
PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY 

obowiązująca w  

ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o. 
(oznaczoną dalej jako ZCH Siarkopol) 

1. Zawarcie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym 
sprzedawcą. 

Po wybraniu przez Odbiorcę nowego sprzedawcy energii elektrycznej, 
odbiorca zawiera z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej, która powinna 
zawierać m.in. klauzulę, że wchodzi w życie z dniem skutecznego rozwiązania 
umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą oraz z 
dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji z ZCH 
Siarkopol. 

2. Wypowiedzenie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej 
dotychczasowemu sprzedawcy. 

Odbiorca równocześnie wypowiada dotychczasowemu sprzedawcy umowę 
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Dotychczasowy 
sprzedawca potwierdza Odbiorcy przyjęcie wypowiedzenia umowy. 

3. Złożenie wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy. 

Powiadomienie ZCH Siarkopol o fakcie zawarcia umowy sprzedaży energii 
elektrycznej pomiędzy Odbiorcą i nowym sprzedawcą, dokonuje Odbiorca lub 
nowy sprzedawca, składając wypełniony formularz zgłoszenia zmiany 
sprzedawcy, którego wzór udostępnia ZCH Siarkopol. 

Złożenie zgłoszenia rozpoczyna proces zmiany sprzedawcy, którego 
przeprowadzenie ZCH Siarkopol zobowiązuje się dokonać w okresie 21 dni, w 
przypadku braku przeszkód – o charakterze technicznym lub prawnym po 
stronie odbiorcy lub sprzedawcy. Wniosek zgłoszenia zmiany sprzedawcy 
Odbiorca składa w siedzibie ZCH Siarkopol. 

4. Weryfikacja złożonego wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy. 

ZCH Siarkopol w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od daty 
otrzymania wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy, dokonuje jego weryfikacji 
formalnej oraz sprawdzenia, czy taki odbiorca znajduje się na jego terenie i 
czy jest rozliczany w jego systemie bilingowym. Jeżeli wniosek zawiera braki 
formalne lub błędy, ZCH Siarkopol informuje o tym podmiot, który przedłożył 
powiadomienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania tego powiadomienia, wykazując wszystkie braki lub błędy i 
informując o konieczności ich uzupełnienia lub poprawy. Jeżeli braki formalne 
lub błędy nie zostaną uzupełnione w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych, ZCH Siarkopol dokonuje negatywnej weryfikacji wniosku, 
informując o tym podmiot, który przedłożył powiadomienie oraz 



dotychczasowego sprzedawcę. ZCH Siarkopol, w terminie nie 
przekraczającym ostatniego dnia weryfikacji przekazuje do nowego 
sprzedawcy informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji. W przypadku pozytywnej weryfikacji 
powiadomienia o jego wyniku informowany jest dotychczasowy sprzedawca w 
terminie nie przekraczającym ostatniego dnia weryfikacji. 

5. Zawarcie przez Odbiorcę z ZCH Siarkopol umowy o świadczenie usług 
dystrybucji. 

W przypadku weryfikacji pozytywnej Odbiorca zawiera z ZCH Siarkopol 
umowę o świadczenie usług dystrybucji z uzgodnioną datą zmiany 
sprzedawcy.  

Do dokonania procedury zmiany sprzedawcy wymagane jest współdziałanie z 
OSD nadrzędnym – PGE Dystrybucja S.A., który pełnić będzie funkcję 
operatora pomiarów.  

6. Odczyt wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy. 

Dzień wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, a tym samym również 
rozwiązanie umowy pomiędzy Odbiorcą i dotychczasowym sprzedawcą 
dokonywane jest na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. W tym dniu, a 
maksymalnie 5 dni po wejściu w życie tej umowy, ZCH Siarkopol dokonuje 
odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy i udostępnia 
odczytane dane pomiarowe (zgodnie z umową generalną) do starego 
sprzedawcy celem końcowego rozliczenia i do nowego sprzedawcy dla 
wskazania stanu początkowego, od którego ma być rozliczany Odbiorca u 
nowego sprzedawcy. Jednocześnie do istniejącej już umowy o świadczenie 
usług dystrybucji (umowy generalnej) pomiędzy nowym sprzedawcą a ZCH 
Siarkopol, nowy sprzedawca przesyła do ZCH Siarkopol uaktualniony wykaz 
zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej. 

7. Zasady obowiązywania procedury zmiany sprzedawcy 

Niniejsza procedura zmiany sprzedawcy obowiązuje do czasu odwołania. 
Aktualna procedura zmiany sprzedawcy publikowana jest na stronie 
internetowej. W przypadku zatwierdzenia IRiESD dla ZCH Siarkopol  w 
ramach której postanowienia będą odmienne od niniejszej procedury – OSD 
dokona jej zmiany nie potniej niż  w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia 
się decyzji w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji.  

 


