
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Świlskiego 

na 23. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 kwietnia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina 

Szanowny Panie Ministrze! 

Według informacji przedstawionych w artykule pt. „«Czujemy się oszukani!» RMF FM ujawnia kulisy 

sprzedaży energii” podczas trwania pandemii koronawirusa przedstawiciele handlowi spółki Energa-Obrót 

w ramach akcji sprzedażowej door-to-door namawiali klientów spółki do podpisywania aneksów do umów 

na dostawę prądu. Przedstawiając ofertę, zatajali przed nimi informację o dodatkowej opłacie, co potwierdza-

ją przytoczone szokujące słowa jednej z przedstawicielek handlowych: „Musiałam kłamać. Oszukiwać. Nie 

mogłam powiedzieć wprost klientom, co robię i po co to robię. Nikt by ze mną nic nie podpisał, gdybym 

mówiła prawdę”. Aneks miał zagwarantować stałą cenę za kilowatogodzinę przez najbliższe 3 lata. Zamiast 

tego powodował znaczący wzrost rachunków za prąd o ok. 50–60 zł (w zależności od typu faktury i cyklu 

rozliczeniowego). 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez prak-

tykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobry-

mi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności naruszenie obowiązku udzielania konsumentom 

rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. 

W związku z tym domagam się interwencji Pana Ministra w celu wyjaśnienia przedstawionych nieprawi-

dłowości oraz proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Kto nakazał przedstawicielom handlowym spółki Energa-Obrót podejmowanie działań niekorzystnych 

dla klientów spółki? 

2. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec tych osób? 

3. Jakie zyski osiągnęła spółka Energa-Obrót z tytułu opisanych nieuczciwych działań względem klientów 

spółki? 

4. Do jakich działań zobowiąże Pan Minister spółkę Energa-Obrót w celu zrekompensowania klientom 

spółki strat finansowych? 

5. Czy Pan Minister wiedział o tym, że spółka Energa-Obrót prowadzi akcję sprzedaży door-to-door 

w czasie pandemii? Czy wyrażał Pan na to zgodę? 

Oprócz wspomnianego materiału RMF FM na portalu subiektywnieofinansach.pl opublikowany został ar-

tykuł pt. „Duża firma energetyczna kusi zamrożeniem ceny prądu na trzy lata, bonem na 200 zł oraz «obniż-

ką» ważnej opłaty. A naprawdę? Czy ktoś chce wpuścić klientów w maliny?”. Artykuł wskazuje na to, że 

analogiczne praktyki stosuje także spółka Enea. W związku z tym stawiam kolejne pytania. 

6. Kto nakazał przedstawicielom handlowym spółki Enea podejmowanie działań niekorzystnych dla klien-

tów? 

7. Czy planowane jest przeprowadzenie kontroli zmierzającej do ewentualnego wyciągnięcia konsekwen-

cji wobec tych osób? 

8. Jakie zyski mogła osiągnąć Enea z tytułu opisanych nieuczciwych praktyk względem klientów spółki? 

9. Do jakich działań zobowiąże Pan Minister spółkę Enea w celu zrekompensowania klientom spółki strat 

finansowych? 

10. Czy w związku z tym, że nieuczciwe praktyki sprzedażowe zostały zarzucone 2 spółkom energetycz-

nym, zleci pan kontrolę wszystkich dostawców energii działających na terenie kraju? 

11. Czy czuje się Pan odpowiedzialny za zaistniałą sytuację? Należy wziąć pod uwagę, że 2 lata temu, 

w czasie kampanii wyborczej, obiecywał Pan zablokowanie podwyżek cen prądu (tej obietnicy Pan nie do-

trzymał), a jednocześnie naciskał Pan na firmy energetyczne, aby takich podwyżek nie stosowały, co w kon-

sekwencji doprowadziło do ukrywania ich pod postacią „opłat handlowych”. 

Z poważaniem 

Ryszard Świlski 
 


