła w 4 695 przypadkach bonifikaty, o której mowa w § 41 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia taryfowego36, w łącznej wysokości 452 347,62 zł. 

Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem oraz Dyrektora 
Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji37 głównymi przyczynami przekroczeń 
dopuszczalnych czasów trwania przerw planowych były modernizacje linii 
napowietrznych położonych w trudnodostępnym terenie, natomiast przerw 
nieplanowych były niekorzystne warunki atmosferyczne powodujące przewracanie 
drzew, uszkodzenia słupów energetyczne oraz zerwanie przewodów. 

W latach 2014 – 2017 do Spółki wpłynęły 3 554 wnioski o wypłatę odszkodowań za 
szkody wyrządzone odbiorcom końcowym (gospodarstwa domowe), spośród 
których odrzuconych zostało 2 014 wniosków, w tym przez Spółkę 1 717 oraz 297 
                                                      
35  Dane obejmują lata 2015 – 2017 do 31 sierpnia. Platforma OMS monitorująca przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej 

została uruchomiona w Spółce w 2015 r. i nie obejmuje danych z 2014 r. Prezentowane dane dotyczą przerw w zasilaniu 
dla stacji SN/NN. 

36  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) – uchylone z dniem 30 grudnia 2017 r. 

37  Pismo Dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem – Bogumiły Strzeleckiej oraz Dyrektora Departamentu Sprzedaży 
Usług Dystrybucji – Jacka Kurka, nr WEO17E259950 z dnia 13 grudnia 2017 r. 
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przez ubezpieczyciela. Do ubezpieczyciela zgłoszone 568 spraw o wartości powyżej 
franszyzy38, na łączną kwotę 8 349,9 tys. zł. Łączna wartość wypłaconych 
odszkodowań wyniosła 3 286,6 tys. zł, w tym 1 629,2 tys. zł przez Spółkę 
i 1 657,4 tys. zł przez ubezpieczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 819-843, 890-892) 

W celu zapewnienia odbiorcom korzystania z energii elektrycznej o wymaganych 
parametrach jakościowych Spółka stale kontroluje parametry pracy sieci 
dystrybucyjnej oraz podejmuje reakcję na zauważone nieprawidłowości. W zakresie 
monitorowania sieci wysokiego i średniego napięcia poprzez system SCADA 
(system czasu rzeczywistego) prowadzona jest bieżąca rejestracja oraz regulacja 
parametrów sieci w celu utrzymania prawidłowych parametrów wartości napięcia 
i częstotliwości. W ciągu godziny dokonywanych jest ok. 3,8 mln pomiarów. Dla sieci 
niskiego napięcia Spółka w ramach standardowych zabiegów dokonuje okresowych 
pomiarów paramentów napięcia i obciążeń odbiorców. 

Kontrolę parametrów jakościowych energii elektrycznej Spółka dokonywała 
z własnej inicjatywy lub na wniosek konsumenta. W latach 2014 – 2017 do Spółki 
wpłynęło 395 reklamacji dotyczących niedotrzymania parametrów jakościowych 
energii elektrycznej, z czego w 27 przypadkach została potwierdzona zasadność 
reklamacji. Z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej 
Spółka wypłaciła konsumentom bonifikaty o łącznej wartości 10 272,47 zł. 

Przeprowadzając kontrole paramentów jakościowych energii elektrycznej Spółka 
sprawdza dotrzymanie parametrów określonych w § 38 pkt 3 rozporządzenia 
systemowego oraz z własnej inicjatywy: wartość skuteczną prądu oraz moc czynną 
i bierną. 

W opracowaniu Planu rozwoju na lata 2014 – 2019 oraz Planu rozwoju na lata 
2017 – 2022 wykorzystano między innymi dane statystyczne dotyczące awaryjności 
2 298 ciągów linii średniego napięcia, odgrywających kluczową rolę w dostarczaniu 
energii elektrycznej. Na podstawie analizy wybranych parametrów, takich jak: rok 
budowy, wartości generowanych wskaźników SAIDI i SAIFI, liczby awarii, ilości 
niedostarczonej energii oraz technologii wykonania wyspecyfikowano grupę 242 
ciągów o najgorszych parametrach pracy, z których wytypowano 94 ciągi 
wymagające modernizacji oraz 96 ciągów przeznaczonych do montażu łączników 
sterowanych zdalnie w najbardziej newralgicznych punktach sieci. Analizy te 
stanowiły element prowadzonych przez Enea Operator prac związanych 
z kompleksowym podejściem do poprawy niezawodności sieci ujętych w Programie 
poprawy niezawodności pracy sieci oraz ciągłości zasilania w ENEA 
Operator Sp. z o.o., który przyjęty został w 2014 r. 
Zakres zadań dotyczących sieci wysokich napięć wprowadzony do Planów rozwoju 
dotyczący budowy dwutorowych linii 110 kV o charakterze ponadlokalnym 
o szczególnie istotnych z uwagi na zapewnienie jakości o niezawodności dostaw 
energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej, wynikał z opracowanej we 
współpracy z PSE SA39 koncepcji rozwoju sieci w północno-zachodniej Polsce do 
2025 roku. 
Przygotowując projekt Planu rozwoju dokonano analizy finansowej przedsięwzięcia, 
która miała odzwierciedlenie z modelu finansowym tego planu. Model finansowy 
stanowił bazę do uzgodnień z Prezesem URE poziomu nakładów inwestycyjnych.  
Przyjęty system finansowania modernizacji i rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej 
na najbardziej newralgicznych jej odcinkach, umożliwiał przeprowadzenie 
wszystkich zaplanowanych zdań inwestycyjnych. 

                                                      
38  Wartość franszyzy w 2014 r. wynosiła 1 000,00 zł, oraz 5 000,00 zł w latach 2015 – 2017. 
39  Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. 
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W uzgodnionych z Prezesem URE40 Planach rozwoju przewidywane nakłady 
inwestycyjne zwiększały się od  776 474 tys. zł na 2014 r. do 942 846 tys. zł na 
2017 r., w tym zadania obejmujące: 
▪ przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł oraz związana z tym budowa 

nowych sieci od 280 164 tys. zł do 326 694 tys. zł, 
▪ modernizację i odtworzenie istniejącego majątku, związaną z poprawą jakości 

usług i/lub wzrostem zapotrzebowania na moc od 431 181 tys. zł do 
515 208 tys. zł. 

Prezes URE uzgadniając taryfy dla usług dystrybucyjnych Enea Operator dotyczące 
kolejnych lat, zaakceptował równocześnie zmiany planowanych nakładów 
inwestycyjnych na kolejne lata, w porównaniu do nakładów uzgodnionych w Planach 
rozwoju. Należy przy tym zwrócić uwagę, że akceptacje te odnosiły się do ogólnej 
kwoty planowanych nakładów bez podziału na poszczególne grupy. Po uzgodnieniu 
taryf na kolejne lata poziom planowanych nakładów inwestycyjnych kształtował się 
od 795 109 tys. zł na 2014 r. do 955 103 tys. zł na 2017 r. W żadnym roku 
Prezes URE w procesie uzgadniania taryf, nie obniżył wysokości planowanych 
nakładów inwestycyjnych. 

Realizując zadania inwestycyjne określone w Planach rozwoju, Spółka w kolejnych 
latach poniosła nakłady w wysokości 821 329,8 tys. zł w 2014 r., 921 456,7 tys. zł 
w 2015 r., 914 295,6 tys. zł w 2016 r. oraz 342 625,4 tys. zł w I połowie 2017 r. 
W porównaniu do wysokości planowanych nakładów, ustalonych w procesie 
uzgadniana taryf na kolejne lata, poniesione nakłady stanowiły odpowiednio: 
109,3%, 105,3%, 109,4% i 35,9%. Natomiast w porównaniu do wielkości 
uzgodnionych przez Prezesa URE w Planach rozwoju, realizacja nakładów 
inwestycyjnych w ujęciu procentowych wyniosła 105,8%, 106,6%, 110,4% oraz 
36,3%. 

Realizując zadania związane z rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej 
Enea Operator w latach 2014 – 2017 I półrocze, prowadziła inwestycje obejmujące 
łącznie 6 498,4 km linii elektroenergetycznych, co stanowiło 6,3%41 długości 
wszystkich linii, w tym 68,2 km linii wysokiego napięcia, tj. 1,3%, 841,8 km linii 
średniego napięcia, tj. 1,8% oraz 5 588,4 km linii niskiego napięcia, tj. 10,6%. 
Ponadto inwestycje objęły 1 588,2 stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne, tj. 10,6% 
wszystkich stacji i rozdzielni oraz 1 236,4 transformatorów sieciowych, tj. 3,3% 
posiadanych transformatorów. Łączne nakłady poniesione przez Spółkę na 
realizację inwestycji w tym okresie wyniosły 1 139 082,6 tys. zł netto. 

Modernizacją objęto łącznie 4 337,5 km linii elektroenergetycznych, co stanowiło 
4,2% długości wszystkich linii, w tym 1 097,1 km linii wysokiego napięcia, tj. 21,0%, 
1 635,8 km linii średniego napięcia, tj. 3,6% oraz 1 604,6 km linii niskiego napięcia, 
tj. 3,0%. Ponadto modernizacje dotyczyły 1 244,3 stacji i rozdzielni 
elektroenergetycznych, tj. 3,3% wszystkich stacji i rozdzielni oraz 2 600 
transformatorów sieciowych, tj. 7% posiadanych transformatorów. Łączne nakłady 
poniesione przez Spółkę na modernizację infrastruktury w tym okresie wyniosły 
1 098 281,1 tys. zł netto. 

Prowadzone przez Spółkę remonty objęły łącznie 10 010,4 km linii 
elektroenergetycznych, co stanowiło 9,6% długości wszystkich linii, w tym 3 701 km 
linii wysokiego napięcia, tj. 23,5%, 3 701 km linii średniego napięcia, tj. 8,1% oraz 
5 078 km linii niskiego napięcia, tj. 9,6%. Ponadto przeprowadzone remonty 

                                                      
40  Plan rozwoju na lata 2014-2019 uzgodniony w dniu 21 stycznia 2014 r., Plan rozwoju na lata 2017-2022 uzgodniony 

w dniu 8 lutego 2017 r. 
41  Dla wyliczenia procentowego udziału realizacji inwestycji, modernizacji i remontów zrealizowanych przez Enea Operator 

w latach 2014 – 2017, przyjęto stan infrastruktury na 30 czerwca 2017 r. 
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dotyczyły 15 750 stacji i rozdzielni elektroenergetycznych, tj. 41,7% wszystkich stacji 
i rozdzielni oraz 1 008 transformatorów sieciowych, tj. 2,7% posiadanych 
transformatorów. Łączne nakłady poniesione przez Spółkę w tym okresie na 
remonty infrastruktury 418 045,3 tys. zł netto. 

 (dowód: akta kontroli str. 603-818) 

Dyrektor DK, odnosząc się do problemu odtworzenia majątku Spółki, stwierdził42 
między innymi, że jednoznaczne określenie okresu, po którym nastąpi całkowite 
odtworzenia majątku (przy zachowaniu wskazanego poziomu nakładów) jest bardzo 
trudne i obarczone bardzo dużym błędem, a w niektórych przypadkach niemożliwe. 
Analiza w tym zakresie powinna zostać dokonana w horyzoncie czasowym 
dłuższym niż sześcioletni okres obowiązywania Planu rozwoju Spółki. 
Równocześnie roczne nakłady Spółki ponoszone na odtworzenie sieci, pozwalają na 
niestarzenie się majątku sieciowego, a planowane zwiększenie nakładów 
w kolejnych latach spowoduje jego systematyczna odmładzanie. 

(dowód: akta kontroli str. 1211-1218) 

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

2.2 Inteligentne sieci elektroenergetyczne 

Prowadząc działania dotyczące rozwoju sieci dystrybucyjnej, Enea Operator 
realizowała projekty związane z budową sieci inteligentnych, pod pojęciem którym 
Spółka rozumie budowę, modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej, 
w tym obejmujące zautomatyzowanie procesu identyfikacji uszkodzeń oraz 
odbudowę sieci z zastosowaniem automatyki klasy FDIR (Fault Detection, Isolation 
& Restoration). Zastosowanie tej automatyki ma na celu zlokalizowanie w czasie 
rzeczywistym uszkodzenia w sieci SN, identyfikację przekroczeń dopuszczalnych 
i zadanych wartości prądu oraz wyizolowanie uszkodzonego odcinka sieci. Działanie 
automatyki detekcji i rekonfiguracji sieci pozwala na zmniejszenie czasów 
przywrócenia napięcia w sieci SN po awarii oraz ograniczenie liczby odbiorców 
pozbawionych zasilania w czasie awarii, co ma wpływ na możliwość ograniczenia 
wskaźników niezawodności sieci SAIDI i SAIFI. 
Zakres inteligentnej sieci elektroenergetycznej przewiduje zabudowę stacji SN/nn 
z transformatorami SN/nn z podobciążeniową regulacją napięcia, pozwalającą na 
utrzymywanie w sieci nn stałej w czasie zadanej wartości napięcia, zależnej od 
aktualnych warunków sieciowych.  

Enea Operator projekty związane z budową sieci inteligentnych realizowała 
w oparciu o środki własne jak również środki pozyskane w ramach dofinansowania 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 202043. 
W ramach środków własnych Spółka realizowała pięć44 projektów pilotażowych 
wdrażających automatykę FDIR na terenie wszystkich Oddziałów Dystrybucji Spółki, 
o kosztach realizacji 8 136,3 tys. zł. 
Spółka przy dofinansowaniu z POIiŚ 2014-2020, w I kwartale 2017 r. rozpoczęła 
realizację siedmiu projektów, na terenie wszystkich Oddziałów Dystrybucji, 
dotyczących budowy sieci inteligentnych poprzez modernizację i przebudowę linii 
i stacji SN i NN, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego 
sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników 
przepływu prądów zwarciowych. Przewidywany czas ich zakończenia to koniec 

                                                      
42  Pismo Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji – Jacka Kurka, nr DK/KK/LS/WEO18E037666/2018 z dnia 

19 lutego 2018 r. 
43  Dalej także: POIŚ 2014-2020. 
44  Projekty realizowane na terenie Oddziałów Dystrybucji Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Poznań, i Szczecin zostały 

zrealizowane w latach 2015 – 2017. Zakończenie realizacji projektu na terenie Oddziału Dystrybucji Zielona Góra 
przewidziane jest do 31 marca 2018 r. 
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2020 r. a koszt realizacji tych projektów to 104 093,6 tys. zł, w tym 73 631,3 tys. zł 
dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020. Obecnie Spółka jest na etapie postępowań 
przetargowych, w wyniku których wyłonieni zostaną wykonawcy tych projektów. 
Pilotażowe projekty wdrażania sieci inteligentnych obejmą łącznie 677 km linii 
elektroenergetycznych, co stanowi 0,7% linii, którymi dysponuje Spółka i obejmą 
swoim oddziaływaniem 100 955 odbiorców końcowych – gospodarstw domowych, 
tj. 4,5% wszystkich odbiorców grupy taryfowej G. Instalacja inteligentnych systemów 
pomiarowych przewidziana jest u 2 272 odbiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 579-602) 

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

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

3. Obsługa klienta 

3.1 Obsługa klienta przez Enea Operator 

Enea Operator udostępnia konsumentom następujące kanały komunikacji: 
▪ bezpośredni – poprzez sieć Biur Obsługi Klienta45, 
▪ korespondencyjny – poprzez przyjmowanie wniosków i reklamacji oraz 

prowadzenie korespondencji z konsumentami, 
▪ elektronicznie – poczta elektroniczna email: kontakt@operator.enea.pl; 

elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dla klientów posiadających umowy 
dystrybucji energii elektrycznej, portal przyłączeniowy dla klientów chcących 
przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej, newsletter o planowanych 
wyłączeniach dla wszystkich zainteresowanych tą informacją, 

▪ telefoniczny – linia alarmowa telefon nr 991 (61 846 32 99 – dostępny dla 
obszaru całego kraju) w zakresie zgłaszania awarii oraz informowania o czasie 
usunięcia awarii; telefon nr 61 850 40 00 dla świadczonych usług dystrybucji 
energii elektrycznej,  

▪ faks – nadal utrzymywany przez Spółkę, ale coraz rzadziej wykorzystywany 
przez konsumentów. 

Obsługę klientów w latach 2014 - 2017 Enea Operator zapewniała w Biurach 
Obsługi Klienta wspólnych dla obsługi wszystkich klientów Grupy Kapitałowej ENEA, 
których liczba zmniejszyła się z 36 w 2014 r. do 32 w 2017 r.46 Biura te 
zlokalizowane były w 32 miejscowościach znajdujących się na terenie działania 
Spółki. Sieć BOK dostosowywana jest do zmieniających się warunków otoczenia 
biznesowego i oczekiwań klientów. Ich lokalizacja jest ustalana w taki sposób aby 
klient do najbliższego BOK, miał nie więcej niż 50 km. Stanowiska Enea Operator 
znajdujące się w BOK są wydzielone i wyróżnione logotypem Spółki. 
Według informacji przekazanych przez Dyrektora DK47 w okresie objętym kontrolą 
zmieniona została lokalizacja BOK w Szczecinie, Poznaniu i Stargardzie, obecnie 
biura te zlokalizowane są w pobliżu przystanków zbiorowego transportu publicznego 
oraz parkingów ogólnodostępnych. W 2017 r. zostało otwarte nowe biuro w Centrum 
Handlowym Pestka w Poznaniu. 
BOK Spółki zapewniają obsługę klientów w godzinach od 8:00 do 17:00 
w poniedziałki i czwartki oraz od 8:00 do 16:00 we wtorki, środy i piątki. Ponadto 

                                                      
45  Dalej także: BOK. 
46  36 biur w 2014 r. i 2015 r., 31 biur w 2016 r. oraz 32 biura w 2017 r. 
47  Pismo Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji – Jacka Kurka, nr DK/ZUD/UK/LS/WEO18E002309/2018 

z dnia 4 stycznia 2018 r. 
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dwa poznańskie BOK zapewniają dwunastogodzinną obsługę od poniedziałku do 
soboty oraz dziesięciogodzinną obsługę w niedziele. 
Po zakończeniu przez Spółkę realizowanego od 2014 r. projektu modernizacji sieci 
BOK, w którym jednym z elementów jest łamanie barier architektonicznych, 
wszystkie biura będą posiadały ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, takie jak: 
podjazdy, windy, drzwi umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich. Układ i wielkość 
wszystkich stanowisk obsługowych będą umożliwiały podjazd klienta na wózku. 
Zakończenie realizacji projektu przewidziane było w pierwszej połowie 2018 r. 
Osoby głuchonieme miały możliwość kontaktu ze spółką poprzez pocztę 
elektroniczną lub kanał korespondencyjny.  

Numer linii alarmowej 991 umożliwiający równoczesną obsługę 460 połączeń oraz 
infolinii nr 61 850 40 00 pozwalający na równoczesne połączenie 60 klientów, 
dostępne były przez całą dobę, cały rok we wszystkie dni tygodnia.  
W przypadku połączenia się z konsultantem Spółki pod nr  991 odbiorcy energii 
elektrycznej przyłączonego do sieci sąsiedniego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, dla zdarzeń niezagrażających życiu lub zdrowiu odbiorcy 
przekazywany był numer do OSD świadczącego dla niego usługi. Natomiast dla 
zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu oprócz podania numeru, informacja o tym 
zdarzeniu przekazywana byłą do sąsiednich OSD. 

Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem: www.operator.enea.pl 
zamieszcza informacje dotyczące świadczonych usług dystrybucji energii 
elektrycznej, w tym między innymi: 
▪ procedury przyłączenia nowego odbiorcy, wraz z wzorami wniosków, umów 

o przyłączenie do sieci i dystrybucję energii elektrycznej, stawkami opłat 
przyłączeniowych, 

▪ procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, 
▪ obowiązującą taryfę świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, 
▪ wykazy sprzedawców energii elektrycznej, sprzedawcy z urzędu, sprzedawców 

rezerwowych, 
▪ informacje o planowanych wyłączeniach w dostarczaniu energii elektrycznej, 

istniejących awariach sieci dystrybucyjnej, 
▪ roczne plany remontów, 
▪ numer telefonu alarmowego oraz infolinii, 
Strona ta umożliwiała również elektroniczne zgłaszanie informacji o awariach oraz 
zadawanie pytań konsultantom Spółki. 

Informacje o przewidywanych terminach wznowienia dostarczania energii 
elektrycznej, przerwanego w wyniku awarii sieci dystrybucyjnej, udzielane były 
w systemie automatycznej informacji pod nr 991 oraz podczas rozmowy 
z konsultantem pod tym numerem. 

O planowanych terminach i czasie przerw w dostarczaniu energii elektrycznej 
Spółka powiadamiała konsumentów na co najmniej 5 dni przed ich wystąpieniem, 
w formie komunikatów głosowych pod numerem linii alarmowej 991, ogłoszeń na 
stronie internetowej Spółki, ogłoszenia zamieszczane w miejscach planowanego 
wyłączenia oraz poprzez wysyłkę newslettera dla klientów, którzy zgłosili chęć 
otrzymywania informacji tymi kanałami. 

W latach 2014 – 2017 Spółka w 232 przypadkach powiadomiła odbiorców 
o konieczności dostosowania instalacji odbiorczych wynikających ze zmian 
warunków funkcjonowania sieci. 

Realizując zadania związane z obsługą zdarzeń awaryjnych w Spółce generowane 
są raporty specjalne o skali zakłóceń, w których określa się między innymi ilość 
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odbiorców pozbawionych energii elektrycznej. Raporty te przekazywane są również 
do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Enea Operator nie prowadziła programów mających na celu ochronę najsłabszych 
odbiorców, w tym odbiorców wrażliwych, w ramach tzw. Corporate Social 
Responsibility (CSR), ponieważ według Dyrektora DK48, Spółka będąc Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego zobligowana jest do równego traktowania wszystkich 
użytkowników sieci dystrybucyjnej, co uregulowane zostało w Programie 
Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu 
Dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o.49, o którym mowa w art. 9d ust. 4 Prawa 
energetycznego. Według stanu na 22 grudnia 2017 r. Spółka posiadała u odbiorców 
końcowych zainstalowanych 27 190 czynnych przedpłatowych układów 
pomiarowych, zainstalowanych na wniosek sprzedawcy energii elektrycznej 
świadczącego usługę kompleksową. W Programie Zgodności określone zostały 
przedsięwzięcia jakie powinna podjąć Spółka w celu zapewnienia 
niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników sieci dystrybucyjnej, w tym 
szczegółowe obowiązki pracowników Spółki. Sprawozdania z realizacji Programu 
Zgodności, w latach 2014 – 2016, Enea Operator przekazała Prezesowi URE. 

 (dowód: akta kontroli str. 844-886, 899-943, 965-967) 

W latach 2014 – 2017 (31 sierpnia) do Spółki wpłynęło łącznie 115 441 
powiadomień o zakłóceniach w sieci dystrybucyjnej. Usunięcie awarii w ciągu 
24 godzin od otrzymania zgłoszenia dokonano w 97,5% otrzymanych zgłoszeń. 

(dowód: akta kontroli str. 893) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nie publikowaniu przez Spółkę na 
swojej stronie internetowej planów remontów na 2014 r. i 2015 r. Plany remontów 
dotyczące 2016 r. i 2017 r. były zamieszczane przez Spółkę na swojej stronie 
intranetowej. Wymóg zamieszczania planów remontów na stronie internetowej 
przedsiębiorstwa energetycznego wynika z art. 16 ust. 17 Prawa energetycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 603-611) 

3.2 Reklamacje konsumentów 

Informacje o możliwości i sposobie zgłaszania reklamacji Spółka przekazuje 
klientom bezpośrednio podczas rozmów prowadzonych w Biurach Obsługi Klienta 
lub za pośrednictwem infolinii. Ponadto wskazówki w tym zakresie zamieszczone 
zostały na stronie internetowej Spółki. Również na stronie internetowej 
udostępniono Kodeks Dobrych Praktyk OSD, opracowany przez wszystkich 
operatorów sieci dystrybucyjnych. W Kodeksie tym wskazane jest postępowanie 
w przypadku reklamacji oraz informacje o możliwości skorzystanie z pomocy 
Federacji Konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

W okresie objętym kontrolą do Spółki wpłynęło łącznie 191 reklamacji dotyczących 
standardów jakościowych obsługi odbiorców energii elektrycznej, z czego w trzech 
przypadkach potwierdzone zostało niedotrzymanie tych standardów. Z tytułu 
niedochowania standardów jakościowych obsługi odbiorców energii elektrycznej 
wypłacono bonifikaty o łącznej wartości 1 579,75 zł. 

[…50] 

                                                      
48  Pismo Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji – Jacka Kurka, nr DK/ZUD/UK/LS/WEO18E002309/2018 z 

dnia 4 stycznia 2018 r. 
49  Dalej także: Program Zgodności. 
50  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 

uodip i art. 11 ust. 4 uoznk. Wyłączenia w zakresie ilości zgłoszonych i rozpatrywanych reklamacji dokonano  w interesie 
Enea Operator Sp. z o.o. 
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(dowód: akta kontroli str. 887-889, 894-898, 944-951) 

[…51] 

Równocześnie spośród 764 reklamacji dotyczących rozliczeń, wymaganego 
14 dniowego terminu ich rozpatrzenia nie dochowano w 308 przypadkach, co 
stanowiło 40,3% złożonych reklamacji. 

Nie dochowując terminów rozpatrywania reklamacji, Spółka naruszyła przepis § 42 
pkt 8 rozporządzenia systemowego. 

Wyjaśniając przyczyny rozpatrywania reklamacji parametrów jakościowych energii, 
powyżej 14 dni od daty ich złożenia przez konsumentów, Dyrektora DK stwierdził52 
między innymi, że: 
▪ art. 6c Prawa energetycznego określa, że reklamacje powinny być rozpatrywane 

w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia, niemniej jednak w niektórych przypadkach 
istnieje ograniczona innymi przepisami możliwość merytorycznego rozpatrzenia 
reklamacji w tym terminie, dotyczy to między innymi reklamacji parametrów 
jakościowych energii elektrycznej, rozporządzenie systemowe w § 42 pkt 9 
wskazuje, że sprawdzenia parametrów jakościowych energii elektrycznej 
dokonuje się w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, 

▪ reklamacje dotyczące parametrów jakościowych energii elektrycznej 
rozpatrywane są po zbadaniu parametrów określonych w § 38 rozporządzenia 
systemowego, na przeprowadzenie takich badań przedsiębiorstwo energetycznie 
potrzebuje siedmiu dni, w których sieć pracuje bez zakłóceń, 

▪ uwzględniając wymagane warunki przeprowadzania badań oraz czas potrzeby 
na analizę ich wyników, 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji może być 
dotrzymany tylko wtedy, gdy przez tydzień sieć działa bez zakłóceń, urządzenia 
pomiarowe były dostępne natychmiast w dniu złożenia reklamacji oraz analiza 
wyników pomiarowych przeprowadzona została niezwłocznie po demontażu 
urządzeń pomiarowych, 

▪ istotnym czynnikiem mającym wpływ na nie dotrzymania 14 dniowego terminu 
rozpatrywania reklamacji w 2014 r. były zmiany organizacyjne w Grupie 
Kapitałowej ENEA, w tym przenoszenie kompetencji dotyczących obsługi klienta 
do spółki Enea Centrum, natomiast w latach 2015 i 2016 wprowadzenie na całym 
obszarze działania Spółki nowego systemu bilingowego i migracja danych 
z dotychczas użytkowanych systemów, ponadto na nieterminowe rozpatrywanie 
reklamacji miały wpływ błędy popełniane przez pracowników przy rejestracji 
i analizie zgłoszeń. 

Odnosząc się do reklamacji dotyczących rozliczeń, Dyrektor DK stwierdził53 między 
innymi, że: 
▪ przyczyną wzrostu liczby reklamacji w 2016 r. i 2017 r. była między innymi 

zmiana systemu bilingowego po stronie sprzedawcy kompleksowego, która miała 
bezpośredni wpływ na działanie systemu bilingowego Spółki, w 2015 r. 
przeniesione zostały dane techniczne oraz dane pomiarowe z dotychczas 
użytkowanych systemów bilingowych, przy jednoczesnym wprowadzeniu 
procesowej organizacji systemu bilingowego Spółki; reklamacje rozliczeń 
powiązane zostały z zarządzaniem informacją pomiarową oraz akwizycją danych 
pomiarowych do sprzedawców, 

                                                      
51  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 

uodip i art. 11 ust. 4 uoznk. Wyłączenia w zakresie ilości zgłoszonych i rozpatrywanych reklamacji dokonano w interesie 
Enea Operator Sp. z o.o. 

52  Pisma Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji – Jacka Kurka: nr DK/ZUD/UK/WEO18E001284/2018 z dnia 
3 stycznia 2018 r. i nr DK/KK/LS/WEO18E027258/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. 

53  Pismo Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji – Jacka Kurka, nr DK/KK/LS/WEO18E037666/2018 z dnia 
19 lutego 2018 r. 
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▪ na terminowość rozpatrywania reklamacji wpływ miały między innymi: 
konieczności nabycia przez pracowników pełnej sprawności w obsłudze 
systemów bilingowych; mieniające się otoczenie prawne – nowelizacja ustawy 
o odnawialnych źródłach energii, wymuszająca dostosowanie systemów 
uruchomienie nowych funkcjonalności w zakresie rozliczeń; konieczność 
interwencji służb IT lub wykonawców systemów bilingowych dla zachowania 
prawidłowego funkcjonowania systemu bilingowego Spółki oraz konieczność 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych jak również pozyskanie rzeczywistych 
odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 511-518, 877-892, 894-898, 1212-1218) 

3.3 Postępowania w sprawach spornych 

W latach 2014 – 2017 konsumenci wnieśli o rozstrzygnięcie 44 spraw spornych54 do 
Enea Operator, spośród których po 20 spraw zostało rozstrzygniętych na korzyść 
konsumenta i Spółki, a 4 sprawy wniesione w 2017 r. na koniec roku pozostały bez 
rozstrzygnięcia. 
Ponadto konsumenci o rozstrzygnięcie spraw spornych z Enea Operator wnieśli do: 
▪ Prezesa URE 287 spraw, z których 65 zostało rozstrzygniętych na korzyść 

konsumenta, 169 na korzyść Spółki, a 48 pozostało bez rozstrzygnięcia. Spośród 
spraw wniesionych do Prezesa URE dwa przypadki dotyczyły rozstrzygnięcia 
sporu z art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego w zakresie wstrzymania dostaw 
energii elektrycznej. W obu przypadkach sprawy te zostały rozstrzygnięte na 
korzyść Spółki. 

▪ Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE trzy sprawy, z których po 
jednej rozstrzygniętej zostało na korzyść konsument i Spółki oraz jedna 
pozostała bez rozstrzygnięcia. 

Natomiast konsumenci w sprawach spornych nie wnosili o polubowne 
rozstrzygnięcie sporu przez stały polubowny sąd konsumencki, o którym mowa 
w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej55. 

Najczęściej sprawy sporne pomiędzy konsumentem a Spółką dotyczyły rozliczeń za 
energię elektryczną i usługi dystrybucji, wstrzymania dostaw energii na wniosek 
sprzedawców, kwestii zmiany sprzedawców. Ponadto sprawy sporne dotyczyły 
nielegalnego poboru energii, prawidłowości działania układów 
pomiarowo-rozliczeniowych oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 898, 948-952, 960-962) 

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

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

4. Kontrole nielegalnego poboru energii i windykacja należności 

4.1 Nielegalny pobór energii elektrycznej 

W latach 2014 -2017 przeprowadzonych zostało łącznie 160 705 kontroli legalności 
poboru energii elektrycznej, w tym 119 496 u odbiorców objętych taryfą G. 
Nielegalny pobór energii elektrycznej potwierdzony został u 4 342 odbiorców, co 
stanowiło 3,6% odbiorców skontrolowanych, spośród których dostawa energii 
elektrycznej została wstrzymana w 1 871 przypadkach. Wstrzymanie dostawy 
energii elektrycznej następowało w przypadkach braku umowy sprzedaży energii 
elektrycznej, braku licznika. Jeżeli odbiorca energii miał podpisaną umowę 

                                                      
54  W tym: 4 sprawy w 2015 r., 22 sprawy w 2016 r. i 18 sprawa w 2017 r. 
55  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej – Dz.U. z 2017 r. poz. 1063, ze zm. 
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sprzedaży energii, a nielegalny jej pobór polegał na ominięciu układu pomiarowego, 
przeprowadzający kontrole dokonywali likwidacji zmian w instalacji elektrycznej 
umożliwiającej nielegalny pobór bez wstrzymywania jej dostawy. Straty Spółki 
z powodu nielegalnego poboru energii elektrycznej w tym okresie wyniosły 
19 172,3 MWh. Łączne przychody Spółki z tytułu wystawionych not za nielegalny 
pobór energii dla odbiorców objętych taryfą G wyniosły 21 586,8 tys. zł. 

W wyniku sprawdzenia dokumentacji 40 kontroli legalności poboru energii 
elektrycznej, przeprowadzonych w latach 2014 - 2017, w tym: 20 w których 
stwierdzono bezumowny pobór energii elektrycznej oraz 20 w których nielegalny 
pobór energii związany był z pominięciem układu pomiarowego56, stwierdzono, że: 
▪ kontrole w latach 2014 – 2016 przeprowadzane były przez Enea Operator lub 

Enea Pomiary Sp. z o.o. 57 – spółkę Grupy ENEA, natomiast w 2017 r. tylko 
przez Enea Pomiary Sp. z o.o., spółka Enea Pomiary nie jest przedsiębiorstwem 
energetycznych uprawnionym do przeprowadzania kontroli w zakresie kontroli 
legalności poboru energii,  

▪ upoważnienia na podstawie, których przeprowadzano kontrole oraz legitymacje 
pracowników je przeprowadzających były zgodne z wzorami tych dokumentów, 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie przeprowadzania 
kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne58, 

▪ w przypadku kontroli przeprowadzanych na wezwanie policji, kontrole te 
przeprowadzano bez upoważnień. 

 (dowód: akta kontroli str. 968-1184) 

Kontrole legalności poboru energii elektrycznej w latach 2014 - 2017 
przeprowadzanie były przez pracowników Enea Operator lub Enea Pomiary 
w ramach umowy oświadczenia usług dotyczących obsługi układów pomiarowych, 
zawartej pomiędzy tymi spółkami.  
Zdaniem NIK spółka Enea Pomiary nie jest uprawniona do przeprowadzania kontroli 
legalności poboru energii elektrycznej, ponieważ nie jest przedsiębiorstwem 
energetycznym spełniającym warunki określone w art. 6 ust.1 Prawa 
energetycznego. W art. 6 ust. 1 uprawnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie 
legalności poboru energii elektrycznej, zostało przyznane jedynie przedsiębiorstwom 
energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub 
dystrybucji energii elektrycznej.  Na podstawie art. 6 ust. 2 Prawa energetycznego 
kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez przedsiębiorstwo energetyczne, 
o którym mowa w ust. 1. 

Odnosząc się do przeprowadzania przez Enea Pomiary kontroli legalności poboru 
energii elektrycznej, Dyrektor DK stwierdził59, że spółka Enea Pomiary 
przeprowadzająca kontrole na terenie i zlecenie Enea Operator nie jest 
przedsiębiorstwem energetycznych w rozumieniu Prawa energetycznego. Kontrole 
te przeprowadzane są na podstawie zawartej pomiędzy spółkami umowy 
świadczenia usług dotyczących obsługi układów pomiarowych. Realizując tą umowę 
Enea Pomiary zobowiązana jest do przestrzegania obowiązujących 
w Enea Operator procedur oraz regulaminów, w tym Regulaminu przeprowadzania 
kontroli układów pomiarowych, dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości 
rozliczeń przez przedstawicieli Enea Operator Sp. z o.o. 

                                                      
56  Po pięć kontroli każdego rodzaju, na każdy rok objęty kontrolą. 
57  Dalej: Enea Pomiary. 
58  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r, w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa 

energetyczne – (Dz.U. poz. 2166), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.; poprzednio Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r, w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne – (Dz.U. 
Nr 75 poz. 866)  

59  Pismo Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji – Jacka Kurka, nr DK/KK/LS/WEO18E037666/2018 z dnia 
19 lutego 2018 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 968-1185, 1211-1218) 

4.2 Windykacja należności z tytułu zaległości opłat za dystrybucję energii 
elektrycznej 

W przypadku zaległości w płatnościach za dystrybucję energii przez odbiorców 
energii elektrycznej wszczynane były postępowania windykacyjne, które na zlecenie 
Spółki prowadziła spółka Enea Centrum, natomiast w przypadku nie uregulowania 
należności przez odbiorcę, wstrzymanie poboru energii elektrycznej, również na 
zlecenie Spółki wykonywała spółka Enea Pomiary60. 

W latach 2014 - 2017 wszczętych zostało 310 616 postępowań dotyczących 
windykacji należności z tytułu zaległości opłat za dystrybucję energii elektrycznej na 
łączną kwotę 528 261,8 tys. zł. 
W związku z nieuregulowaniem należności z tytułu opłat za dystrybucję energii 
elektrycznej, w latach 2015 – 201761 w 5 988 przypadkach wstrzymano dostawę 
energii elektrycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 24-26, 1185-1187) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 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 Kontroli62, wnosi o: 

1. Terminowe przekazywanie sprzedawcom energii elektrycznej wskazań układów 
pomiarowych, w przypadku zmiany sprzedawcy energii. 

2. Terminowe udzielanie odpowiedzi na reklamacje. 

3. Wystawianie upoważnień do przeprowadzenia kontroli legalności poboru energii 
elektrycznej jedynie przez Enea Operator tak aby dochować wymogów 
zawartych w art. 6 ust. 1 i 2 Prawa energetycznego. 

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. 

                                                      
60  Spółki: Enea Centrum i Enea Pomiary należą do Grupy Kapitałowej ENEA. 
61  Spółka nie dysponuje: danymi dotyczącymi wstrzymania dostaw energii elektrycznej za 2014 r.  
62  Dz.U. z 2017 r. poz. 524. Dalej: ustawa o NIK. 
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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 wniosku pokontrolnego 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 19 czerwca  2018 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
 Dyrektor 

Sławomir Grzelak 
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