
PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zawarte w niniejszym rozdziale 

dotyczą odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD Grupa KĘTY S.A., 

nie objętych rozszerzonym obszarem Rynku Bilansującego.  

1.2. Podstawą realizacji sprzedaży energii elektrycznej na obszarze działania OSD 

Grupa KĘTY S.A. jest generalna umowa dystrybucji, zawarta przez sprzedawcę z 

OSD Grupa KĘTY S.A.. Generalna umowa dystrybucji reguluje kompleksowo 

stosunki pomiędzy sprzedawcą, a OSD Grupa KĘTY S.A. oraz określa warunki 

jakie musi spełniać sprzedawca chcący prowadzić sprzedaż energii elektrycznej dla 

wszystkich odbiorców z obszaru działania OSD Grupa KĘTY S.A.. 

1.3. Układy pomiarowo - rozliczeniowe u odbiorców chcących skorzystać z prawa 

wyboru sprzedawcy, muszą spełniać postanowienia p.C.2. IRiESD OSD Grupa 

KĘTY S.A., część 2 od momentu skorzystania z tego prawa. 

1.4. Przy każdej zmianie sprzedawcy przez odbiorcę, OSD Grupa KĘTY S.A. dokonuje 

odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego tego odbiorcy. Ustalenie 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień zmiany sprzedawcy 

dokonywane jest na podstawie odczytu wykonanego z maksymalnie 

pięciodniowym wyprzedzeniem lub opóźnieniem. 

1.5. Zmiana sprzedawcy dokonywana jest z uwzględnieniem zapisów obowiązujących 

umów o świadczenie usług dystrybucji, przy czym: 

a) proces zmiany sprzedawcy przez dotychczasowego odbiorcę przedsiębiorstwa 

pełniącego obowiązki sprzedawcy z urzędu nie powinien przekroczyć okresu  

30 dni*, licząc od momentu otrzymania przez OSD Grupa KĘTY S.A. 

powiadomień, o których mowa w p.F.2.3. IRiESD OSD Grupa KĘTY S.A., 

część 2 

b) proces kolejnych zmian Sprzedawcy nie powinien przekroczyć okresu: 

- 14 dni dla odbiorców, których urządzenia pomiarowo - rozliczeniowe 

spełniają określone przepisami prawnymi wymagania, mających zawartą 

odrębną umowę o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz dla 

których możliwy jest zdalny odczyt ich układów pomiarowo-rozliczeniowych, 

- 30 dni dla pozostałych odbiorców, 

licząc od momentu otrzymania przez OSD Grupa KĘTY S.A. powiadomień o 

których mowa w p.F.3.4. IRiESD OSD Grupa KĘTY S.A., część 2 

Zmiana sprzedawcy następuje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego lub w 

każdy inny dzień określony w umowie sprzedaży energii elektrycznej, w którym 

dokonany zostanie odczyt układów pomiarowo – rozliczeniowych. 

* - okres ten ma być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

dotyczącymi tego zakresu 

1.6. OSD Grupa KĘTY S.A. informuje odbiorców na stronach internetowych (pod 

adresem: http://www.grupakety.com/pl/operator-systemu-dystrybucyjnego/) o 

sprzedawcach energii elektrycznej, którzy posiadają zawarte z OSD Grupa KĘTY 



S.A. generalne umowy dystrybucji. 

2. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ DOTYCHCZASOWEGO 

ODBIORCĘ PRZEDSIĘBIORSTWA PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI 

SPRZEDAWCY Z URZĘDU (PIERWSZA ZMIANA SPRZEDAWCY) 

 

2.1. Odbiorca zawiera z wybranym przez siebie sprzedawcą energii elektrycznej 

umowę sprzedaży. 

2.2. Odbiorca wypowiada umowę zawartą z przedsiębiorstwem pełniącym obowiązki 

sprzedawcy z urzędu lub upoważnia sprzedawcę do dokonania wypowiedzenia. 

2.3. Po zawarciu umowy sprzedaży energii, o której mowa w p.F.2.1. IRiESD OSD 

Grupa KĘTY S.A., część 2,sprzedawca na zasadach określonych w generalnych 

umowach dystrybucji powiadamia OSD Grupa KĘTY S.A. o zawarciu umowy 

sprzedaży z odbiorcą. W tym celu sprzedawca przekazuje do OSD Grupa KĘTY 

S.A. wypełniony i podpisany przez odbiorcę i sprzedawcę formularz, zgodnie ze 

wzorem określonym przez OSD Grupa KĘTY S.A..  

2.4. OSD Grupa KĘTY S.A. w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty 

otrzymania powiadomień o których mowa w p.F.2.3. IRiESD OSD Grupa KĘTY 

S.A., część 2, dokonuje ich weryfikacji zgodnie  

z zapisami rozdziału B. 

2.5. Po pozytywnym wyniku weryfikacji, o której mowa w p.F.2.4. IRiESD OSD 

Grupa KĘTY S.A., część 2, OSD Grupa KĘTY S.A. informuje przedsiębiorstwo 

pełniące obowiązki sprzedawcy z urzędu o otrzymanym od odbiorcy 

powiadomieniu o zmianie sprzedawcy. 

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji OSD informuje nowego 

sprzedawcę i odbiorcę o przerwaniu procesu zmiany sprzedawcy wraz z podaniem 

przyczyny. 

2.6. W celu realizacji umowy sprzedaży, o której mowa w p.F.2.1. IRiESD OSD Grupa 

KĘTY S.A., część 2, odbiorca zawiera z OSD Grupa KĘTY S.A. umowę o 

świadczenie usług dystrybucji lub upoważnia sprzedawcę do zawarcia takiej 

umowy w jego imieniu i na jego rzecz. 

2.7. Umowa sprzedaży zawarta między odbiorcą i sprzedawcą oraz umowa 

o świadczenie usług dystrybucji zawarta miedzy odbiorcą i Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego, wchodzą w życie z dniem skutecznego rozwiązania 

dotychczasowej umowy odbiorcy z przedsiębiorstwem energetycznym pełniącym 

obowiązki sprzedawcy z urzędu. 

  

3. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ ODBIORCĘ (KOLEJNE 

ZMIANY SPRZEDAWCY) 

 

3.1. Warunkiem koniecznym umożliwiającym kolejną zmianę sprzedawcy przez 

odbiorcę jest istnienie umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 

OSD Grupa KĘTY S.A., a odbiorcą. 

3.2. Odbiorca dokonuje wyboru kolejnego sprzedawcy i zawiera z nim umowę 

sprzedaży energii elektrycznej. Umowa ta winna zawierać klauzulę, iż wchodzi 



w życie z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży zawartej miedzy 

odbiorcą i jego dotychczasowym sprzedawcą. 

 

3.3. Odbiorca wypowiada dotychczasową umowę sprzedaży lub upoważnia nowego 

sprzedawcę do dokonania wypowiedzenia. 

3.4. Odbiorca i nowy sprzedawca powiadamiają OSD Grupa KĘTY S.A. (na zasadach 

opisanych w p.F.2.3. IRiESD OSD Grupa KĘTY S.A., część 2) o fakcie zawarcia 

ze sobą umowy sprzedaży. 

3.5. OSD Grupa KĘTY S.A., w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty 

otrzymania powiadomień o których mowa w p.F.3.4., dokonuje ich weryfikacji, 

zgodnie  

z zapisami rozdziału B. 

3.6. Po pozytywnym wyniku weryfikacji, o której mowa w p.F.3.5. IRiESD OSD 

Grupa KĘTY S.A., część 2, OSD Grupa KĘTY S.A. informuje dotychczasowego 

sprzedawcę o otrzymanym od odbiorcy powiadomieniu o wypowiedzeniu umowy. 

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji OSD Grupa KĘTY S.A. informuje 

nowego sprzedawcę i odbiorcę o przerwaniu procesu zmiany sprzedawcy wraz z 

podaniem przyczyny. 

3.7. Umowa sprzedaży zawarta między odbiorcą i nowym sprzedawcą wchodzi w życie 

z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży zawartej między odbiorcą 

i dotychczasowym sprzedawcą. 

 


