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Prawo ochrony konkurencji.  

Przedsiębiorstwa energetyczne ukarane 

przez Prezesa UOKiK za naruszanie 

zbiorowych interesów konsumentów 
 

W wyniku kontroli wzorców umownych 

stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne 

przy zawieraniu umów o dostawy energii 

elektrycznej oraz przyłączanie odbiorców do sieci 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: 

UOKiK) stwierdził szereg uchybień, spośród których 

do najpoważniejszych należały: 

 brak postanowień dotyczących 

odpowiedzialności przedsiębiorstwa 

energetycznego za przerwy w dostawie energii 

lub nieprawidłowe sformułowanie takich 

postanowień; 

  nieprawidłowe informowanie o terminie 

płatności, czy upustach i bonifikatach za 

przerwy w dostawach; 

 nieprawidłowe określenie zasad dostarczania 

konsumentom korespondencji; 

 bezprawne zastrzeżenie prawa do 

jednostronnego rozwiązania umowy; 

 naruszenie obowiązków informacyjnych wobec 

konsumentów; 

 bezprawne żądanie zabezpieczenia; 

 stosowanie tzw. umów in blanco. 

 

W efekcie Prezes UOKiK wydał od listopada do 

grudnia 2011 r. 14 decyzji. Rozstrzygnięcia dotyczą 

takich przedsiębiorstw energetycznych, jak: Enea 

(zobowiązanie do zaprzestania praktyk), Enea 

Operator (zobowiązanie do zaprzestania praktyk), 

Energa Obrót (zobowiązanie do zaprzestania 

praktyk), Energa Operator (zobowiązanie do 

zaprzestania praktyk), PGE Dystrybucja 

(zobowiązanie do zaprzestania praktyk), PGE Obrót 

(zobowiązanie do zaprzestania praktyk), RWE Polska 

(dwie decyzje: kara 1 542 516 zł oraz 1 928 144 zł), 

Competition law.  

Energy companies fined by the 

President of the OCCP for infringements 

of collective consumer interests 
 

As a result of the inspection of sample agreements 

used by energy companies when concluding energy 

supply and grid connection agreements, the Office 

of Competition and Consumer Protection 

(hereinafter: OCCP) found a number 

of irregularities. The most serious being as follows: 

 

 absence of provisions concerning the liability 

of an energy company for a power cut, 

or the incorrect wording of such provisions; 

 incorrect information on date of payment, 

discounts and price reductions in the event 

of a power cut; 

 improper determining of rules for serving 

correspondence to consumers; 

 unlawful reservation of the right to unilaterally 

terminate the agreement; 

 infringement of certain notification obligations 

with respect to consumers; 

 unlawful demand for a security payment; 

 use of the so called in blanco agreements. 

 

 

 

As a result, from November to December 2011, the 

President of the OCCP issued 14 decisions. They 

concern such energy companies as: Enea (obligation 

to cease certain practices), Enea Operator 

(obligation to cease certain practices), Energa Obrót 

(obligation to cease certain practices), Energa 

Operator (obligation to cease certain practices), PGE 

Dystrybucja (obligation to cease certain practices), 

PGE Obrót (obligation to cease certain practices), 

RWE Polska (two decisions: fines of PLN 1 542 516 

and PLN 1 928 144), RWE Stoen Operator 
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RWE Stoen Operator (kara 677 610 zł), Tauron 

Dystrybucja (dwie decyzje: kara 1 863 656 zł oraz 

kara 261 526 zł), Tauron Sprzedaż (zobowiązanie do 

zaprzestania praktyk),  Vattenfall Distribution Poland 

(zobowiązanie do zaprzestania praktyk), Vattenfall 

Sales Poland (zobowiązanie do zaprzestania 

praktyk). 

 

Zakwestionowane przez UOKiK działania 

przedsiębiorstw energetycznych uznawane są za tzw. 

praktyki naruszające zbiorowe interesy 

konsumentów. Stosowanie takich praktyk zagrożone 

jest surową sankcją w postaci kary pieniężnej, której 

wysokość może wynieść nawet równowartość 10% 

przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary. Biorąc pod 

uwagę powyższe decyzje Prezesa UOKiK należy 

zauważyć, że znajomość regulacji prawnych 

z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów 

jest jedną z istotnych przesłanek uniknięcia ryzyka 

naruszenia prawa, a w konsekwencji uczestniczenia 

w kosztownym i czasochłonnym postępowaniu, 

w wyniku którego może zostać nałożona wysoka 

kara pieniężna.  

 

Powyższe ryzyko znacząco może zredukować 

wdrożenie programów zgodności (compliance 

programmes). Programy zgodności zapewniają 

nadzór i doradztwo we wdrażaniu 

w przedsiębiorstwie procedur służących zapewnieniu 

zgodności jego funkcjonowania z obowiązującym 

prawem i przepisami z zakresu ochrony konkurencji 

i konsumentów. Szczególny nacisk kładziony jest na 

właściwe przeszkolenie osób odpowiadających za 

zarządzanie przedsiębiorstwem jak i pracowników, 

w szczególności zaangażowanych w kontakty 

z konkurentami, kontrahentami i konsumentami.  

 

Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem 

bliższych informacji w powyższym zakresie, pomocy 

prawnej, wdrożeniem programu zgodności lub 

(fine of PLN 677 610), Tauron Dystrybucja 

(two decisions: fines of PLN 1 863 656 and 

PLN 261 526), Tauron Sprzedaż (obligation to cease 

certain practices), Vattenfall Distribution Poland 

(obligation to cease certain practices), Vattenfall 

Sales Poland (obligation to cease certain practices). 

 

 

Practices infringing collective consumer interests are 

sanctioned severely in the form of a financial 

penalty, the amount of which can be 

up to 10% of revenue earned in the fiscal year 

preceding the year of the imposition of a penalty. 

Taking into account the above decisions 

of the President of the OCCP, it should be noted 

that knowledge of the legal regulations in the field 

of competition and consumer protection is one 

of the most important conditions necessary to avoid 

the risk of infringement and, consequently, costly 

and time-consuming proceedings which may result 

in the imposition of high fines.  

 

 

 

 

The implementation of compliance programmes 

may significantly reduce the above mentioned risk. 

Compliance programmes provide supervision and 

advice in the implementation of internal procedures 

which ensure compliance with the applicable 

competition and consumer protection laws. 

Of particular importance is the appropriate training 

of persons responsible for the management of the 

company and employees, especially those involved 

in communication with competitors, contractors and 

consumers. 

 

 

If you are interested in obtaining further information 

on this matter, legal assistance, implementation of 

compliance programmes or conducting training on 
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przeprowadzeniem szkolenia w zakresie prawa 

ochrony konkurencji i konsumentów prosimy 

o kontakt z Departamentem Prawa Ochrony 

Konkurencji. 

 

competition law and consumer protection law, 

please contact our Competition and Antitrust 

Department. 

 

 

 Kontakt 

dr Michał Będkowski - Kozioł 

Partner 

m.bedkowski-koziol@kochanski.pl 

tel.: +(48 22) 326 96 00 

kom. +(48) 883 323 477 

 

Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy Sp.J. 

Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa 

tel.: +48 22 326 960 

fax +48 22 326 960 

www.kochanski.pl 
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