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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa (dalej: URE 
lub Urząd) 

 

Rafał Gawin, Prezes URE od 24 lipca 2019 r.  

Poprzednio Prezesem URE od 2 czerwca 2014 r. był Maciej Bando. 

 

1. Realizacja zadań w zakresie taryfikacji dystrybucji energii elektrycznej. 

2. Podejmowanie działań w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej. 

 

Lata 2017–2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem 
oraz po tym okresie, mających związek z działaniami objętymi kontrolą. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

 Katarzyna Durakiewicz, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 1.
nr LLU/18/2020 z 27 stycznia 2020 r.  

 Edyta Kolano, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LLU/33/2020 z 17 lutego 2020 r. 

 Paweł Gruszkiewicz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 3.
nr LLU/20/2020 z 27 stycznia 2020 r. 

(akta kontroli tom I, str. 1-3) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Prezes URE w latach 2017-2019, realizując swoje zadania w zakresie zatwierdzania 
i kontrolowania taryf operatorów systemów dystrybucyjnych3, określone w art. 23 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne4, 
w ograniczonym zakresie chronił interesy odbiorców energii.  

W ramach prowadzonych postępowań w sprawie zatwierdzenia taryf prawidłowo 
analizowano i weryfikowano dokumenty, przedstawiane przez OSD. W trakcie tych 
postępowań Prezes URE nie żądał jednak od OSD przedstawienia informacji 
na temat kosztów przyjmowanych jako uzasadnione do kalkulacji stawki opłaty 
za ponadumowny pobór energii biernej, w tym kalkulacji wskaźnika krotności „k”, 
który stanowił element stawki tej opłaty. Prezes URE nie prowadził także kontroli 
OSD w zakresie stosowania taryf energii elektrycznej wobec odbiorców energii, 
o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 Prawa energetycznego. 

W okresie objętym kontrolą Prezes URE nie podejmował działań w zakresie 
optymalizacji kosztów własnych ponoszonych na energię elektryczną. W umowach 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3 Dalej: OSD.  
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze zm., dalej: Prawo energetyczne. 
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najmu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności statutowej URE, 
przewidujących rozliczenie ww. kosztów na podstawie wskazań podliczników, nie 
zapewniono możliwości weryfikacji faktur za energię elektryczną. W przypadku 
przedłożenia przez wynajmujących kopii faktur nie przeprowadzano ich analizy 
w zakresie ponoszonych kosztów na usługi dystrybucji energii elektrycznej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań w zakresie taryfikacji dystrybucji 
energii elektrycznej 

1.1. Według art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne6, 
celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego 
użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym 
skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, 
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia 
interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 Prawa energetycznego, do zakresu działania Prezesa 
URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii 
elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 
i 46 tej ustawy, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez 
przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat 
w taryfach. 

Do zadań Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE (dalej: DRE)7 
należało m.in.: prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie 
projektów decyzji w sprawach dotyczących zatwierdzenia taryf dla energii 
elektrycznej przedkładanych przez przedsiębiorstwa energetyczne (podlegających 
obowiązkowemu rozdziałowi prawnemu), opracowania wytycznych i aktualizacji 
tabel do kalkulacji taryf przedsiębiorstw energetycznych, kontrolowanie stosowania 
taryf dla energii elektrycznej, a także opracowywanie metodyki taryfy wieloletniej dla 
OSD (podlegających obowiązkowemu rozdziałowi prawnemu), założeń do kalkulacji 
taryf, metodyki ustalania współczynników korekcyjnych określających projektowaną 
poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, projektów, wytycznych 
i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów rozwoju OSD. 

(akta kontroli tom IV str. 340-397) 

1.2. W URE opracowano dokumenty, w których zostały określone założenia 
do kalkulacji taryf dla OSD, którzy dokonali rozdzielenia działalności: 
1) Strategia Regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata 2016-2020, 
2) Koszty operacyjne dla OSD na lata 2016-2020, 
3) Różnica bilansowa dla OSD na lata 2016-2020, 
4) Metoda określania wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla 

operatorów systemów elektroenergetycznych na lata 2016-2020, 
5) Regulacja jakościowa w latach 2016-2020 dla OSD, Regulacja jakościowa 

w latach 2018-2025 dla OSD. 

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze zm., dalej: Prawo energetyczne. 
7 Wydziału ds. Parametrów Regulacji i Infrastruktury Elektroenergetycznej i Wydziału ds. Regulacji Energii 
Elektrycznej. 
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Celem wprowadzenia Regulacji jakościowej w latach 2016-2020 dla OSD był przede 
wszystkim wzrost jakości świadczonych usług dystrybucji, m.in. poprzez poprawę 
jakości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej, poprawę jakości obsługi 
odbiorców oraz zapewnienie optymalnego poziomu efektywności realizowanych 
inwestycji. W dokumencie tym określono kluczowe wskaźniki efektywności, metodę 
wyznaczenia ich celów w poszczególnych latach regulacji, sposób ich rozliczenia 
oraz wpływ na przychód regulowany OSD.  

W dokumencie Koszty operacyjne dla OSD na lata 2016-2020 wskazano metodę 
ustalenia poziomu kosztów operacyjnych8, w tym poziomu kosztu bazowego9. 
W Strategii Regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata 2016-2020 
wskazano m.in. elementy przychodu regulowanego OSD. 

 (akta kontroli tom I str. 464-493) 

Według Dyrektora DRE, podstawowym narzędziem wykorzystywanym do oceny 
kosztów przyjmowanych przez OSD do kalkulacji stawek opłat zawartych w taryfach 
były modele do oceny efektywności kosztów operacyjnych, różnicy bilansowej oraz 
nakładów inwestycyjnych, których charakterystyka została opisana w dokumentach 
zawierających założenia do kalkulacji taryf. W celu usprawnienia procesu 
zatwierdzania taryf, przed wszczęciem postępowań administracyjnych, realizowano 
działania przygotowawcze w zakresie wstępnej analizy i weryfikacji przedstawionych 
przez OSD danych planistycznych do projekcji kosztów i przychodów.  

(akta kontroli tom I str. 68-75) 

W latach 2017–2019, URE na swojej stronie internetowej, publikował założenia 
do kalkulacji taryf OSD. Założenia w zakresie kalkulacji taryf na rok 2019 zawierały 
informacje o elementach przychodu regulowanego, na który składały się koszty 
operacyjne, amortyzacja, podatki od majątku sieciowego, wynagrodzenie kapitału 
(zwrot z kapitału, wartość regulacyjna aktywów, średnioważony koszt kapitału, 
współczynnik regulacji jakościowej, wskaźnik regulacyjny), różnica bilansowa, 
koszty zakupu, tranzyty energii, koszty zakupu usług przesyłowych oraz pozostałe 
elementy przychodu regulowanego (koszty wynikające z opłat ponoszonych przez 
OSD10, opłata z tytułu OZE11, opłata przejściowa, opłata kogeneracyjna). Przychód 
regulowany pokrywa koszty uzasadnione wraz z uzasadnionym zwrotem 
z zaangażowanego kapitału. W ww. Założeniach określono także zasady obliczania 
przychodu planowanego do kalkulacji stawek, według których przychód do kalkulacji 
stawek opłat stanowi różnicę między sumarycznym przychodem regulowanym 
a opłatami m.in. za ponadumowny pobór energii biernej, za przekroczenia mocy 
umownej, za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy. Do ww. Założeń 
dołączono wzór treści taryfy oraz wskazano niezbędne załączniki do wniosku 
taryfowego (m.in. projekcję przychodu dla dystrybucji, dane o odbiorcach usług 
dystrybucyjnych przyłączonych do sieci, arkusz struktury dostawy, wynik na 

                                                      
8 Koszt operacyjny dystrybucji to koszt pomniejszony o amortyzację, koszt zakupu energii na pokrycie różnicy 
bilansowej, koszt zakupu usług przesyłowych i dystrybucyjnych, koszt podatków od majątku sieciowego i koszt 
opłat koncesyjnych. 
9 Koszt bazowy to koszt operacyjny dystrybucji pomniejszony o następujące koszty: opłaty za wieczyste 
użytkowanie gruntów w części dotyczącej majątku sieciowego, opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej lub leśnej, opłaty za służebność przesyłu na rzecz Lasów Państwowych, opłaty za 
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, koszty taryfy 
pracowniczej, koszty wynikające ze zmiany stanu rezerw aktuarialnych z tytułu taryfy pracowniczej, koszty 
wynikające ze zmiany rezerw aktuarialnych z pozostałych tytułów, koszty jednorazowe Programów 
Dobrowolnych Odejść, inne koszty jednorazowe. 
10 Koszty niezależne od OSD, tj. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w części dotyczącej majątku 
sieciowego, z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, za służebność przesyłu na rzecz 
Lasów Państwowych, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów 
budowlanych i opłaty koncesyjne. 
11 Odnawialne źródła energii. 
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dystrybucji, arkusz kalkulacji przychodu dla dystrybucji, arkusze porównania stawek 
m.in. opłat sieciowych dla odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych, czy 
arkusze symulacji wzrostu płatności, kalkulację zwrotu na kapitale). 

(akta kontroli tom I str. 464-493, tom IV str. 1-168) 

1.3. Taryfy OSD na 2017 r., 2018 r., 2019 r. były opracowywane na podstawie 
założeń do kalkulacji taryf przygotowanych przez URE. W dokumencie „Taryfa dla 
energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (załącznik do założeń 
do kalkulacji taryf) wskazano, że współczynnik krotności „k” wynosi: k110 = 0,50 – dla 
odbiorców przyłączonych do sieci 110 kV, kSN = 1,00 – dla odbiorców przyłączonych 
do sieci SN, knN = 3,00 – dla odbiorców przyłączonych do sieci nN. Dyrektor DRE 
poinformował, że Departament nie posiada dokumentacji wskazującej wyliczenie 
współczynnika krotności „k” przy ustaleniu opłat za ponadumowny pobór energii 
biernej. Dyrektor wyjaśnił, że współczynniki „k” w podziale na poziomy napięć 
zostały ustalone w 2007 r. wraz z zaproponowaną przez przedsiębiorstwa ścieżką 
dojścia do wysokości docelowej w 2010 r., wysokość tych współczynników 
obowiązuje do dzisiaj. Według Dyrektora, DRE dysponuje wyłącznie dokumentem 
„Taryfy OSD na rok 2008”, w którym zostały zawarte zasady rozliczeń z odbiorcami 
za ponadumowny pobór energii biernej.  

(akta kontroli tom I str. 8, 158-308, tom IV str. 1-168) 

Według zapisów opracowania „Taryfy OSD na rok 2008” (pkt 3.2), zawierającego 
założenia do kalkulacji i redakcji taryf dla energii elektrycznej: 

 rozporządzenie taryfowe nakłada na przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 
się dystrybucją energii elektrycznej obowiązek ustalenia w taryfie sposobu 
rozliczania odbiorców za ponadumowny pobór energii biernej i ustalenia 
współczynnika „k” określającego wartość krotności ceny Crk, 

 ustalona wysokość współczynnika „k” powinna stanowić zachętę dla odbiorcy 
do inwestowania w urządzenia ograniczające pobór energii biernej, choć na 
danym etapie ujednolicenia stawek skutki finansowe dla odbiorcy powinny 
kształtować się na rozsądnym poziomie,  

 w celu ujednolicenia stawek za ponadumowny pobór energii biernej dopuszcza 
się ustalenie w taryfie danej spółki dystrybucyjnej wartości współczynnika „k” 
zróżnicowanych jedynie dla różnych poziomów napięcia: k110 dla wysokich 
napięć, kSN dla średnich napięć, knN dla niskich napięć, 

 dotychczasowe duże zróżnicowanie wysokości opłat za ponadumowny pobór 
energii biernej powoduje, że wprowadzenie już w 2008 r. jednolitego sposobu 
rozliczeń, zróżnicowanego jedynie dla poziomów napięć, pociągnęłoby 
w niektórych przypadkach zbyt duże skutki dla odbiorców, dlatego też zakłada 
się maksymalnie trzyletni okres dochodzenia do ujednoliconego poziomu 
współczynnika „k” dla danych poziomów napięć, tak aby taryfy na 2010 rok 
uwzględniały współczynniki „k” jednolite w skali kraju, zróżnicowane jedynie dla 
poziomów napięć: k110 = 0,50 – dla odbiorców przyłączonych do sieci 110 kV, kSN 
= 1,00 – dla odbiorców przyłączonych do sieci SN, knN = 3,00 – dla odbiorców 
przyłączonych do sieci nN, 

 we wniosku o zatwierdzenie taryf należy podać ścieżkę dochodzenia do tych 
wartości przy uwzględnieniu dotychczasowych sposobów rozliczeń i skutków dla 
odbiorców,  

 wpływ stosowanego sposobu rozliczania odbiorców za ponadumowny pobór 
energii biernej na gospodarkę energią w systemie elektroenergetycznym 
wynikający z ustalonych docelowo współczynników k110, kSN, knN może 
spowodować w następnych latach konieczność ustalenia ich wartości na innym 
poziomie.  

(akta kontroli tom I str. 10-49) 
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Według art. 45 ust. 1 Prawa energetycznego, przedsiębiorstwa energetyczne 
ustalają taryfy dla energii, stosownie do zakresu wykonywanej działalności 
gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; taryfy należy kalkulować w sposób 
zapewniający między innymi: pokrycie kosztów uzasadnionych działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie dystrybucji wraz 
z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność; pokrycie 
kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów dystrybucyjnych 
w związku z realizacją ich zadań; ochronę interesów odbiorców przed 
nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. 
Według § 3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną12, przedsiębiorstwo energetyczne ustala taryfę w sposób 
zapewniający: pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie ustalonym w art. 45 
ustawy, eliminowanie subsydiowania skrośnego. 
Koszty uzasadnione OSD to koszty niezbędne do wykonania zobowiązań 
powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne 
działalnością w zakresie dystrybucji oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo 
energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób 
ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do 
ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania 
przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych (art. 3 pkt 21 Prawa 
energetycznego). Subsydiowanie skrośne to pokrywanie kosztów jednego rodzaju 
wykonywanej działalności gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy 
odbiorców przychodami pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności 
gospodarczej lub od innej grupy odbiorców (art. 3 pkt 32 Prawa energetycznego). 

Taryfy energii elektrycznej pięciu OSD13 określały sposób ustalania opłat 
za ponadumowny pobór energii biernej. W taryfach ujęto zapisy, odnoszące się 
m.in. do definicji ponadumownego poboru energii biernej, wskazania odbiorców 
podlegających rozliczeniom za pobór energii biernej, zasad podlegania opłacie za 
ponadumowny pobór energii biernej, wskazania wartości współczynnika mocy tgφ0, 
a także wskazania zasad pobierania opłat za ponadumowny pobór energii biernej 
indukcyjnej i pojemnościowej. W przypadku energii biernej pojemnościowej 
i indukcyjnej wysokość pobieranych opłat była uzależniona m.in. od ceny energii 
elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b Prawa energetycznego, 
obowiązującej w dniu zatwierdzenia taryfy (0,1699 zł/kVarh w 2017 r., 0,1697 
zł/kVarh w 2018 r., 0,1637 zł/kVarh w 2019 r.) oraz składnika opłaty nazwanej jako 
współczynnik krotności „k”. Współczynnik krotności „k” został ustalony w taryfach 
OSD według założeń wskazanych we wzorze taryfy określonym przez Prezesa 
URE14, stanowiącym załącznik do Założeń dla kalkulacji taryf na 2017 r., 2018 r., 
2019 r.  

Pięciu operatorów osiągnęło łącznie przychody z tytułu ponadumownego poboru 
energii biernej w kwocie 406,4 mln zł w 2017 r. i 423,9 mln zł w 2018 r.  

(akta kontroli tom I str. 158-308, 362-364) 

                                                      
12 Dz. U. poz. 503, dalej: rozporządzenie taryfowe z 2019 r. Poprzednio obowiązywały: 
1) rozporządzenie Ministra Energii z 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 2500, ze zm.), dalej: 
rozporządzenie taryfowe z 2017 r., uchylone z dniem 16 marca 2019 r., 

2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, dalej: rozporządzenie taryfowe 
z 2011 r., uchylone z dniem 30 grudnia 2017 r. 

13 PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., 
ENEA Operator Sp. z.o.o. 
14 W tym m.in. kSN = 1,00 – dla odbiorców przyłączonych do sieci SN, knN = 3,00 – dla odbiorców przyłączonych 
do sieci nN. 
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1.4. Szczegółowym badaniem objęto pięć postępowań o zatwierdzenie taryf dla 
energii elektrycznej na 2019 r.15 Przekazane przez OSD wnioski zawierały 
wymagane załączniki, w tym m.in. projekcję przychodu dla dystrybucji, dane 
o odbiorcach usług dystrybucyjnych przyłączonych do sieci, arkusze struktury 
dostawy, wynik na dystrybucji, arkusz kalkulacji przychodu dla dystrybucji, koszty 
i przychody z tytułu opłaty abonamentowej, arkusze porównania stawek opłat, 
kalkulację zwrotu na kapitale. 

Pracownicy DRE dokonali oceny ww. wniosków m.in. na podstawie wytycznych 
do kalkulacji taryf oraz załączonych formularzy, stanowiących integralną część 
wniosków taryfowych. Ocenie podlegał poziom przychodu regulowanego oraz 
poszczególne elementy tego przychodu. Podstawowym narzędziem 
wykorzystywanym do oceny kosztów, przyjmowanych przez OSD dla kalkulacji 
stawek zawartych w taryfach, były modele do oceny efektywności w zakresie 
kosztów operacyjnych, różnicy bilansowej oraz nakładów inwestycyjnych. 

W trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych analizowano 
i weryfikowano dane przekazane przez OSD, wzywano do uzupełnienia wniosków 
poprzez nadesłanie wskazanych dokumentów i wyjaśnień. Zawiadomiono OSD, że 
postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii 
elektrycznej nie zostaną zakończone w terminie ze względu na szczególnie 
skomplikowany charakter oraz konieczność zebrania i rozpatrzenia całego materiału 
dowodowego. Pojawiły się także nowe okoliczności, które uniemożliwiły 
zatwierdzenie taryf dla tych przedsiębiorstw w terminie umożliwiającym wejście 
w życie taryf z dniem 1 stycznia 2019 r., tj. trwały zaawansowane prace nad ustawą 
z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz zmianie 
niektórych innych ustaw16, mającą na celu ograniczenie opłat za energię elektryczną 
dla odbiorców końcowych.  

Prezes URE wydał decyzje zatwierdzające taryfę, w tym 14 stycznia 2019 r. 
zatwierdzające stawki opłaty przejściowej oraz stawki opłaty OZE, 25 stycznia 
2019 r. zatwierdzające stawki opłaty kogeneracyjnej. Decyzjami z 22 marca 2019 r. 
zatwierdzono w pozostałej części taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej 
na okres do 31 grudnia 2019 r. Taryfy na rok 2019 zawierały stawki i opłaty, 
tj. za przyłączenie do sieci, za świadczenie usług dystrybucji, sposób ustalania 
bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz 
standardów jakościowych obsługi oraz sposób ustalania opłat za ponadumowny 
pobór energii, przekroczenia mocy umownej, usługi wykonywane na dodatkowe 
zlecenia odbiorcy, nielegalny pobór energii elektrycznej. OSD wprowadzili 
od 6 kwietnia 2019 r. do stosowania Taryfy dla energii elektrycznej na rok 2019.  

 (akta kontroli tom I str. 158-308, 351, tom IV str. 407-493) 

Dyrektor DRE stwierdził, że Prezes URE, dokonując analizy i weryfikacji kosztów 
uzasadnionych, przyjętych przez OSD do kalkulacji cen i stawek opłat ustalonych 
w taryfach, korzystał z uprawnienia wynikającego z art. 47 ust. 2e Prawa 
energetycznego w zakresie możliwości stosowania metod porównawczych oceny 
efektywności przedsiębiorstw energetycznych wykonujących w zbliżonych 
warunkach działalność gospodarczą tego samego rodzaju. Według Dyrektora DRE, 
w URE w trakcie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia taryfy 
analizowano i weryfikowano (pod względem merytorycznym i rachunkowym) 
informacje wynikające z tabel załączonych do wniosku taryfowego, w tym: 

                                                      
15 PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., 
ENEA Operator Sp. z.o.o. 
16 Dz. U. poz. 2538. 
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 analizowano i weryfikowano koszty, przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 
energetyczne, jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat (w tym 
prawidłowość kosztów przeniesionych i sposób podziału kosztów wspólnych),  

 sprawdzano, czy wysokość proponowanych do zatwierdzenia cen i stawek opłat 
zapewnia ochronę interesów odbiorców przed ich nieuzasadnionym poziomem,  

 ustalano udział opłat stałych w łącznych opłatach za usługi dystrybucji,  

 weryfikowano zróżnicowania cen i stawek opłat dla poszczególnych grup 
taryfowych stosownie do ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów,  

 analizowano prawidłowość planowanych przychodów za ponadumowny pobór 
energii biernej, przekroczenia mocy i opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe 
zlecenie odbiorcy (tj. przychody, o które pomniejszany jest przychód pokrywający 
koszty uzasadnione przedsiębiorstwa, a stanowiący podstawę do kalkulacji 
stawek opłat). 

 (akta kontroli tom I str. 70-75, tom III str. 559-572) 

W trakcie kontroli NIK ustalono, że w ramach prowadzonego postępowania 
w sprawie zatwierdzenia taryf pięciu OSD na 2019 r. w URE analizowano 
i weryfikowano koszty uzasadnione OSD na podstawie informacji ze sprawozdań 
finansowych i planów rzeczowo-finansowych. Szczegółowemu badaniu w URE 
poddawano dane liczbowe, których wymagano od OSD. Dane te były wykazywane 
w załącznikach do wniosków taryfowych, w tym m.in.: załączniku nr 1 Projekcja 
przychodu do dystrybucji, wskazującym wartość przychodu regulowanego, 
załączniku nr 5 Wynik na dystrybucji, pokazującym wartość przychodów i kosztów 
odrębnie dla każdej grupy taryfowej (wykonanie za 2017 r., plan na 2018 r. 
i 2019 r.), załączniku nr 6 Arkusz kalkulacji przychodu dla dystrybucji. Poszczególne 
stawki opłat dystrybucyjnych (stałej, zmiennej, abonamentowej, jakościowej, 
przejściowej, OZE, kogeneracyjnej) były obliczane dla różnych grup odbiorców 
(poszczególnych grup taryfowych) w odniesieniu do uzasadnionych kosztów, 
wykazanych przez OSD. 

 (akta kontroli tom IV str. 407-477) 

W okresie objętym kontrolą Prezes URE, na podstawie art. 28 ust. 1 Prawa 
energetycznego, zwrócił się z prośbą do OSD o przesłanie informacji m.in. 
w zakresie zasad obowiązującej w OSD polityki rachunkowości w części dotyczącej 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

(akta kontroli tom I str. 456-463)  

1.5. Według § 46 ust. 5 rozporządzenia taryfowego z 2019 r., jeżeli dostarczanie 
energii elektrycznej odbywa się z kilku niezależnych miejsc jej dostarczania, opłatę 
za przekroczenie mocy umownej oblicza się oddzielnie dla każdego miejsca 
dostarczania, w którym nastąpiło przekroczenie tej mocy. Niezależnymi miejscami 
dostarczania energii elektrycznej nie są miejsca, za którymi występuje naturalne 
sumowanie pobranej mocy lub w których, zgodnie z umową o świadczenie usług 
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo z umową kompleksową, moc 
pobrana jest kontrolowana za pomocą sumatora. Takie same zapisy znajdowały się 
w § 46 ust. 5 rozporządzenia taryfowego z 2011 r. oraz 2017 r.  

Zapis taki został zamieszczony we wzorze treści taryf, stanowiących załącznik do 
Założeń w zakresie kalkulacji taryf na 2017 r., 2018 r., 2019 r., a także w taryfach 
OSD zatwierdzonych przez Prezesa URE. W ww. Założeniach nie uwzględniono 
dodatkowych zapisów w zakresie zastosowania sumatora mocy (sumującego układu 
pomiarowo-rozliczeniowego), umożliwiającego łączne rozliczenie dla kilku miejsc 
dostarczania energii elektrycznej i skutkującego niższymi opłatami za usługi 
dystrybucji energii elektrycznej.  
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Dyrektor DRE wyjaśnił, że Prezes URE w swoich działaniach powinien kierować się 
przepisami prawa, a zgodnie z art. 45 Prawa energetycznego to przedsiębiorstwa 
energetyczne ustalają taryfy, a Prezes zatwierdza taryfę lub odmawia jej 
zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności z zasadami i przepisami, 
o których mowa w art. 44-46 ww. ustawy. Wzory taryf przygotowane przez URE 
stanowią jedynie materiał pomocniczy, regulujący najważniejsze i niezbędne zapisy 
w taryfach, mający zapewnić jednolitość tych zapisów dla wszystkich odbiorców 
w kraju. Dyrektor DRE podkreślił, że obowiązujące przepisy prawne nie nakładają 
na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku instalowania sumatorów i odmiennego 
sposobu zamawiania mocy, a jedynie dopuszczają taką możliwość i to w sposób 
pośredni. Wskazał także, że zasadą jest zamawianie mocy odrębnie dla każdego 
przyłącza (miejsca dostarczania energii) w jednakowej wysokości na poszczególne 
miesiące roku. Jeżeli OSD w umowie zawartej z odbiorcą dopuściło rozliczanie 
z zastosowaniem sumatora, stanowi to odstępstwo od ogólnej zasady. Wtedy OSD 
uwzględnia to w swojej taryfie, a Prezes URE dopuszcza taką możliwość. Dyrektor 
wskazał, że umowy zawierane przez przedsiębiorstwa energetyczne z odbiorcami 
mają charakter umów cywilnoprawnych.  

(akta kontroli tom I str. 86-88, tom IV str. 1-168) 

Przykładem taryfy, która przewidywała możliwość pomiaru łącznej mocy umownej 
z więcej niż jednego miejsca dostarczania była taryfa Energa-Operator S.A. 
W taryfie zamieszczono definicję układu sumującego17. Zawarcie umowy 
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, która przewidywała możliwość 
łącznego rozliczenia mocy umownej dla dwóch miejsc dostarczania energii 
(np. zasilanie podstawowe i rezerwowe) powodowało pozytywne skutki finansowe 
dla odbiorcy w postaci naliczania stałej opłaty dystrybucyjnej za moc umowną dla 
jednego przyłącza. W 2019 r. (od 6 kwietnia) składnik stały opłaty dystrybucyjnej 
w grupie taryfowej C2x wynosił netto 20,06 zł/kW. Przykładowo opłata stała 
dystrybucyjna przy mocy umownej 100 kW dla każdego z dwóch miejsc 
dostarczania wynosiła 4 012 zł netto, a przyjęcie w umowie łącznego rozliczenia dla 
dwóch przyłączy spowodowałoby obniżenie tej opłaty o 50%.  

(akta kontroli tom I str. 190-211) 

1.6. Taryfy OSD, objęte kontrolą, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
taryfowego z 2011 r., 2017 r. i 2019 r., zawierały podział odbiorców na grupy 
taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup. Podział 
odbiorców na grupy taryfowe był dokonywany według kryteriów, określonych w § 6 
ust. 1 ww. rozporządzeń, tj. m.in. uwzględniających poziom napięcia sieci w miejscu 
dostarczania energii elektrycznej, wartość mocy umownej. Ww. kryteria odpowiadały 
kryteriom podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie oraz 
warunki przyłączenia do sieci wymienione w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego18.  

Dla odbiorców w grupach taryfowych niskiego napięcia (C2x, C1x), jako kryterium 
zakwalifikowania do grup taryfowych, zastosowano m.in. kryterium zabezpieczenia 
przedlicznikowego. W taryfach OSD do grupy przyłączeniowej IV (podmioty, których 
urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu 
znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz o mocy przyłączeniowej większej niż 
40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze 
prądowym większym niż 63 A) zakwalifikowano grupę taryfową C2x, a do grupy V 

                                                      
17 Układ pomiarowo-rozliczeniowy umożliwiający sumaryczny pomiar energii elektrycznej lub pomiar łącznej 
mocy pobranej z więcej niż jednego miejsca dostarczania (pkt 2.14). 
18 Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm. 
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(podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio 
do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej 
nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego 
nie większym niż 63 A) grupę C1x.  

 (akta kontroli tom I str. 158-308, tom IV str. 36-38, 94-96, 150-151) 

Według Dyrektora DRE, grupy taryfowe (określane dla odbiorców w umowie 
kompleksowej, dystrybucyjnej lub sprzedaży) nie są i nie powinny być odmienne od 
podziału na grupy przyłączeniowe (określone w technicznych warunkach 
przyłączenia i w umowie o przyłączenie podmiotu do sieci). Grupy taryfowe 
określane są na podstawie takich samych kryteriów jak grupy przyłączeniowe, 
tj. C1x przeznaczone są dla odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym 
nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie 
znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63A, stosownie 
do opisu V grupy przyłączeniowej. W przypadku, gdy zgodnie z zasadami 
kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych, odbiorca może być zakwalifikowany 
do więcej niż jednej grupy taryfowej, lub w taryfie przedsiębiorstwa jest ustalony 
więcej niż jeden okres rozliczeniowy, to odbiorca dokonuje wyboru zarówno grupy, 
jak i okresu rozliczeniowego i ma prawo do jego zmiany. Tym samym, nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby po zmianie mocy umownej z mocy powyżej 40 kW na moc 
poniżej tej wartości, odbiorca dokonał zmiany grupy taryfowej na zgodną 
z kryteriami i zasadami kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych, 
a przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę powyższe, dostosuje odpowiednie 
zabezpieczenie przedlicznikowe do wielkości zamówionej mocy. 

(akta kontroli tom I str. 355-360) 

1.7. Według art. 23 ust. 2 pkt 2 Prawa energetycznego, do zakresu działania 
Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf energii 
elektrycznej pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, 
w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 
energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach. Artykuł 
44 Prawa energetycznego reguluje m.in. zasady prowadzenia ewidencji księgowej 
przez przedsiębiorstwa energetyczne, art. 45 ww. ustawy – zasady ustalania taryf, 
a w art. 46 ust. 3 i 4 ww. ustawy zamieszczono upoważnienie do określenia 
w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw energii 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf w odniesieniu do energii 
elektrycznej.  

Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 22 regulaminu organizacyjnego URE19, do zadań DRE 
należy kontrolowanie stosowania taryf dla energii elektrycznej. W wewnętrznym 
regulaminie organizacyjnym DRE20 wskazano, że do zadań Wydziału ds. Regulacji 
Energii Elektrycznej (§ 9 pkt 19) należy kontrolowanie stosowania taryf dla energii 
elektrycznej, podlegających obowiązkowemu rozdziałowi prawnemu oraz taryf 
pozostałych przedsiębiorstw energetycznych, objętych zakresem działania 
Wydziału. 

(akta kontroli tom IV, str. 169-339) 

Prezes URE nie wprowadził odrębnej instrukcji w zakresie kontroli stosowania taryf 
dla energii elektrycznej. W Instrukcji przeprowadzenia kontroli przez kontrolerów 
Urzędu Regulacji Energetyki21 opisano zasady i tryb prowadzenia postępowania 
kontrolnego na podstawie Prawa energetycznego. W § 4 ww. Instrukcji określono, 

                                                      
19 Załącznik do zarządzenia nr 3/2019 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki.  
20 W tym regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego 24 lipca 2019 r. 
21 Decyzja nr 16/2018 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2018 r. 
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że celem kontroli prawidłowości wykonywania działalności gospodarczej jest 
ustalenie, czy badany obszar działalności podmiotu kontrolowanego funkcjonuje 
zgodnie z kryterium legalności, a przez legalność rozumieć należy zgodność 
działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz decyzjami i innymi 
rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, kreującymi obowiązki i uprawnienia 
dla podmiotu kontrolowanego.  

(akta kontroli tom I str. 73-74, tom III str. 519-548) 

Dyrektor DRE wskazał, że w URE prowadzono, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 Prawa 
energetycznego, działania regulacyjne w zakresie kontrolowania stosowania taryf 
dla energii elektrycznej, mając jednocześnie na uwadze kompetencje wynikające 
z art. 23 ust. 2 pkt 3 oraz 16 ww. ustawy22, dotyczące m.in. ustalania: 
1) wartości i okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych określających 

projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa 
energetycznego, 

2) okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych,  
3) wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 

pkt 1, dla przedsiębiorstw przedkładających taryfy do zatwierdzenia,  
4) maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla 
paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów 
odbiorców.  

(akta kontroli tom II str. 70-72) 

Według Dyrektora DRE, w latach 2017-2019 w URE realizowano działania mające 
charakter kontrolny, które polegały na wystąpieniu w 2018 r. do pięciu OSD z prośbą 
o przedstawienie informacji dotyczących wniosków odbiorców o wypłatę bonifikat 
z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

(akta kontroli tom I str. 68-75, tom III str. 559-572) 

W latach 2017-2019 w DRE nie prowadzono postępowań w sprawie wymierzenia 
kary pieniężnej, przewidzianej w art. 56 ust. 1 pkt 6 Prawa energetycznego, z tytułu 
stosowania przez OSD cen lub stawek opłat wyższych od zatwierdzonych lub 
stosowania taryfy niezgodnej z określonymi w niej warunkami. 

(akta kontroli tom I str. 75)  

1.8. Do zakresu działania Prezesa URE, wskazanego w art. 23 ust. 2 pkt 21 d) 
Prawa energetycznego, należy podejmowanie działań informacyjnych mających na 
celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym. W Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw 
Konsumenckich (dalej: DRR) został utworzony Punkt Informacyjny dla Odbiorców 
Energii i Paliw Gazowych (dalej: PI). PI realizował zadania związane z udzielaniem 
informacji i porad konsumentom w zakresie ich praw, w tym prawa wyboru 
sprzedawcy. Do głównych zadań PI należało m.in. obsługa kanału infolinii, 
udzielanie pisemnych odpowiedzi na podstawowe zapytania konsumentów energii 
elektrycznej i paliw gazowych w sprawach niewymagających interwencji 

                                                      
22 Według art. 23 ust. 2 pkt 3 Prawa energetycznego do zakresu działania prezesa URE należy ustalanie: 
a) współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego 
rodzaju działalności gospodarczej, b) okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których 
mowa w lit. a, c) wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, dla 
przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia, d) maksymalnego udziału opłat 
stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup 
odbiorców w taryfach dla paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów 
odbiorców, f) wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f. Według art. 23 ust. 2 pkt 16 Prawa 
energetycznego do zakresu działania prezesa URE należy określanie i publikowanie wskaźników i cen 
wskaźnikowych istotnych dla procesu kształtowania taryf. 
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w przedsiębiorstwach energetycznych, przyjmowanie skarg i wniosków odbiorców, 
a także udzielanie bezpośrednich informacji i porad dotyczących praw konsumenta, 
porównywania cen oraz trybów i możliwości składania skarg i rozpatrywania sporów.  

(akta kontroli tom IV str. 398-406) 

Dyrektor DRE wyjaśnił, że informacje przekazywane przez PI o możliwych 
do uzyskania oszczędnościach przez konsumentów dotyczyły głównie części 
sprzedażowej (obrotowej) i wolnokonkurencyjnej, tj. przypadków, w których odbiorca 
może korzystać z różnic cenowych ofert sprzedawców i konsumenci mają 
możliwość zmiany sprzedawcy. W URE na bieżąco prowadzono zestawienia ofert 
sprzedawców dla odbiorców w gospodarstwach domowych, które publikowano na 
stronie internetowej w celu ułatwienia konsumentom wyboru oferty cenowej 
i możliwości oszczędności kosztów zakupu energii.  

Według Dyrektora DRE, usługi dystrybucji energii elektrycznej świadczone przez 
OSD dotyczą obszaru zmonopolizowanego i regulowanego przez Prezesa URE. 
Prowadzenie dedykowanych działań informacyjnych o możliwości dokonywania 
oszczędności kosztów poniesionych na usługi dystrybucji energii elektrycznej nie 
wpisywało się w celowość działania PI. W przypadku otrzymania zapytania od 
konsumenta w tym zakresie pracownicy PI są przygotowani do udzielenia ogólnej 
informacji, przede wszystkim w zakresie rodzajów opłat i stawek dystrybucyjnych 
i ich wpływu na wysokość rachunku konsumenta. Do PI nie wpływały zapytania 
konsumenckie dotyczące możliwości oszczędności kosztów poniesionych na usługi 
dystrybucji energii elektrycznej. 

Zdaniem Dyrektora Generalnego, pracownicy PI udzielają odpowiedzi na zapytania 
konsumentów przedstawiając podstawowe informacje. Kompendium wiedzy 
pracowników PI stanowi Zbiór Praw Konsumentów Odbiorców Energii Elektrycznej 
i Paliw Gazowych opublikowany na stronach URE i dostarczany do wszystkich 
odbiorców w gospodarstwach domowych przez sprzedawców energii i paliw 
gazowych. W kwestii oszczędności w zakresie kosztów związanych z usługą 
dystrybucji energii elektrycznej, Dyrektor Generalny wyjaśnił, że odbiorcy 
zainteresowani dokonywaniem oszczędności powinni w pierwszej kolejności zwrócić 
uwagę na koszty związane ze sprzedażą energii i rozważenie ewentualnej zmiany 
sprzedawcy energii oraz wdrożenia zachowań energooszczędnych. Usługa 
dystrybucji rozliczana jest zgodnie ze stawkami wynikającymi z taryfy OSD, która 
zatwierdzana jest przez Prezesa URE. Część składników płatności za usługę 
dystrybucji wskazanych na fakturze uzależnionych jest od fizycznego zużycia 
energii. Dlatego też konsumenci w zależności od swojej charakterystyki poboru 
powinni np. rozważyć możliwość korzystania z taryfy dwustrefowej zamiast 
jednostrefowej. Pozostałe składniki mają charakter stały i naliczane są bez względu 
na to, czy w danym okresie rozliczeniowym miał miejsce pobór energii, czy też nie 
(na koszty w tym zakresie konsument nie ma wpływu). Według Dyrektora 
Generalnego, kompensacja energii biernej może dotyczyć tylko nielicznych 
konsumentów. Ponadumowny pobór energii biernej wpływa na wysokość rachunków 
za energię elektryczną, opłaty z tego tytułu mają charakter sankcyjny 
i dyscyplinujący, w interesie odbiorcy powinno być jak najszybsze zaradzenie tej 
sytuacji. 

(akta kontroli str. tom I str. 81-85, 349-350, tom III str. 549-558) 

URE nie prowadził działalności informacyjnej skierowanej do innych podmiotów 
(np. jednostek sektora finansów publicznych) w zakresie możliwości wprowadzenia 
oszczędności w kosztach energii czynnej oraz kosztach jej dystrybucji, w tym 
zmniejszenia opłat za dystrybucję energii elektrycznej. Przepisy prawne nie 
nakładały takiego obowiązku na Prezesa URE. Dyrektor Generalny podkreślił, że 
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wszystkie działania URE muszą być prowadzone w ramach ich kompetencji 
na podstawie i w granicach wyznaczonych przepisami prawa. 

Według art. 1 ust. 2 Prawa energetycznego, celem ustawy jest m.in. równoważenie 
interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom naturalnych monopoli. Dyrektor Generalny wskazał, że 
obowiązki te były realizowane w ramach prowadzonych postępowań 
administracyjnych w sprawie zatwierdzania taryf, w których wykonywano czynności 
o charakterze kontrolnym. Mając na uwadze, że przedsiębiorstwa energetyczne 
mają obowiązek kalkulowania taryf w sposób zapewniający ochronę interesów 
odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat, to Prezes URE 
chroni interes odbiorców, weryfikując planowane koszty pod kątem zasadności ich 
poniesienia.  

(akta kontroli str. tom I str. 349-350, 371-373) 

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

1. W prowadzonych przez Prezesa URE postępowaniach w sprawie zatwierdzania 
taryf nie analizowano i nie weryfikowano kosztów, przyjmowanych przez 
przedsiębiorstwa energetyczne, jako uzasadnione do kalkulacji stawki opłaty 
za ponadumowny pobór energii biernej, co było niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 2 
Prawa energetycznego. Prezes URE nie żądał przedstawienia informacji na temat 
ponoszonych przez OSD kosztów związanych z poborem energii biernej oraz 
kalkulacji wskaźnika krotności „k”, pomimo że zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa 
energetycznego przedsiębiorstwa te miały obowiązek kalkulowania taryf w sposób 
zapewniający: pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych w związku z realizacją 
ich zadań oraz ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen 
i stawek opłat. Stwierdzono, że OSD ograniczali się do zastosowania w taryfach 
elementu opłaty (wskaźnika krotności „k”) wskazanego przez URE w założeniach do 
kalkulacji taryf, zamiast ustalenia go według zasad wskazanych w art. 45 ust. 1 pkt 2 
i 3 Prawa energetycznego. Wysokość stawki opłaty za ponadumowny pobór energii 
biernej była jednakowa w taryfach wszystkich OSD, co wskazywało na brak 
powiązania tej opłaty z uzasadnionymi kosztami ponoszonymi przez OSD.  

Dyrektor DRE wyjaśnił, że zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia taryfowego, 
przychód pokrywający koszty uzasadnione wraz z uzasadnionym zwrotem 
z zaangażowanego kapitału, ustalany dla każdego roku okresu regulacji uwzględnia 
przychody uzyskane m.in. z opłat za ponadumowny pobór energii biernej. 
W związku z powyższym, w trakcie prowadzonych postępowań taryfowych, 
dokonywano analizy polegającej na ocenie poziomu wykonanych oraz planowanych 
przez OSD opłat za ponadumowny pobór energii biernej, mających charakter 
sankcyjny. Przychody te pomniejszały przychód regulowany (przychód pokrywający 
koszty uzasadnione), czego skutkiem były niższe stawki opłat dystrybucyjnych, 
a w rezultacie niższe płatności dla odbiorców.  

(akta kontroli tom I str. 8-49, 158-308, tom IV str. 1-168) 

Według § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia taryfowego z 2019 r., przychód 
pokrywający koszty uzasadnione wraz z uzasadnionym zwrotem z zaangażowanego 
kapitału, ustalany dla każdego okresu regulacji, uwzględnia przychody uzyskane 
z opłat za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenia mocy umownej. 
W ocenie NIK, niepowiązanie wartości wskaźnika „k” z uzasadnionymi kosztami 
OSD, nie chroni interesów odbiorców z grupy taryfowej C2x, którym była naliczana 
opłata trzykrotnie wyższa niż odbiorcom w pozostałych grupach taryfowych 
(np. B2x). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. W okresie objętym kontrolą Prezes URE nie realizował zadania określonego 
w art. 23 ust. 2 pkt 2 Prawa energetycznego, tj. nie prowadził kontroli OSD 
w zakresie stosowania taryf energii elektrycznej wobec odbiorców energii, 
w szczególności w zakresie prawidłowości stosowania warunków cen i stawek opłat 
dla poszczególnych grup taryfowych. Wobec braku takich działań, Prezes URE nie 
posiadał informacji, czy ceny i stawki opłat stosowane przez OSD wobec odbiorców 
są zgodne z warunkami określonymi w taryfie. 

Z wyjaśnień Dyrektora DRE wynika, że realizowano działania mające charakter 
kontrolny, które polegały m.in. na występowaniu do OSD o przekazanie informacji 
dotyczących wniosków o wypłatę bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów 
jakościowych, danych w zakresie wykonanych i planowanych przyłączeń odbiorców, 
a także przedstawienie obowiązującej polityki rachunkowości. 

Dyrektor Generalny wyjaśnił, że w ramach swoich kompetencji Prezes URE 
prowadził działania kontrolne w siedzibie, polegające na analizowaniu 
i weryfikowaniu kosztów przedsiębiorstwa, przyjmowane jako uzasadnione do 
kalkulacji stawek i opłat w taryfach, a także na wyjaśnianiu kwestii (problemów) 
związanych z zatwierdzonymi taryfami. Obowiązujące przepisy Prawa 
energetycznego nie zobowiązują Prezesa URE do prowadzenia kontroli stosowania 
taryf poza siedzibą URE, pozostawiając swobodę wyboru trybu prowadzenia działań 
kontrolnych. Dyrektor Generalny dodatkowo wskazał, że od kilku lat DRE posiada 
problemy z zatrudnieniem pracowników o odpowiednich kompetencjach 
na stanowiskach, zajmujących się taryfami dla energii elektrycznej, a siedmiu 
pracowników jest obciążonych obowiązkami w zakresie zatwierdzania i zmian taryf 
przedsiębiorstw (w tym pięciu największych OSD, czterech sprzedawców z urzędu 
i 50 przedsiębiorstw energetyki przemysłowej). 

(akta kontroli tom I str. 68-75, 372-373, tom III str. 559-572) 

W ocenie NIK, powyższe działania URE nie wypełniały obowiązku w zakresie 
prowadzenia kontroli stosowania taryf, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 Prawa 
energetycznego. Kontrola stosowania taryf ma istotne znaczenie z punktu widzenia 
ochrony interesów odbiorców przed stosowaniem nieuzasadnionego poziomu cen 
i stawek opłat, zwłaszcza w przypadku zastosowania opłat, dla których taryfa 
określa sposób ich ustalania i stawka opłaty lub możliwość jej rozliczania jest 
uzależniona od dodatkowych warunków (np. posiadanie odpowiedniego urządzenia 
pomiarowego przy naliczeniu opłaty za przekroczenie mocy umownej, dokonywanie 
rozliczeń za pobór energii biernej w uzasadnionych przypadkach, o ile to zostało 
określone w warunkach przyłączenia lub w umowie dystrybucji, czy też indywidualna 
ekspertyza uzasadniająca wprowadzenie współczynnika mocy tgφ0 o niższej 
wartości niż 0,4 przy naliczeniu opłaty za ponadumowny pobór energii biernej 
indukcyjnej).  

W ramach prowadzonych postępowań prawidłowo analizowano i weryfikowano 
dokumenty, przedstawiane przez OSD. W trakcie tych postępowań Prezes URE nie 
żądał jednak od OSD przedstawienia informacji na temat kosztów przyjmowanych 
jako uzasadnione do kalkulacji stawki opłaty za ponadumowny pobór energii biernej, 
w tym kalkulacji wskaźnika krotności „k”, który stanowił element stawki tej opłaty. 
Nie prowadzono także kontroli OSD w zakresie stosowania taryf energii elektrycznej 
wobec odbiorców energii.  
 
 
 
 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

14 

2. Podejmowanie działań w zakresie optymalizacji 
kosztów energii elektrycznej 

2.1. W latach 2017-2019 na potrzeby prowadzenia działalności statutowej, URE 
wynajmował dziewięć pomieszczeń biurowych, tj. dla Centrali oraz wszystkich 
oddziałów terenowych23 (dalej: OT). Umowy najmu zawierały m.in. postanowienia 
w zakresie pokrycia kosztów eksploatacji, w tym kosztów za energię elektryczną. 
W trzech przypadkach koszty energii elektrycznej stanowiły część składową stawki 
czynszu najmu, a w sześciu umowach najmu (w Centrali oraz pięciu OT24) 
przewidziano rozliczenia za energię elektryczną na podstawie wskazań liczników. 
Postanowienia umów najmu nie zawierały zapisów o obowiązku, aby podmioty 
wynajmujące do wystawionych faktur za najem dołączały kopie faktur za energię 
elektryczną (dostawę energii czynnej i usługi jej dystrybucji). W umowach najmu nie 
ujęto również zapisów o możliwości weryfikacji przez URE prawidłowości naliczania 
opłat za energię elektryczną.  

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (dalej: BDG) wyjaśniła, że stawki czynszu 
uwzględniające koszty z tytułu opłat eksploatacyjnych (w tym opłaty za energię 
elektryczną) są konkurencyjne dla obecnych stawek rynkowych. W związku z tym 
nie rozpatrywano zmiany sposobu rozliczeń za energię na odczyty podlicznika. 

Dyrektor BDG nie wskazała, czy Urząd występował do wynajmujących o dołączanie 
kopii faktur wystawionych przez OSD i sprzedawcę energii elektrycznej. Jednak 
w trzech OT i Centrali wynajmujący dołączał kopię faktur wystawionych przez 
OSD/sprzedawcę energii25. Według Dyrektor BDG, w pozostałych przypadkach 
faktury były przedkładane do wglądu, a potwierdzeniem przedłożenia faktury było 
złożenie podpisu kierującego OT pod opisem danej faktury po jej sprawdzeniu pod 
względem merytorycznym. 

(akta kontroli tom II str. 2-419, 425-431, 439-441, 455-493, tom III str. 4-235, 322-
518) 

W przypadku Centrali oraz pięciu OT26 rozliczeń za energię dokonywano według 
średniej stawki z faktury otrzymanej przez wynajmującego, przy czym do jej 
ustalenia ujęto koszty zakupu energii czynnej i koszty związane z jej dystrybucją. 
URE w latach 2017-2019 był obciążany przez wynajmujących opłatami 
stanowiącymi iloczyn ww. stawki oraz faktycznego zużycia energii czynnej. Przyjęty 
wyżej sposób rozliczenia skutkował tym, że opłaty za moc umowną (tj. wartość, 
która nie była zależna od ilości zużytej energii czynnej) oraz opłaty za energię 
bierną, która nie była rejestrowana przez podliczniki, uzależniono od ilości zużytej 
energii elektrycznej.  

Według informacji Dyrektor BDG zainstalowane podliczniki rejestrowały wyłącznie 
zużycie energii czynnej. Dyrektor BDG wyjaśniła, że URE, jako najemca określonej 
powierzchni w danym budynku nie miał ustalonej „odrębnej” mocy umownej, 
a podliczniki nie mają możliwości mierzenia mocy pobranej. 

 (akta kontroli tom II str. 2-419, 425-429, 432-438, 455-493, tom III str. 285, 328-
518) 

                                                      
23 Północnego w Gdańsku, Południowego w Katowicach, Południowo-Wschodniego w Krakowie, Wschodniego 
w Lublinie, Środkowo-Zachodniego w Łodzi, Zachodniego w Poznaniu, Północno-Zachodniego w Szczecinie 
i Południowo-Zachodniego we Wrocławiu. 
24 W Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz Lublinie (ustalono także częściowo rozliczenie 
ryczałtowe). 
25 W przypadku OT w Lublinie, Katowicach i Poznaniu były to faktury za sprzedaż i dystrybucję energii 
elektrycznej, a w przypadku Centrali – faktury za sprzedaż energii elektrycznej, jednakże do faktur 
dostarczonych do OT w Poznaniu w 16 z 36 przypadków załączono wyłącznie pierwszą stronę faktury, 
zawierającą kwotę za sprzedaż energii i zbiorczą kwotę za jej dystrybucję. 
26 W Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.2. W URE nie prowadzono ewidencji księgowej, pozwalającej na wyodrębnienie 
wydatków na zakup energii czynnej oraz usług dystrybucji. Na energię elektryczną 
w 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 287,6 tys. zł, w 2018 r. – 288,3 tys. zł, 
a w 2019 r. – 309,2 tys. zł.  

Zadań związanych z prowadzeniem analiz optymalizacji kosztów energii 
elektrycznej nie przypisano żadnej komórce organizacyjnej URE. Prowadzone przez 
URE analizy w zakresie kosztów energii elektrycznej obejmowały wyłącznie zużycie 
energii elektrycznej i średnie koszty energii elektrycznej wynikające z faktur za 
poszczególne miesiące. URE nie prowadził analiz w zakresie optymalizacji kosztów 
usług dystrybucji energii. Dyrektor BDG nie wskazała przykładów działań podjętych 
na podstawie sporządzonych analiz. 

Dyrektor BDG wyjaśniła, że analiza faktur za energię elektryczną mogła dotyczyć 
jedynie zużycia energii elektrycznej przez URE oraz wskazała, że osoby 
korzystające z budynku niebędące odbiorcami energii elektrycznej w rozumieniu 
Prawa energetycznego, nie miały wpływu na treść umowy o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy operatorem systemu 
dystrybucyjnego a wynajmującym. 

(akta kontroli tom II str. 425-438, 439-449, tom III str. 3, 6, 258-321, tom IV 
str. 169-339) 

2.3. W URE weryfikacji faktur za energię elektryczną („refaktur”) pod względem 
merytorycznym dokonywali dyrektorzy poszczególnych OT oraz Dyrektor BDG 
w zakresie faktur za najem pomieszczeń Centrali27. Według wyjaśnienia Dyrektor 
BDG, weryfikacja polegała na sprawdzeniu faktur pod kątem zgodności z zapisami 
umowy najmu (prawidłowość wyliczenia należności wynajmującego), w tym 
sprawdzeniu prawidłowości ustalenia stawki i ilości pobranej energii elektrycznej. 
Faktury za energię elektryczną wystawiane przez wynajmujących nie zawierały 
stawek oraz cen, które dałoby się porównać ze stawkami, czy też cenami 
widniejącymi w fakturach wystawianych wynajmującym przez OSD oraz 
sprzedawców energii elektrycznej. Faktury do wypłaty zatwierdzane były przez 
Dyrektora Generalnego URE. 

 (akta kontroli tom II str. 2-419, 425-431, 455-492, tom III str. 6, 236-257, 328-518) 

2.4. W wyniku analizy 138 faktur źródłowych energii elektrycznej ustalono, że 
w przypadku: 
1) OT Lublin w latach 2017-2019 partycypowano w kosztach za: 

 energię elektryczną bierną pojemnościową, na którą wynajmujący poniósł opłaty 
w łącznej kwocie 40,4 tys. zł netto, 

 przekroczenia mocy umownej w związku z niedostosowaniem zamówienia 
do faktycznych potrzeb (7,2 tys. zł netto, z czego 5,8 tys. zł stanowiły opłaty w 
okresie czerwiec-sierpień). Na 2020 r. wynajmujący zamówił większą moc w 
okresie maj-sierpień28; 

2) OT Katowice w latach 2017-2019 partycypowano w kosztach za moc 
zamówioną, w sytuacji niedostosowania mocy do faktycznego poboru mocy 
w budynku, tj.: 

 w styczniu i grudniu wynajmujący zamówił 110 kW przy faktycznym 
maksymalnym poborze mocy w styczniu (72 kW, 63 kW i 55 kW) i w grudniu 

                                                      
27 Stosownie do postanowień § 8 ust. 1-3 Instrukcji dotyczącej sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów 
finansowo-księgowych w Urzędzie Regulacji Energetyki, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 6/2017 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2017 r. 
28 Przy założeniu dokonania wskazanej zmiany już od 2018 r. opłaty za przekroczenia mocy umownej w 2018 r. 
wyniosłyby 94,68 zł zamiast 2 082,96 zł, a w 2019 r. – 65,36 zł zamiast 2 892,16 zł. 
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(69 kW, 56 kW i 47 kW), tj. maksymalna moc pobrana wynosiła od 43% 
do 65% mocy umownej, 

 we wrześniu, październiku, listopadzie wynajmujący zamówił 95 kW przy 
faktycznym maksymalnym poborze mocy we wrześniu (65 kW, 56 kW, 50 
kW), w październiku (63 kW, 63 kW, 44 kW) i w listopadzie (66 kW, 56 kW, 48 
kW), tj. maksymalna moc pobrana wynosiła od 46% do 69% mocy umownej; 

3) OT Poznań wynajmujący zamówił moc dostosowaną do faktycznych potrzeb 
budynku, co świadczyło o prawidłowym reprezentowaniu interesów najemców 
w zakresie kosztów energii elektrycznej w wynajmowanych budynkach; 

4) Centrali29 w 2019 r., dla pięciu punktów poboru energii, opłaty za energię bierną 
pojemnościową wyniosły łącznie 0,5 tys. zł netto, za przekroczenia mocy 
umownej – łącznie 6,7 tys. zł netto (w tym 6,4 tys. zł stanowiły opłaty w czerwcu 
dla dwóch PPE). W pozostałych miesiącach 2019 r. wynajmujący zamówił moc 
dostosowaną do faktycznych potrzeb. 

Według wyjaśnień Dyrektor BDG, OT Lublin nie rekomendował właścicielowi 
budynku możliwości instalacji urządzeń do kompensacji energii biernej oraz nie 
przeprowadzał analiz, w jaki sposób ich zamontowanie zmniejszyłoby opłaty. 
W związku z kontrolą NIK, URE wystąpił do wynajmującego, który następnie zlecił 
wycenę firmie zewnętrznej na zainstalowanie kompensatorów energii biernej 
pojemnościowej. Dyrektor poinformowała również, że w przypadku OT Katowice nie 
zgłaszano wynajmującemu możliwości dostosowania zamówionej mocy 
do faktycznych potrzeb, wskazując jednocześnie, że analiza oraz podejmowanie 
decyzji w zakresie zamawiania mocy należały do kompetencji wynajmującego. 

(akta kontroli tom II str. 2-424, 432-438, 442-454, tom III str. 328-518) 

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

Prezes URE nie podejmował działań w zakresie optymalizacji kosztów ponoszonych 
na energię elektryczną, tj. w zawartych przez URE umowach najmu pomieszczeń 
dla Centrali oraz pięciu OT (w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu 
i Wrocławiu) nie zostały ujęte zapisy o przekazywaniu kopii faktur wystawionych 
przez OSD i sprzedawców energii elektrycznej. W przypadku przedłożenia przez 
wynajmujących kopii faktur nie przeprowadzano ich analizy pod kątem kosztów 
ponoszonych na usługi dystrybucji energii elektrycznej. Było to niezgodne z art. 44 
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych30, który 
stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych 
celów. 

Dyrektor BDG wyjaśniła, że w przypadku umów najmu, w których przewidziano 
rozliczenia za energię elektryczną w oparciu o odczyty podliczników, kopie faktur 
za energię elektryczną wystawiane wynajmującym były załączane przez 
wynajmujących lub przedkładane do wglądu. URE posiadał każdorazowo informacje 
źródłowe umożliwiające weryfikację wysokości „refaktury” (za energię elektryczną). 
Jednocześnie Dyrektor nie wskazała przyczyn niezamieszczenia stosownych 
zapisów w umowach najmu.  

(akta kontroli tom II str. 427-431, tom III str. 7-235) 

W ocenie NIK, URE nie dysponując kopiami wszystkich faktur wystawionych przez 
OSD lub sprzedawcę energii elektrycznej, nie miał możliwości weryfikacji opłat, 

                                                      
29 Faktury kontrolujący pozyskał bezpośrednio od sprzedawcy energii elektrycznej, który zawarł umowę z OSD. 
30 Dz. U. z 2019 r. poz. 869. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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jakimi był obciążany przez wynajmujących, a także prowadzenia analiz 
ponoszonych wydatków na dystrybucję energii elektrycznej. 

W okresie objętym kontrolą Prezes URE nie podejmował działań w zakresie 
optymalizacji kosztów własnych ponoszonych na energię elektryczną, tj. w umowach 
najmu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności statutowej URE, 
przewidujących rozliczenie ww. kosztów na podstawie wskazań podliczników, nie 
zapewniono możliwości weryfikacji faktur za energię elektryczną. W przypadku 
przedłożenia przez wynajmujących kopii faktur nie przeprowadzano ich analizy 
w zakresie ponoszonych kosztów na usługi dystrybucji energii elektrycznej. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Analizowanie i weryfikowanie kosztów, przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 1.
energetyczne, jako uzasadnione do kalkulacji stawki opłaty za ponadumowny 
pobór energii biernej poprzez żądanie od nich informacji na temat tych kosztów, 
w tym kalkulacji wskaźnika krotności „k”. 

 Prowadzenie kontroli stosowania taryf, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 Prawa 2.
energetycznego. 

 Wprowadzenie w umowach najmu zapisów umożliwiających weryfikację faktur 3.
za energię elektryczną oraz dokonywanie analiz kosztów ponoszonych na usługi 
jej dystrybucji. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa,     28         maja 2020 r.  
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