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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Świlskiego złożone 

na 23. posiedzeniu Senatu w dniu 15 kwietnia 2021 r., znak:. BPS/043-23-1006/21w sprawie umów 

zawieranych przez ENERGA Obrót S.A. (dalej: Energa Obrót lub Spółka) oraz ENEA S.A. (dalej: ENEA).

Na wstępie chciałbym przypomnieć, że ENERGA Obrót jest spółką należącą do Grupy 

Kapitałowej ENERGA. W kwietniu 2020 r. Skarb Państwa zbył wszystkie posiadane akcje 

ENERGA S.A. na rzecz PKN ORLEN S.A. i tym samym koncern przejął nadzór nad ENERGA S.A.

Równocześnie wyjaśniam, że zarówno PKN ORLEN S.A., ENERGA S.A. jak i ENEA S.A. jako 

spółki publiczne, podlegają przepisom dotyczącym informowania akcjonariuszy o wszystkich 

zdarzeniach, mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową emitentów 

lub mogących w znaczny sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. 

Informacje są przekazywane do publicznej wiadomości w postaci bieżących i okresowych raportów 

umieszczanych na stronach internetowych Spółek. 

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze sygnalizowane przez Pana Senatora 

wątpliwości co do działalności ww. podmiotów, Ministerstwo Aktywów Państwowych wystąpiło do 

Zarządów ENERGA S.A. oraz ENEA S.A. o wyjaśnienie kwestii poruszonych w przedmiotowym 

wystąpieniu. 

Z informacji przedstawionej przez ENERGA Obrót wynika, że Spółka stale dokłada wszelkiej 

staranności, aby poprawiać jakość obsługi klientów. Przyjęte w Spółce standardy są nie tylko oparte na 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ale również na opublikowanym 

przez Urząd Regulacji Energetyki „Zbiorze praw konsumenta energii elektrycznej". Regulacje wskazują 

wyraźnie, że klient powinien otrzymać pełną informację i dokumentację dotyczącą umowy. Przekazanie 

klientowi pełnych informacji jest wymogiem zawartym w standardach obsługi obowiązujących 

w ENERGA Obrót, a jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne.

W przekazanych wyjaśnieniach ENERGA Obrót podkreśliła, że działania przywołane 

w oświadczeniu i dotyczą zewnętrznej sieci sprzedaży Spółki i nie są akceptowane przez ENERGA 

Obrót. 

Po otrzymaniu informacji dotyczących możliwych naruszeń standardów sprzedaży w kanale 

door-to-door, do których miało dochodzić w zewnętrznej sieci sprzedaży spółki, ENERGA Obrót 

niezwłocznie wdrożyła procedury wyjaśniające. Do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy w postępowaniu 
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kontrolnym prowadzonym przez ENERGA Obrót, odebrano certyfikat uprawniający do zawierania umów 

w imieniu Spółki łącznie kilkunastu przedstawicielom handlowym partnera zewnętrznej sieci sprzedaży. 

Spółka skierowała zgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zidentyfikowanych 

nieprawidłowościach jakie miały miejsce u jednego z partnerów działających w zewnętrznej sieci 

sprzedaży. Nie jest wykluczone podjęcie ewentualnych dalszych działań uzależnionych od wyników 

postępowania wyjaśniającego, w tym także złożenia odpowiedniego zawiadomienia do Prokuratury. 

Ponadto ENERGA Obrót poinformowała, że Spółka przeprowadziła rozmowy telefoniczne 

z klientami, w przypadku których mogło dojść do nieprawidłowości w trakcie zawierania umów w formie 

door-to-door. W sytuacji, gdy klient zadeklarował, że nie otrzymał niezbędnych informacji 

o przedstawionej ofercie lub zgłosił uwagi do jakości pracy przedstawiciela handlowego partnera 

z zewnętrznej sieci sprzedaży, Energa Obrót podejmowała decyzję o bezkosztowym przywróceniu 

klientowi warunków, według których był rozliczany przed podpisaniem nowej umowy.

Spółka poinformowała także, w odniesieniu do prowadzenia sprzedaży w formule door-to-door 

w czasie trwania pandemii, że wprowadzane regulacje prawne nie zakazywały i nie zakazują 

prowadzenia takiej działalności. Przedstawiciele handlowi partnerów zewnętrznej sieci sprzedaży 

muszą mieć jednak zgodę osoby odwiedzanej na przeprowadzenie rozmowy oraz zobowiązani są do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Spółka ENEA odnosząc się do kierowanych zarzutów poinformowała, że podstawą świadczenia 

usług dla konsumentów przez ENEA jest zawierana na czas nieoznaczony umowa kompleksowa lub 

umowa sprzedaży energii elektrycznej (są to umowy podstawowe). Ceny energii dostarczanej w ramach 

przedmiotowych umów są rozliczane na podstawie „Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup 

taryfowych G”, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE i Umowa 

Taryfowa).

Jeżeli konsument zdecyduje się na zakup energii w oparciu o aktualną ofertę wolnorynkową 

(dalej: Umowa Wolnorynkowa), rozliczanie prowadzone jest na podstawie ustalonego Regulaminu 

i Cennika. Umowy mogą przewidywać szczególne warunki świadczenia usług oraz oferować klientom 

dodatkowe usługi i korzyści. Do Umów Wolnorynkowych, oferowanych przez ENEA, należą umowy z 

tzw. gwarancją stałej ceny (dalej: Umowy Stałej Ceny).

Wyboru rodzaju umowy i wynikającego z niej sposobu rozliczenia (Umowy 

Taryfowej/Wolnorynkowej) dokonuje konsument.

Umowy Wolnorynkowe są rozliczane według cennika, który zapewnia gwarancję niezmienności 

ceny w okresie jego obowiązywania (na czas oznaczony). Podkreślenia wymaga fakt, że przyjęty 

w regulaminach ENEA model działania wyklucza automatyczne przedłużanie Umów Stałej Ceny na 

kolejny oznaczony okres (tzw. automatyczne przedłużanie). Po zakończonym okresie obowiązywania 

umowy, konsument nadal pozostaje związany umową kompleksową/sprzedaży na czas nieokreślony, 

co zapewnia konsumentowi bezpieczeństwo i ciągłość dostaw prądu. Jednak od tego czasu obowiązują 

go warunki cenowe określone w Umowie Taryfowej (tj. na warunkach zatwierdzonych przez Prezesa 

URE), chyba że decyduje się na zawarcie kolejnej Umowy Wolnorynkowej (konieczność zawarcia 

dodatkowej, odrębnej umowy).

ENEA, kierując do klientów oferty dotyczące m.in. gwarancji stałej ceny, wysyła zaproszenie do 

zapoznania się z produktami poprzez kanały sprzedaży/obsługi (BOK, eBOK, infolinia), w których każdy 
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klient otrzymuje informacje o szczegółach związanych m.in. z cenami i opłatami, wynikającymi z danej 

Oferty Wolnorynkowej.

Ponadto ENEA umożliwia porównanie warunków danego produktu z Taryfą URE, zarówno 

w przypadku zawierania umowy przez eBOK oraz na stronie www.enea.pl. Narzędzie  ma na celu nie 

tylko zapoznanie konsumenta z warunkami Oferty Stałej Ceny, ale również umożliwia porównanie ofert 

promocyjnych względem Taryfy URE, tak aby konsument mógł podjąć w pełni świadomą decyzję 

o zawarciu umowy. W przypadku zgłaszanych przez klientów wątpliwości ENEA wnikliwie analizuje 

wpływające reklamacje i jeżeli są uzasadnione podstawy, uwzględnia wnioski/oczekiwania 

konsumentów.

Dodatkowo ENEA poinformowała, że nie prowadzi sprzedaży swoich produktów klientom 

indywidualnym (konsumentom) w formie sprzedaży door to door, czyli docierając z ofertą do domów czy 

mieszkań klientów.

W posiadanej sieci sprzedaży własnej, w procesie sprzedaży ofert wolnorynkowych, przykłada 

dużą uwagę i staranność w zakresie obsługi klienta. Opracowane i wdrożone w ENEA procedury 

i rozwiązania obligują personel sprzedażowy do rzetelnego i kompleksowego informowania klientów 

o warunkach i zasadach swoich ofert. Co istotne, wdrożone rozwiązania w zakresie standardów obsługi 

są monitorowane i kontrolowane pod kątem zgodności z procedurami.

Mając na uwadze sygnały pojawiające się w mediach dotyczące Umów Stałej Ceny, a także 

mając zawsze na względzie potrzebę zapewnienia najwyższej jakości obsługi, uwzględniającej również 

warunki indywidualne konsumenta (np. podeszły wiek), ENEA m.in. przeprowadziła dodatkowy przegląd 

i aktualizację dotychczas stosowanych procedur. Standardy i schematy rozmów, które są stosowane 

w kanale telefonicznym, podkreślają obowiązek konsultantów ENEA do rzetelnego informowania 

klientów o konieczności uiszczenia opłaty handlowej, a dodatkowo kładą nacisk na informację 

o możliwości wyboru Umowy taryfowej.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Artur Soboń
sekretarz stanu
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Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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