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Prawo konsumenta do żądania kontroli poprawności 
urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego1 

(Marcin Trzebiatowski)

1. Uwagi wstępne
Konsument będący odbiorcą energii elektrycznej nie jest z reguły właści-

cielem układu pomiarowo-rozliczeniowego w ramach instalacji doprowadza-
jącej do niego energię2. Pomimo tego przedsiębiorstwa energetyczne obciążają 
go kosztami sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania takiego układu, gdy 
nie został on uprzednio poddany badaniom laboratoryjnym. Takie działanie 
jest sprzeczne z prawem3. Ponadto przedsiębiorstwa energetyczne, w ramach 
wspomnianej procedury sprawdzającej, realizowanej za pomocą licznika wzor-
cowego, za nieprawidłowo działający uznają wyłącznie ten układ, dla którego 
taki licznik wskazał błąd odczytu o wartości co najmniej dwukrotnie prze-
kraczającej normatywny limit błędu właściwy dla danego układu. Powyższe 
zachowanie wywołuje wątpliwości co do zgodności z regulacją o nieuczciwych 
praktykach rynkowych4 oraz zostało zakwestionowane w orzecznictwie.

1 Uwagi na tle wyroku SN z 16.4.2015 r., III SK 24/14, Legalis.
2 Właścicielem tym jest zazwyczaj przedsiębiorstwo przesyłające lub dystrybuujące energię.
3 Takie działanie jest niezgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4.5.2007 r. 
w  sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektromagnetycznego (Dz.U. 
Nr 93, poz. 623 ze zm.), dalej jako: „SzczWarSystElektR”.
4 Chodzi o przepisy ustawy z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynko-
wym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 3), dalej jako: PrzecNieuczPraktU.
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2. Zagadnienia ogólne
2.1. Sytuacja prawna konsumentów odnośnie do kontroli urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych

Według ogólnych zasad obowiązujących w  powyższej kwestii5 konsu-
ment6:
1) może zgłosić uwagi co do poprawności wskazań układu pomiarowo-roz-

liczeniowego przez złożenie dystrybutorowi żądania sprawdzenia prawi-
dłowości działania tego układu (dystrybutor dokonuje weryfikacji prawi-
dłowości funkcjonowania tego układu nie później niż w ciągu 14 dni od 
dnia zgłoszenia żądania);

2) może żądać od dystrybutora sprawdzenia, w sposób laboratoryjny, prawi-
dłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego (badanie labora-
toryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania);

3) może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio ukła-
du pomiarowo-rozliczeniowego, zgłaszając takie zlecenie w ciągu 30 dni 
od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego (przedsiębiorstwo 
energetyczne ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia takiej eks-
pertyzy);

4) niebędący właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego jest zwol-
niony7 od ponoszenia kosztów sprawdzenia oraz kosztów laboratoryjnego 
badania prawidłowości działania tego układu, jak i kosztów ekspertyzy 
względem takiego badania w przypadku, gdy stwierdzono nieprawidło-
wości w działaniu elementów układu (dystrybutor dokonuje wtedy ko-
rekty należności za dostarczoną energię elektryczną), z wyłączeniem sy-
tuacji nielegalnego poboru energii elektrycznej.
Warto dodać, że w sytuacji wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego 

w  trakcie dostarczania energii elektrycznej oraz po zakończeniu jej dostar-
czania, dystrybutor ma obowiązek wydania konsumentowi dokumentu zawie-
rającego dane identyfikujące układ pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazań 
w chwili jego demontażu.

5 Ogólne informacje na ten temat można znaleźć m.in. na stronie internetowej Urzędu Regula-
cji Energetyki (zob. Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej, pkt VIII: Rozliczenia, zasady 
korygowania wystawionych faktur, urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe, s.  12–14, www.ure.
gov.pl/pl/poradnik-odbiorcy/zbior-praw-konsumenta/6008, Zbiory-praw-konsumenta-stan-
na-25-grudnia-2014-r-wersje-ujednolicone.html).
6 Reguluje te uprawnienia § 43 SzczWarSystElektR.
7 W praktyce konsument płaci za badanie, o którym tu mowa, z tym że koszty te są mu zwra-
cane (§ 43 ust. 6 SzczWarSystElektR). 
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2.2. Charakterystyka urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych energii 
elektrycznej zainstalowanych u konsumentów

Konsument przyłączony do (dystrybucyjnej) sieci energii elektrycznej8 
ma przez przedsiębiorstwo energetyczne (przesyłowe czy dystrybucyjne) za-
instalowane z reguły różnego rodzaju urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe9. 
Chodzi tu o różne modele liczników energii elektrycznej, które różnią się m.in. 
tzw. klasą urządzenia odpowiadającą dopuszczalnemu błędowi wskazań wyra-
żonemu procentowo. Błąd ten nazywany jest limitem uchybu. 

Klasę urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego, wskazującą na wspo-
mniany dopuszczalny limit uchybu, określa producent. Niemniej w praktyce 
przedsiębiorstwa energetyczne same ustalają ten limit na własne potrzeby. Lo-
kują go na poziomie 1, 2 lub 3%, przy czym w większości (co do zasady w ok. 
70%) przypadków limit ten ustanowiony jest na poziomie średnim, tj. 2%. Od 
tak ustalonego limitu przedsiębiorcy określają następnie wymiar błędnego wy-
niku, który dopiero oznacza wadliwe działanie urządzenia pomiarowo-rozli-
czeniowego.

2.3. Procedura reklamacji poprawności działania urządzeń pomiarowo-
rozliczeniowych

Reklamacje prawidłowości działania urządzenia pomiarowo-rozliczenio-
wego10 załatwiane są przez przedsiębiorstwa energetyczne w oparciu o reguły 
przewidziane w przyjętych przez nie instrukcjach. Zazwyczaj są to wewnętrz-
ne instrukcje dotyczące postępowania przy wykrywaniu i likwidacji nielegal-
nego poboru energii elektrycznej. Procedura reklamacyjna określona w takich 
instrukcjach odnosi się do wszystkich odbiorców, w tym do konsumentów.

Instrukcje zawierają m.in. szczegółowy opis postępowania w przypadku 
zgłoszenia przez odbiorcę nadmiernego zużycia energii elektrycznej. Zgod-
nie z ich postanowieniami, po zgłoszeniu przez odbiorcę reklamacji dotyczą-
cej uszkodzenia urządzenia pomiarowego, właściwa jednostka organizacyjna 
przedsiębiorstwa energetycznego zobowiązana jest do niezwłocznego11 prze-
prowadzenia kontroli układu pomiarowo-rozliczeniowego. Sprawdzenia pra-
widłowości działania dokonuje się za pomocą tzw. licznika wzorcowego, czyli 
takiego, który posiada aktualne świadectwo wzorcowania.

 8 W przypadku konsumentów chodzi zazwyczaj o sieć niskiego napięcia. 
 9 Sytuacja ta zależy konkretnie od grupy przyłączeniowej, do której zakwalifikowany jest dany 
konsument (standardowo jest to grupa V).
10 Nie należy tego uprawnienia mylić z prawem do żądania sprawdzenia dotrzymania para-
metrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci. To uprawnienie przewiduje § 42 
pkt 9 SzczWarSystElektR.
11 Najczęściej nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
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W  instrukcjach często znajduje się postanowienie, że licznik, którego 
błąd wykracza poza przyjęty zakres, ustalony w  klasie dokładności licznika 
x212, należy przekazać do badania laboratoryjnego, a w miejsce zdemontowa-
nia zainstalować inny licznik. Również w opisie takiej procedury kontrolnej 
przewiduje się, że zdemontować i zabezpieczyć należy tylko licznik, którego 
błąd wykracza poza dopuszczalny zakres (przy ww. klasie dokładności). Na-
tomiast w  innym przypadku, licznik należy przekazać do badania laborato-
ryjnego lub ekspertyzy jedynie na pisemne żądanie odbiorcy. Inaczej mówiąc, 
zgodnie z tym postanowieniem, przy badaniu prawidłowości działania urzą-
dzenia pomiarowo-rozliczeniowego licznikiem wzorcowym należy przyjąć, że 
dane urządzenie działa poprawnie, o  ile uchyb nie przekracza dwukrotności 
– przyjętego przez przedsiębiorstwo energetyczne – dopuszczalnego dla tego 
urządzenia limitu uchybu.

2.4. Wątpliwości co do legalności zasad kontroli poprawności urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych wynikających z instrukcji wewnętrznych

Praktyka wynikająca z podanych powyżej postanowień instrukcji prze-
widujących, że reklamowane urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe działa po-
prawnie w każdym przypadku, gdy licznik wzorcowy potwierdzi wskazywanie 
przez urządzenie błędu pomiaru nieprzekraczającego dwukrotności limitu 
błędu właściwego dla danego urządzenia, budzi zastrzeżenia pod względem 
jej legalności. Wydaje się to być niezgodne, w  szczególności, z  przepisami 
PrzecNieuczPraktU, a  to z  powodu dezinformacji konsumentów zawartej 
w  tego typu postanowieniach. Dezinformacja, czyli wprowadzenie w  błąd, 
polega tu na tym, że skierowana do konsumenta informacja o wyniku bada-
nia urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego nie odzwierciedla rzeczywistego 
wyniku pomiaru według licznika wzorcowego. Zamiast tego przekazuje ona 
wynik, opierający się ona dowolnie ustalonej w instrukcji (jako dwukrotność 
dopuszczalnego uchybu) wartości dopuszczalnej normy uchybu, podczas gdy 
producenci urządzeń, w oparciu o obowiązujące normy prawne, określają do-
puszczalne uchyby tych urządzeń na innym, niższym poziomie. 

Tego rodzaju informacja ma bezpośredni wpływ na przysługujące kon-
sumentowi prawo zgłoszenia przedsiębiorstwu energetycznemu reklamacji 
urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego oraz prawo żądania jego laboratoryj-
nego sprawdzenia (§ 43 ust. 1 i ust. 2 SzczWarSystElektR). Podany konsu-
mentowi zafałszowany wynik badania może go bowiem odwieść od zgłosze-
nia reklamacji wobec prawidłowości urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego 
oraz żądania jego badania laboratoryjnego. Przeciętny konsument13 nie zna 

12 Chodzi tu o przyjęty dopuszczalny limit uchybu na poziomie jego dwukrotności.
13 Za przeciętnego konsumenta –  zgodnie z  art.  2 pkt  8 PrzecNieuczPraktU –  uznaje się 
„konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny”, a oceny za-
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bowiem szczegółowych danych dotyczących wartości uchybu dopuszczalnego 
przez producenta. Dlatego nie ma świadomości, że w trakcie kontroli rzeczy-
wisty wynik przekroczy dopuszczalny uchyb, chociaż kontrolujący taki licznik 
uzna go, zgodnie z (własną) instrukcją, za działający poprawnie. Konsument, 
działając w zaufaniu do przedsiębiorstwa, które bada urządzenie za pomocą 
licznika wzorcowego, pozostanie zapewne w mylnym przeświadczeniu, że do-
konany przez profesjonalistę pomiar jest wiarygodny, a limit błędu pomiaru, 
na podstawie którego stwierdzono poprawność działania danego urządzenia, 
ma swoje umocowanie prawne. Skutkiem takiego przeświadczenia o popraw-
ności samego sprawdzania, jak i  działania całego układu pomiarowo-rozli-
czeniowego będzie zatem zaakceptowanie przez konsumenta wyniku badania 
i niekwestionowanie go przez powstrzymanie się od dalszej weryfikacji po-
prawności pracy urządzenia w ramach badań laboratoryjnych. W konsekwen-
cji konsument będzie obciążony opłatą za badanie techniczne, jako że zostanie 
potwierdzona poprawność działania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego. 

2.5. Kwalifikacja prawna zasad kontroli poprawności urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych wynikających z instrukcji wewnętrznych 
jako nieuczciwych praktyk rynkowych

Powyższe zachowanie przedsiębiorstwa energetycznego, rozważa-
ne jako nieuczciwa praktyka rynkowa, mieściłoby się w  świetle przepisów 
PrzecNieuczPraktU w kategorii wprowadzenia w błąd, polegającego na:
1) działaniu, które „w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować 

podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, któ-
rej inaczej by nie podjął”, a w szczególności dotyczącym:
a) „obowiązków przedsiębiorcy związanych z produktem, w tym usług 

serwisowych i procedury reklamacyjnej, dostaw niezbędnych usług 
i części” (art. 5 ust. 1 w zw. z ust. 3 pkt 3 PrzecNieuczPraktU) i/lub

b) „praw konsumenta, w szczególności prawa do naprawy lub wymiany 
produktu na nowy albo prawa do obniżenia ceny lub do odstąpienia 
od umowy” (art. 5 ust. 1 w zw. z ust. 3 pkt 4 PrzecNieuczPraktU)

 albo
2) zaniechaniu, które „pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu 

konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym po-
woduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta 

chowania konsumenta w konkretnym przypadku według powyższego miernika dokonuje się 
„z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego 
konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacz-
nie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki ryn-
kowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie 
jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa”.
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decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął”, a w szczególności 
dotyczącym: 
a) „zatajenia lub nieprzekazania w sposób jasny, jednoznaczny lub we 

właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu” (art. 6 
ust. 1 w zw. z ust. 3 pkt 1 PrzecNieuczPraktU),

b) a  w  przypadku propozycji nabycia produktu „uzgodnień dotyczą-
cych sposobu płatności, dostawy lub wykonania produktu oraz pro-
cedury rozpatrywania reklamacji” (art. 6 ust. 1 w zw. z ust. 4 pkt 4 
PrzecNieuczPraktU).

W obydwu powyżej wskazanych postaciach wprowadzenie w błąd odno-
si się do informacji dotyczących procedury reklamacyjnej względem kontroli 
poprawności urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego, a dokładniej do prawa 
konsumenta do uzyskania takich informacji, jak i obowiązku przedsiębiorcy 
ich przekazania konsumentowi.

Nieuczciwa praktyka występowałaby tym bardziej, jeśli zważyć na po-
trzebę konsumenta w kwestii dysponowania pełną wiedzą na temat wyniku 
badania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego. A wiedza taka – aczkolwiek 
w  skrajnych sytuacjach, to jednak – powinna również uwzględniać okolicz-
ność, że nie tylko kontrolowane urządzenie, lecz także sam licznik wzorcowy 
też ma dopuszczalną normę uchybu. Wobec tego zdarzyć się może, że uchyb 
w wyniku badania może wystąpić na dwóch urządzeniach, tj. tym badanym, 
jak i badającym. W takiej sytuacji wartość uchybu może się tak ukształtować, 
że suma dopuszczalnych błędów granicznych będzie większa niż dopuszczalny 
uchyb (choćby uchyb na samym kontrolowanym urządzeniu mieścił się nawet 
w owych niższych granicach przyjętych przez producenta).

Wobec tego należałoby też przyjąć, że wskazana praktyka jest nieuczciwa 
już w świetle generalnej klauzuli określonej w powołanej ustawie, mianowicie, 
poza tym że „w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowa-
nie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej 
produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu”, to równocześnie „jest 
sprzeczna z dobrymi obyczajami” (art. 4 ust. 1 PrzecNieuczPraktU). Byłoby 
tak dlatego, że dobrym obyczajem, zgodnym z zasadami uczciwego obrotu, jest 
podanie prawdziwej i  rzetelnej informacji kontrahentowi, który kwestionuje 
prawidłowość wykonywanej umowy. Obowiązek podania takiej informacji ist-
nieje zwłaszcza wtedy, gdy kontrahent (tu: konsument) sam nie jest w stanie 
dokonać badania poprawności urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ani 
zweryfikować wyników badania i zawartej w nich informacji o poprawności 
działania urządzenia, z uwagi na specjalistyczny zakres tego badania. Uznanie 
więc przez konsumenta w  rzeczywistości nieprawidłowego wyniku badania 
wspomnianego urządzenia licznikiem wzorcowym – bo przekraczającego do-
puszczalny dla niego uchyb – jako wyniku prawidłowego i w rezultacie tego 
brak skierowania przez przedsiębiorstwo energetyczne wadliwego urządzenia 
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do badania laboratoryjnego jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Jest tak tym 
bardziej, że kosztami badania licznikiem wzorcowym obciążany jest w takiej 
sytuacji konsument. 

Tym samym omawiana praktyka stanowiłaby przejaw naruszenia zbioro-
wych interesów konsumentów, o których mowa w przepisach OchrKonkU14. 
Praktyka ta, jako nieuczciwa praktyka rynkowa, stanowi „godzące w zbioro-
we interesy konsumentów bezprawne działanie przedsiębiorcy” (art. 24 ust. 2 
pkt 3 OchrKonkU).

3. Wyrok Sądu Najwyższego z 16.4.2015 r.15

3.1. Przedmiot sporu w sprawie rozpoznanej wyrokiem Sądu Najwyższego 
z 16.4.2015 r.

Do takich wniosków jak przedstawiono powyżej doszedł ostatecznie za-
równo Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)16, jak 
i sąd I instancji, tj. Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów (SOKiK)17, a także Sąd Apelacyjny18, w sprawie, która trafiła niedawno na 
wokandę Sądu Najwyższego19. Sąd Najwyższy zasadniczo podzielił stanowi-
sko sądów niższej instancji co do meritum, wprowadzając tylko pewne korekty 
w tym względzie, zwłaszcza w kwestii podstawy prawnej oceny działania jako 
sprzecznego z dobrymi obyczajami20. 

Zarzut, jaki w skardze kasacyjnej od powyższego rozstrzygnięcia sformu-
łowało przedsiębiorstwo energetyczne, dotyczył przede wszystkim błędnej wy-
kładni przesłanki bezprawności z art. 24 ust. 2 OchrKonkU w związku z prze-
słanką sprzeczności z dobrymi obyczajami z art. 4 ust. 1 PrzecNieuczPraktU. 
Przesłanka bezprawności miałaby być oceniana na gruncie ww.  przepisu 
OchrKonkU jedynie w  powiązaniu z  konkretnym przepisem prawa, zaka-
zującym naruszania dobrych obyczajów. Z tym że, w przypadku powołanego 
przepisu PrzecNieuczPraktU obydwie te przesłanki powinny być rozumia-
ne, przy uwzględnieniu wykładni prowspólnotowej, jako standard dotyczący 
„szczególnej wiedzy i staranności, których można w racjonalny sposób ocze-

14 Ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184), 
dalej OchrKonkU.
15 III SK 24/14, Legalis.
16 Decyzja Prezesa UOKiK z  21.9.2009  r., Nr  RKR 15/2009, UoKiK.gov.pl/download.
php?plik=6986.
17 Wyr. SOKiK z 2.10.2012 r., XVII AmA 98/12, Legalis.
18 Wyr. SA w  Warszawie z  12.9.2013  r., VI ACa 93/13, orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/ 
$N/154500000003003_VI_ACa_000093_2013_Uz_2013-09-12_002.
19 Wyr. z 16.4.2015 r., III SK 24/14, Legalis.
20 SN nie zgodził się tylko z ustaleniem sądów niższej instancji co do wysokości kar pienięż-
nych z tytułu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez dopuszczenie się nie-
uczciwej praktyki rynkowej przez przedsiębiorstwo energetyczne.

http://UOKiK.gov.pl/download.php?plik=6986
http://UOKiK.gov.pl/download.php?plik=6986


Prawo konsumenta do żądania kontroli poprawności urządzenia...

8 Marcin Trzebiatowski

kiwać od przedsiębiorcy w jego relacjach z konsumentami”. Zdaniem skarżą-
cego przedsiębiorstwa, dopełniło ono takiego standardu, interpretując wyniki 
sprawdzenia działania układu pomiarowo-rozliczeniowego za pomocą liczni-
ka wzorcowego w zgodzie ze stanem wiedzy technicznej i inżynieryjnej oraz 
regułami wypracowanymi w dziedzinie metrologii. Co za tym idzie, nie można 
mu postawić zarzutu naruszenia dobrych obyczajów i – w konsekwencji – na-
ruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Ponadto skarżące przedsiębiorstwo energetyczne postawiło też zarzut 
nieprawidłowego zastosowania cytowanych powyżej art. 4 ust. 1 w zw. z art. 5 
ust. 3 pkt 3 i 4 oraz art. 2 pkt 8 PrzecNieuczPraktU. Zdaniem SN, stosowana 
przez przedsiębiorstwo procedura sprawdzenia poprawności układu pomia-
rowo-rozliczeniowego za pomocą licznika wzorcowego ma charakter jedynie 
orientacyjny i  nie może skutkować podejmowania przez przeciętnych kon-
sumentów decyzji dotyczących reklamowania pracy takich urządzeń, których 
inaczej by nie podjęli. Konsument ten, rozumiany jako konsument dostatecznie 
dobrze poinformowany, uważny i ostrożny, ma przecież świadomość orienta-
cyjnego charakteru badania licznikiem wzorcowym. Jest bowiem informowany 
o możliwości skorzystania z laboratoryjnego badania tego licznika i zdaje so-
bie przy tym sprawę, że w stosunku do badania licznikiem w miejscu odbioru 
energii, badanie laboratoryjne jest bardziej dokładne i precyzyjne. Ponadto in-
terpretacja wyników badania za pomocą licznika wzorcowego dokonywana jest 
przez przedsiębiorstwo energetyczne w zgodzie zarówno z przepisami prawa, 
jak i ze stanem wiedzy technicznej i inżynieryjnej, a także z regułami wypraco-
wanymi w dziedzinie metrologii. Wobec tego praktyka pomiarowa i kontrolna 
nie może wprowadzać w błąd przeciętnego konsumenta co do dopuszczalnego 
limitu błędu w pomiarze, a w konsekwencji nie może wpływać negatywnie na 
decyzję konsumenta dotyczącą korzystania z jego uprawnień do reklamowania 
prawidłowości działania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

3.2. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego
3.2.1. Ustalenia wstępne (ogólne)

Przy rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy SN poczynił wstępne ustalenia 
ogólne, stwierdzając:
1. Co się tyczy praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, są to 

zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy21, podejmowane 
w  ramach prowadzonej przezeń działalności gospodarczej, które cha-
rakteryzują się bezprawnością oraz tym, że godzą, przez naruszenie lub 
zagrożenie, w  zbiorowe interesy konsumentów, rozumiane jako interes 
szerokiego kręgu konsumentów, niezindywidualizowanych co do liczby 

21 Pojęcie przedsiębiorcy jest zdefiniowane w art. 4 pkt 1 OchrKonkU.



Prawo konsumenta do żądania kontroli poprawności urządzenia...

 Marcin Trzebiatowski 9

i tożsamości, a przy tym zarówno aktualnych, jak i potencjalnych, będą-
cych adresatami bezprawnych praktyk stosowanych przez przedsiębiorcę.

2. Jednym z głównych kryteriów kwalifikujących zachowanie przedsiębiorcy 
jako praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumenta jest sprzeczność 
działania (lub zaniechania) z  prawem, która ma charakter obiektywny, 
co powoduje, że dla stwierdzenia bezprawności bez znaczenia pozosta-
je strona podmiotowa czynu, tj. wina sprawcy (w sensie subiektywnym, 
oznaczającym wadliwość procesu decyzyjnego sprawcy) oraz stopień tej 
winy (umyślność lub nieumyślność), a także świadomość istnienia naru-
szonych norm prawnych.

3. Do stwierdzenia, że dane zachowanie przedsiębiorcy jest bezprawne, 
w  rozumieniu art.  24 ust.  2 OchrKonkU, niezbędne jest sięgnięcie do 
innych niż regulacja OchrKonkU przepisów prawa, nakładających na 
przedsiębiorcę określony obowiązek (nakaz lub zakaz) w  obrocie kon-
sumenckim, co znaczy, że bezprawność działania lub zaniechania pole-
ga na naruszeniu przepisów przyznających konsumentowi jakiekolwiek 
uprawnienie, którego korelatem jest powstanie po stronie przedsiębiorcy 
obowiązku określonego zachowania22.

4. Bezprawność obejmuje nie tylko sprzeczność z przepisami prawa krajo-
wego oraz skutecznymi na terenie Polski przepisami umów międzynaro-
dowych i prawa wspólnotowego, lecz także sprzeczność z obowiązującym 
porządkiem prawnym, który tworzą zarówno normy prawa powszechnie 
obowiązującego, jak i nakazy lub zakazy wynikające z zasad współżycia 
społecznego oraz dobrych obyczajów, tworzących klauzulę generalną, do 
której odsyła przepis prawa23.

5. Istota mechanizmu uruchamianego w  oparciu o  powyższą konstrukcję 
zawiera się w odesłaniu nie tyle do gotowej formuły pozaprawnej, ile do 
wartości nieokreślonych bezpośrednio przez tekst ustawy, a zapewniają-
cych indywidualizację ocen, czyli tzw. luz decyzyjny24. Skoro zatem oce-

22 Odwołano się tu do następujących orzeczeń SN: uchwały z  13.7.2006  r., III SZP 3/06, 
OSNP 2007, Nr 1–2, poz. 35; postanowienia z 13.12.2012 r, III SK 25/12; wyr. z 12.2.2014 r., 
III SK 18/13, Legalis i wyr. z 27.8.2014 r., III SK 80/13, Legalis; a także do wypowiedzi pi-
śmiennictwa: A. Wędrychowska-Karpińska, A. Wiercińska-Krużewska, [w:] A. Stawicki, E. Stawic-
ki, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011, s. 539.
23 Pogląd ten zaczerpnięto w referowanym wyroku z: R. Stefanicki, Dobre obyczaje w prawie 
polskim, PPH 2002, Nr 5, s. 23 i n.
24 Działanie podmiotu stosującego prawo w  ramach tego luzu decyzyjnego, powstałego na 
gruncie klauzuli generalnej, ma o tyle charakter praworządny, że dokonywane jest na podstawie 
woli prawodawcy wyrażonej (w ww. przepisie, tj. art. 24 ust. 2 OchrKonkU) explicite. Jak się 
ogólnie przyjmuje, ów „luz” oznacza tu, że w procesie stosowania prawa „sędzia tworzy własną 
normę, opierając się na powszechnie przyjętych zapatrywaniach społeczeństwa. Działanie zaś 
sprzeczne z takim przekonaniem należy traktować za sprzeczne z dobrymi obyczajami”; zob. 
J. Preussner-Zamorska, Problematyka klauzul generalnych, na gruncie ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji. Klauzula dobrych obyczajów w art. 16, KPP 1998, Nr 4, s. 654. 
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na zachowania danego podmiotu może być dokonywana przez pryzmat 
dobrych obyczajów, gdyż przepis stanowiący podstawę tej oceny odsyła 
do takiej klauzuli, to również w przepisach tych aktów prawnych trze-
ba poszukiwać odwołania do klauzuli dobrych obyczajów. W tym ujęciu 
o istnieniu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów można 
mówić jedynie wtedy, gdy naruszone przez przedsiębiorcę przepisy prawa 
– jak np. art. 4 PrzecNieuczPraktU – odwołują się do dobrych obycza-
jów. Innymi słowy, naruszenie dobrych obyczajów nie stanowi samoistnej, 
przewidzianej w art. 24 ust. 2 OchrKonkU25, podstawy kwalifikowania 
zachowania przedsiębiorcy jako zakazanego. Naruszenie to jest więc 
prawnie relewantne z punktu widzenia wskazanego zakazu, jeśli pozwala 
uznać zachowanie przedsiębiorcy za niezgodne z zakazem ustanowionym 
w innym akcie prawnym, który dotyczy uprawnień konsumentów26.

6. Niewątpliwe jest zatem, że sprzeczność z prawem, o której mowa w art. 24 
ust.  2 OchrKonkU, może odnosić się, m.in. do naruszenia przepisów 
PrzecNieuczPraktU, a tym samym polegać na naruszeniu przez działanie 
przedsiębiorcy dobrych obyczajów. Nieuczciwe praktyki rynkowe zresztą 
w przeważającej mierze spełniają warunki ich kwalifikacji jako praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, ponieważ są działaniami 
zakazanymi. Ponadto z definicji są praktykami przedsiębiorców w  sto-
sunku do konsumentów i obejmują taki katalog zachowań, które ze swojej 
natury skierowane są do szerszego grona nieoznaczonych konsumentów.

3.2.2. Ustalenia konkretne (szczegółowe)

W oparciu o powyższe ustalenia, SN, w ramach łącznej analizy obydwu 
wspomnianych zarzutów skargi przedsiębiorstwa energetycznego, dokonał na-
stępującej oceny:
1. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym imple-

mentuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę o  nieuczciwych 
praktykach rynkowych27, a  przy tym, zgodnie z  wymogiem przyjętym 
w tej dyrektywie, mają to czynić na zasadzie modelu tzw. zupełnej har-
monizacji. Z modelu tego wynika zatem konieczność odzwierciedlenia 
w ustawie krajowej konstrukcji art. 5 ust. 2 dyrektywy, definiującego po-
jęcie nieuczciwej praktyki rynkowej. W przypadku prawa polskiego ozna-

25 Przepis ten nie tylko bowiem nie posługuje się pojęciem dobrych obyczajów, lecz nawet nie 
jest wystarczającą podstawą dla analizy zachowania przedsiębiorcy jako bezprawnego, gdyż dla 
takiej kwalifikacji konieczne jest zastosowanie przepisów innych aktów prawnych.
26 Zob. T. Skoczny (red.), Ustawa o  ochronie konkurencji i  konsumentów, Warszawa 2009, 
s. 958.
27 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.5.2005 r. o nieuczciwych 
praktykach rynkowych (Dz.Urz. UE L 149 z 11.6.2005 r., s. 22 i n.), dalej „dyrektywa”.
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cza to, że art.  4 ust.  1 PrzecNieuczPraktU powinien, co do istoty, być 
odpowiednikiem tego przepisu dyrektywy.

2. Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy statuuje dwie kumulatywne przesłanki, które 
powinny być spełnione dla uznania praktyki przedsiębiorcy za nieuczciwą: 
a)  sprzeczność praktyki z wymogami staranności zawodowej oraz 
b) zniekształcanie lub możliwość zniekształcania przez nią w  sposób 

istotny zachowania gospodarczego przeciętnego konsumenta wzglę-
dem produktu, do którego dociera bądź do którego jest ona skiero-
wana (lub przeciętnego członka grupy konsumentów, o ile praktyka 
skierowana jest do określonej grupy konsumentów).

3. Według art. 4 ust. 1 PrzecNieuczPraktU, praktyka rynkowa stosowana 
przez przedsiębiorców jest nieuczciwa również w razie spełnienia dwóch 
przesłanek: 
a) sprzeczności praktyki z dobrymi obyczajami oraz 
b)  w istotny sposób zniekształcania lub możliwości zniekształcania zacho-

wania rynkowego przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy 
dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

4. Z  zestawienia powyższych przepisów wynika zachodząca między nimi 
rozbieżność odnośnie do drugiej z  określonych nimi przesłanek, gdyż 
polski ustawodawca, odchodząc od literalnego brzmienia przepisu dyrek-
tywy, zastąpił przesłankę staranności zawodowej klauzulą dobrych oby-
czajów, które to pojęcia nie są tożsame. 

5. Artykuł 2h dyrektywy definiuje staranność zawodową jako standard do-
tyczący szczególnej wiedzy i profesjonalizmu, których można w racjonal-
ny sposób oczekiwać od przedsiębiorcy w jego relacjach z konsumentami, 
zgodnie z uczciwymi praktykami rynkowymi lub ogólną zasadą dobrej 
wiary w zakresie jego działalności. Definicja ta jest wprawdzie ogólna, ale 
ma wyraźnie zarysowane kontury obiektywnego wzorca przedsiębiorcy, 
wskazując, że mierniki słusznościowe, jak dobra wiara lub dobry obyczaj, 
mają pełnić służebną, tj. uzupełniającą funkcję przy wypełnianiu konkret-
ną treścią pojęcia staranności zawodowej. Na treść tego pojęcia składają 
się przede wszystkim w miarę precyzyjnie określone kryteria wewnątrz-
prawne, tj. konkretne co do wiedzy i sposobów jej przekazywania kon-
sumentom wymagania wynikające z dyrektywy oraz innych aktów prawa 
wtórnego transponowanych do porządków krajowych. 

6. Natomiast dobre obyczaje, o  których mowa w  art.  4 ust.  1 
PrzecNieuczPraktU, należy traktować jako normy moralne i zwyczajowe, 
jakimi przedsiębiorca powinien kierować się w  swojej działalności go-
spodarczej. W relacjach z konsumentami naruszenie dobrych obyczajów 
następuje na skutek nierzetelnych lub nieuczciwych zachowań przedsię-
biorców odbiegających od powszechnie przyjmowanych zasad. Przecięt-
ny konsument może więc oczekiwać od przedsiębiorcy działania nie tylko 
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zgodnego z prawem i powszechnie stosowanymi standardami, lecz także 
profesjonalnego. Dobre obyczaje nakazują bowiem, aby w relacji z kon-
sumentami przedsiębiorca m.in. rzetelnie ich traktował, nie utrudniał 
im dochodzenia ich praw lub świadczeń wobec niego oraz wykonywał 
względem nich swoje zobowiązania w sposób należyty.

7. Niezależnie nawet od tego wykładnię pojęcia „dobrych obyczajów” na 
gruncie PrzecNieuczPraktU należy i tak przeprowadzać z uwzględnieniem 
„ducha” regulacji unijnej, a przez to uwzględnić – w oparciu o dyrektywę 
–  kryterium „staranności zawodowej” przy ocenie praktyki stosowanej 
przez przedsiębiorcę. Dlatego nie można w przedmiotowej sprawie uznać 
zarzutu skarżącego przedsiębiorcy energetycznego dotyczącego naruszenia 
art. 4 ust. 1 PrzecNieuczPraktU, ponieważ pojęcie staranności zawodowej 
w rozumieniu dyrektywy wymaga od przedsiębiorcy podejmowania takich 
zachowań, jakie należałoby uznać za wymagane przez dobre obyczaje. In-
nymi słowy, zarzut ten można byłoby uznać za zasadny jedynie wtedy, gdy-
by okazało się, że zakres znaczeniowy pojęcia „dobre obyczaje” z powołane-
go przepisu PrzecNieuczPraktU byłby szerszy od takiego zakresu pojęcia 
„staranności zawodowej” z odnośnego przepisu dyrektywy. A tego rodzaju 
odmienność między tymi pojęciami nie zachodzi.

8. Zresztą, co istotne, w rozpoznawanej sprawie nie zachodziła konieczność 
oceny spornego zachowania przedsiębiorstwa energetycznego w świetle 
ogólnej definicji praktyki nieuczciwej z art. 4 ust. 1 PrzecNieuczPraktU28. 
Do takiej konkluzji skłania też unijna wykładnia przepisów 
PrzecNieuczPraktU, która wskazuje na niezależność przesłanek praktyki 
wprowadzającej w błąd (art. 5–6 PrzecNieuczPraktU) od klauzuli gene-
ralnej dotyczącej praktyki nieuczciwej (art. 4 ust. 1 PrzecNieuczPraktU). 
Inaczej mówiąc, do uznania danej praktyki za wprowadzającą w błąd wy-
starczy spełnienie pierwszych z ww. przesłanek, bez konieczności wery-
fikacji tej praktyki z pespektywy klauzuli generalnej29. Oznacza to, że dla 
kwalifikacji, w świetle przepisów PrzecNieuczPraktU, praktyki handlowej 
jako wprowadzającej w błąd, a zatem nazwanej praktyki rynkowej, nie ma 

28 Taki nakaz wynikał zaś z dawnego brzmienia ust. 2 art. 4 PrzecNieuczPraktU, zmienionego 
nowelą do tej ustawy (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), obowiązującej od 25.12.2014 r. Na ten temat, 
krytycznie, na gruncie dawnej regulacji zob. np. M. Sieradzka, Ustawa o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Lex/el., kom. do art. 4, pkt 2 i 6.
29 Wniosek taki znajduje oparcie w  wyr. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) z  19.9.2013  r. w  sprawie C-435/11 „CHS Tour Services GmbH”, pkt  35–45. 
Zob.  też w  nauce krajowej A. Wędrychowska-Karpińska, A. Wiercińska-Krużewska, Ustawa 
o …., s. 614–615, które opowiadają się za jedynie uzupełniającym charakterem klauzuli z art. 4 
ust. 1 PrzecNieuczPraktU oraz jej dodatkową funkcją pozwalającą objąć zakazem także inne 
nieuczciwe działania, które nie zostały wymienione wprost w przepisach PrzecNieuczPraktU, 
a które są podejmowane współcześnie lub dopiero pojawią się wraz z rozwojem rynku i po-
stępem technologicznym.
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potrzeby odwoływania się do kryterium dobrych obyczajów określonego 
w powyższej klauzuli30.

 9. Przyjmując, że w przedmiotowej sprawie nieuczciwą praktyką rynkową, 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, miałoby być działanie po-
legające na wprowadzaniu w  błąd konsumentów, będących odbiorcami 
energii elektrycznej, przez stosowanie procedury sprawdzenia prawidło-
wości działania zainstalowanego u nich układu pomiarowo-rozliczenio-
wego za pomocą licznika wzorcowego, w ramach której za nieprawidłowo 
działający uznawany był wyłącznie układ, dla którego licznik ten wskazał 
błąd odczytu o wartości co najmniej dwukrotnie przekraczającej norma-
tywny limit błędu właściwy dla sprawdzanego układu, to do działania 
takiego należy odnieść od razu przesłanki określone we właściwym dla 
tego rodzaju praktyk art. 5 PrzecNieuczPraktU. W kontekście tego prze-
pisu przedmiotowa praktyka przedsiębiorcy energetycznego rzeczywiście 
podpadałaby pod jego ust. 3 pkt 3 i 4, dotyczących obowiązków przed-
siębiorcy związanych z produktem, w tym z procedurą reklamacyjną, oraz 
dotyczących ogólnie praw konsumenta. 

10. Kluczowe znaczenie, z  punktu widzenia spornej praktyki rynko-
wej, ma jednak kryterium przeciętnego konsumenta (art.  2 pkt  8 
PrzecNieuczPraktU), a  konkretnie sposób, w  jaki konsument mógł 
zrozumieć informacje kierowane do niego, zgodnie ze stosowaną przez 
przedsiębiorcę energetycznego instrukcją postępowania przy wykrywa-
niu i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej.

11. Wychodząc z  założenia, że wzorzec przeciętnego konsumenta zakłada, 
iż jest to osoba należycie poinformowana, ostrożna oraz krytyczna, któ-
ra powinna posiadać przy tym pewien zasób informacji, aby je zwery-
fikować, i której zachowanie ocenia się z uwzględnieniem konkretnych 
okoliczności sprawy31, należy według tego modelu ustalić, jakimi cechami 
charakteryzuje się konsument, będący odbiorcą energii elektrycznej i do-
konujący reklamacji urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalo-
wanego przez wytwórcę lub dystrybutora energii.

12. Rodzaj konsumenta, o  którego chodzi w  przedmiotowej sprawie, nie 
należy do kategorii konsumentów przynależnych do grupy szczególnie 
podatnej na praktykę rynkową ze względów społecznych, kulturowych 
czy językowych. A zatem wzorzec konsumenta – odbiorcy energii elek-
trycznej, dokonującego reklamacji licznika energii, należy zrekonstruo-

30 Jak też nie ma potrzeby odwoływania się w przypadku takich praktyk do drugiej ogólnej 
przesłanki określonej klauzulą generalną z  tego przepisu, tj.  „zniekształcenia lub możliwości 
zniekształcenia zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta”.
31 W  praktyce UE zob. standardowo wyr. TSUE z  16.7.1998  r. w  sprawie C-210/96 „Gut 
Springenheide GmbH” pkt 31, a w praktyce krajowej wyr. SN z 21.4.2011 r., III SK 45/10, 
Legalis i z 4.3.2013 r., III SK 34/13, Legalis.
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wać w oparciu o ogólne cechy przeciętnego konsumenta (z art. 2 pkt 8 
PrzecNieuczPraktU). Chodzi tu zatem o przeciętnego odbiorcę energii 
elektrycznej.

13. Kierując się wspomnianymi cechami, należy przyjąć, że odbiorca taki 
na ogół zdaje sobie sprawę, że zainstalowane w  jego lokalu urządze-
nie pomiarowo-rozliczeniowe może być niedokładne. Nie można więc 
uznać, że jest to odbiorca niepoinformowany, nieuważny i  nieostrożny. 
Dotyczy to także wiedzy tego odbiorcy o  przysługujących mu upraw-
nieniach reklamacyjnych (odpowiedniej do modelu konsumenta z art. 2 
pkt  8 PrzecNieuczPraktU). To ostatnie założenie nie wyklucza jednak 
możliwości wprowadzenia go w błąd przez przedsiębiorcę co do zakre-
su tych uprawnień. Każdy odbiorca dokonujący reklamacji działa w za-
ufaniu do przedsiębiorcy jako profesjonalisty. W przypadku konsumenta 
zaufanie to jest połączone z jego słabszą pozycją jako uczestnika obrotu. 
Tym bardziej więc taki odbiorca może zostać przez określone zachowanie 
przedsiębiorcy wprowadzony w  błąd co do uprawnień reklamacyjnych. 
Jest tak również dlatego, że przeciętny odbiorca energii nie jest w stanie 
samodzielnie ustalić prawidłowości działania zainstalowanego u  niego 
urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego i musi zdać się na kontrolę prze-
prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne.

14. Możliwość pomyłki jest w tym przypadku większa, z uwagi na dodatkowe 
okoliczności. Zalicza się do nich fakt, że u badanych odbiorców zostały 
zainstalowane różne modele liczników energii elektrycznej, różniące się 
między innymi określoną przez producenta klasą urządzenia odpowia-
dającą dopuszczalnemu błędowi wyrażonemu procentowo (w przypadku 
odbiorców grupy V – na poziomie 1, 2 lub 3%).

15. Prognozując zatem, w jaki sposób określony wyżej przeciętny konsument 
mógł zachować się po uzyskaniu informacji kierowanych do niego przez 
przedsiębiorcę energetycznego w  ramach postępowania reklamacyjne-
go, należy zauważyć, że przedsiębiorstwo to na pierwszym etapie pro-
cedury reklamacyjnej przeprowadzało badanie urządzenia pomiarowo-
-rozliczeniowego za pomocą licznika wzorcowego, zapewniając jednak 
możliwość dalszej weryfikacji funkcjonowania urządzenia w warunkach 
laboratoryjnych. Niemniej, zgodnie z pkt 9 instrukcji, w trakcie tej pro-
cedury przyjmowano, że urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe podlega 
demontażowi i przekazaniu do badania laboratoryjnego wyłącznie w sy-
tuacji, gdy sprawdzony licznik wykaże błąd pomiaru wykraczający poza 
ustalony w instrukcji zakres (przy klasie dokładności x2 – dwukrotność 
dopuszczalnego uchybu). W  pozostałych zaś przypadkach urządzenie 
kierowano do badań laboratoryjnych jedynie na pisemne żądanie odbior-
cy. Oznacza to, że skarżące przedsiębiorstwo samowolnie wprowadziło 
zatem podwójny stopień dopuszczalnego błędu urządzeń pomiarowo-
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-rozliczeniowych w stosunku do tej, jaka wynikała ze stosowanych przez 
producentów przepisów dotyczących funkcjonowania tych urządzeń. Ten 
dwukrotny uchyb ustanowiło zaś w  instrukcji wewnętrznej, której treść 
z pewnością nie mogła być znana odbiorcom energii. Zresztą przedsię-
biorstwo to nie było prawnie zobowiązane do informowania konsumenta 
składającego reklamację o przyjęciu tego rodzaju instrukcji. 

16. Trzeba też dodać, że przedsiębiorstwo energetyczne stosowało przy tym 
podwójne standardy oceny działania urządzeń pomiarowo-rozliczenio-
wych na poszczególnych etapach procedury reklamacyjnej. W trakcie bada-
nia urządzenia u odbiorcy energii elektrycznej za pomocą licznika wzorco-
wego, uznawało bowiem za niewadliwe urządzenia o dwukrotnej wielkości 
uchybu. Natomiast w kontrolnym badaniu laboratoryjnym, o kwalifikacji 
urządzenia jako wadliwego decydował ostatecznie limit błędu określony 
przez producenta, który zakładał niższy uchyb. W konsekwencji, odbior-
ca –  konsument, działając w  zaufaniu do profesjonalizmu przedsiębior-
stwa energetycznego, nie będąc poinformowany przezeń o wspomnianych 
podwójnych standardach oceny funkcjonowania urządzenia pomiarowo-
-rozliczeniowego, pozostawał w  przeświadczeniu o  rzetelności badania 
przeprowadzonego za pomocą licznika wzorcowego oraz prawidłowości 
jego wyniku. Rezygnował więc, a przynajmniej mógł wtedy zrezygnować, 
z dalszego postępowania reklamacyjnego, ponosząc koszty pomiaru tech-
nicznego, gdy tymczasem kontrolowane urządzenie, uznane za niewadliwe 
(skoro pomiar mieścił się w podwójnym uchybie), w rzeczywistości mogło 
przekraczać określony przez producenta limit błędu. Wskutek takiej pro-
cedury sprawdzającej i braku rzetelnej informacji na temat jej szczegółów, 
przeciętny konsument podejmował lub choćby mógł podejmować decyzje 
dotyczące uprawnień reklamacyjnych, przysługujących mu w ramach umo-
wy z przedsiębiorcą, jakich inaczej by nie podjął. 

17. Oceniając kwestionowane zachowanie przedsiębiorstwa energetycznego, 
pozostaje dojść do wniosku, że stanowi ono nieuczciwą praktykę rynko-
wą polegającą na działaniu wprowadzającym w błąd, w rozumieniu art. 5 
ust. 1 i ust. 3 pkt 3 i 4 PrzecNieuczPraktU, a tym samym praktykę naru-
szającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 
OchrKonkU.

4. Uwagi do wyroku Sądu Najwyższego oraz wnioski
Znaczenie przedstawionego wyroku SN wynika z praktycznej rangi pra-

wa konsumenta do sprawdzenia poprawności układu pomiarowo-rozlicze-
niowego. Na rangę tę wskazuje fakt, że niemal połowa skarg32 konsumentów 

32 Chodzi tu o skargi zgłaszane do organizacji konsumenckich.
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dotyczących dostaw energii ma związek z  wadliwym działaniem urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych (tzw. liczników). Skargi te są związane z reguły 
z oskarżaniem konsumenta przez przedsiębiorstwo energetyczne o nielegal-
ny pobór prądu, z powodu podejrzenia o stosowanie metod fałszowania jego 
pracy33. Liczba przypadków oskarżania konsumentów o kradzież prądu oraz 
procedury stosowane przy tym przez przedsiębiorstwa energetyczne pokazu-
ją, że ten mechanizm kontrolny jest nadużywany34. Najczęściej nie dochodzi 
bowiem do udowodnienia winy konsumenta w wadliwie działającym liczniku. 
Powyższe sytuacje ujawniają zarazem, że na powstanie błędu w liczniku mogą 
mieć wpływ inne czynniki, niż te wiązane tu z  działaniem samego konsu-
menta35. Zresztą przedsiębiorstwa energetyczne starają się powyższe sytuacje 
wykorzystać do realizacji ciążącego na nich obowiązku legalizacji liczników co 
15 lat przez Urząd Miar i Wag. Na ogół bowiem obowiązek taki nie jest wy-
konywany terminowo, wobec czego we wspomnianych sytuacjach nie jest też 
przedstawiane konsumentowi świadectwo legalizacji spornego licznika. To zaś 
uzasadnia przypuszczenie, że błędy w pracy licznika mogą wynikać właśnie ze 
zbyt długiego okresu jego użytkowania36. 

Ponadto przedsiębiorstwa energetyczne zachowują się w  trakcie wspo-
mnianej procedury sprawdzającej w sposób nieuczciwy, w świetle swoich obo-
wiązków informacyjnych. Nie informują bowiem konsumentów o prawie do 
żądania laboratoryjnego zbadania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego 
i pobierają w takich przypadkach od razu opłaty za zwykłe badanie (licznikiem 
wzorcowym). Nierzadko pobierają również opłaty za badania laboratoryjne, 
które wykazują błąd w działaniu takiego urządzenia, korzystając z niewiedzy 
odbiorców energii o bezzasadności takiej opłaty. Nagminnie też uchylają się od 

33 Na rynku krajowym dostępne są tzw. magnesy neodymowe, silnie oddziałujące na pole ma-
gnetyczne licznika. Przez przyłożenie ich do licznika następuje spowolnienie jego obrotów, 
a wskutek tego niższy wynik pobranego prądu. Jednakże dłuższe oddziaływanie na licznik ta-
kim magnesem może spowodować jego trwałe uszkodzenie, a w konsekwencji znacznie zawy-
żone pomiary poboru prądu. Z tego względu konsumenci zgłaszający zawyżone w stosunku do 
planowanych rachunki za prąd są automatycznie podejrzewani o  tego rodzaju (wcześniejsze) 
manipulacje przy liczniku w celu nielegalnego poboru prądu.
34 Jest tak tym bardziej, że liczba kontroli rozstrzygniętych przeciwko konsumentom jest nie-
mała, co jest zazwyczaj skutkiem tego, że wszelkie wątpliwości są interpretowane na ich nieko-
rzyść. Zarazem kary wymierzane w takich przypadkach są najwyższe z możliwych, a biorą się 
z ich wyliczenia w oparciu o ryczałtowe wielkości poboru energii, które są wartościami maksy-
malnymi. Ponadto, gdy konsument nie ureguluje należności z tytułu zarzucanego mu nielegal-
nego poboru prądu, jawnie już łamie się prawo, wszczynając egzekucję należności bez czekania 
na prawomocny wyroku sądu.
35 Eksperci biorący udział w tego typu sporach, wśród takich przyczyn wymieniają pole elek-
tromagnetyczne innego pochodzenia, np. wytworzone wskutek wyładowania atmosferycznego 
lub wysokiej temperatury.
36 Zob. raport o najczęstszych problemach konsumenckich na rynku energii, dostępny na stro-
nie Stowarzyszenia Konsumentów Polskich: www.konsumenci.org/.

http://www.konsumenci.org/
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obowiązku poinformowania konsumentów o możliwości dodatkowego bada-
nia urządzenia w drodze ekspertyzy37.

Sprawa, w której zapadł referowany tu wyrok SN, jest tym bardziej istot-
na, że ujawnia jeszcze jedną niedozwoloną praktykę przedsiębiorstw energe-
tycznych, dotyczącą procedury reklamacji działania układu pomiarowo-rozli-
czeniowego. W sprawie tej przedsiębiorstwo energetyczne nie tylko obciążało 
konsumentów kosztami już po wstępnym zbadaniu urządzenia pomiarowo-
-rozliczeniowego, dokonanym we własnym zakresie, czyli przez swojego pra-
cownika (za pomocą licznika wzorcowego). Zarazem bowiem nie informowało 
ono konsumentów, że tego typu badanie jest jedynie badaniem orientacyjnym, 
którego wyniki nie mogą być podstawą do stwierdzenia z całą pewnością, że 
kontrolowane urządzenie funkcjonuje poprawnie. Okoliczność ta tym bardziej 
wykluczała możliwość obciążania konsumentów kosztami przeprowadzenia 
badania zapewniającego jedynie tak wątpliwe wyniki. Co więcej, wynik poda-
wany w ramach takiej procedury, a najczęściej będący wynikiem pozytywnym 
(tj. wskazującym na brak wadliwości), był oparty na dowolnie przyjętej przez 
przedsiębiorcę energetycznego skali dopuszczalnego uchybu, bo dwukrot-
nie przewyższającej maksymalne wartości błędu określone przez producenta 
sprawdzanego urządzenia. Także o tym elemencie procedury kontrolnej, wyni-
kającym do tego z dokumentów wewnętrznych (tzn. instrukcji) przedsiębior-
stwa energetycznego, konsument nie był w ogóle informowany.

Trudno zatem nie podzielić stanowiska SN zajętego w komentowanym 
wyroku. Praktyka rynkowa, o której wyżej mowa, zasługuje niewątpliwie na 
uznanie za nieuczciwą, w rozumieniu PrzecNieuczPraktU. Praktyka taka:
1) wywołuje w przeświadczeniu (tj. świadomości) przeciętnego konsumen-

ta-odbiorcy energii wyobrażenia, które są obiektywnie sprawdzalne, a nie 
wyłącznie subiektywnie odczuwalne, a które nie odpowiadają rzeczywi-
stości (tzw. mylny obraz rzeczywistości) w przedmiocie charakteru ba-
dania prawidłowości działania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego 
dokonanego za pomocą licznika wzorcowego i konkretnych, liczbowych 
kryteriów jej ustalenia na podstawie takiej kontroli;

2) ma przez to zwodniczą naturę, polegającą na dezinformowaniu wspo-
mnianego konsumenta, które jest wynikiem wytworzenia u niego przez 
przedsiębiorcę, w sposób celowy, niejasnego, dwuznacznego lub nieprecy-
zyjnego stanu wiedzy dotyczącego warunków, na których przeprowadza-
ne jest takie badanie;

3) przez zawartą w niej dezinformację, o której mowa powyżej, jest zarazem 
na tyle doniosła (tzn. istotna), że powoduje zniekształcenie decyzji go-
spodarczej konsumenta, który przekonany o pewności czy ścisłości (pod 
względem technicznym) przeprowadzanego badania oraz jego oparcia 

37 Zob. na podobny temat np. W. Krogulec, Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego 
a nielegalny pobór energii, Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2011, Nr 3, s. 4–7.
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na wartościach niezależnych od samego przedsiębiorcy energetycznego 
(tj. mieszczących się w granicach określonych w sposób stały i  jednoli-
ty przez producenta kontrolowanego urządzenia), najprawdopodobniej 
zrezygnuje z domagania się poddania tego urządzenia badaniu laborato-
ryjnemu, tym bardziej że nie był o prawie do zgłoszenia takiego żądania 
wyraźnie poinformowany (zachodzi tu zatem związek przyczynowy mię-
dzy wskazaną dezinformacją a zachowaniem konsumenta);

4) powoduje powstanie powyższego związku przyczynowego w tym przy-
padku, tym bardziej że przeciętny konsument-odbiorca energii jest osobą 
mimo wszystko dość słabo zorientowaną w przysługujących mu prawach, 
a na pewno jest osobą zdaną na przedsiębiorcę energetycznego i stoso-
wane przez niego metody działania, w tym procedurę kontroli urządzeń 
pomiarowo rozliczeniowych (należy bowiem przyjąć, że taki odbiorca nie 
jest w stanie sam zweryfikować pomiaru działania zamontowanego u nie-
go urządzenia, dokonanego przez pracownika takiego przedsiębiorstwa 
ani nie ma sam wiedzy o dopuszczalnych, „producenckich” wielkościach 
uchybu takiego urządzenia, zwłaszcza że nawet nie orientuje się, jaki jest 
typ urządzenia i kto jest jego wytwórcą38 i to niezależnie od zastosowane-
go do niego modelu przeciętnego konsumenta)39;

5) prowadzi zatem niewątpliwie, przez wykazane braki w  informacji od 
przedsiębiorcy energetycznego dla konsumenta-odbiorcy energii, do na-
ruszenia jego prawa do podjęcia świadomego, efektywnego wyboru co do 
swojego zachowania na rynku40, a więc do tzw. upośledzenia tego wyboru, 
który jest dokonywany w ramach procedury badania prawidłowości dzia-
łania układu pomiarowo-rozliczeniowego;

6) zasługuje na uznanie za nieuczciwą dlatego, że skutkuje to, że konsument 
musi ponieść koszty spornego badania, które nie wykazało wadliwości 
działania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

38 Jest to bowiem sytuacja mająca potwierdzenie w orzecznictwie, w której niezależnie od tego, 
czy adresatem praktyki rynkowej będzie konsument przeciętny czy też konsument nieświadomy 
i nieostrożny. Z uwagi na rodzaj wprowadzenia w błąd (co do cech towaru) nawet świadomy 
i ostrożny konsument nie mógł zweryfikować informacji zawartych w przekazywanym mu ko-
munikacie pochodzącym od przedsiębiorcy. Szerzej E. Rutkowska-Tomaszewska, Nieuczciwe 
praktyki rynkowe na rynku bankowych usług konsumenckich, cz. I, rozdz. 2, pkt 2.2, Lex/el.
39 A biorąc tu pod uwagę, że oceny modelu konsumenta dokonuje się w danym przypadku 
przez pryzmat specyfiki stosunków panujących na rynkach wewnętrznych każdego kraju oraz 
że konsumenci w Polsce przez kilkadziesiąt lat nie byli poddawani, jak odbiorcy w krajach 
zachodnich, technikom rynkowym i  brak im równoważnego wyrobienia w  tym względzie, 
należałoby przyjąć, że kryteria kwalifikacji zachowań przedsiębiorców wobec takich konsu-
mentów muszą być bardziej restrykcyjne. Polskich konsumentów można więc traktować jako 
wyjątkowo podatnych na praktyki rynkowe. Zob. wyr. SOKiK: z 2.12.2005 r., VI ACa 600/05, 
Dz.Urz. UOKiK Nr 1, poz. 19 i wyr. SOKiK z 23.2.2006 r., XVII Ama 118/2004, Dz.Urz. 
UOKiK Nr 2, poz. 31.
40 A o ochronie właśnie tego prawa stanowi pkt 14 preambuły dyrektywy.


