
Procedura zmiany sprzedawcy przez Odbiorcę 
(kolejne zmiany sprzedawcy) 

 
1. Warunkiem koniecznym umożliwiającym zmianę  Sprzedawcy  przez  Odbiorcę 

jest  istnienie   umowy  o  świadczenie  usług  dystrybucji,  zawartej  
pomiędzy TIEW S.A. a Odbiorcą. 

 
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 między 
Odbiorcą i jego dotychczasowym Sprzedawcą. 

 
3. Odbiorca wypowiada dotychczasowa umowę sprzedaży lub upoważnia 

nowego Sprzedawcę do dokonania wypowiedzenia. 
 
4. Odbiorca i nowy Sprzedawca powiadamiają TIEW S.A. (na zasadach 

opisanych w p. 3 Procedury pierwszej zmiany sprzedawcy ) o fakcie zawarcia ze 
sobą umowy sprzedaży. 

 
5. TIEW S.A. w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty 

otrzymania powiadomień,  o  których  mowa  w  p.  4.,  dokonuje  ich 
weryfikacji,  zgodnie z  zapisami  rozdziału  B  Instrukcji  Ruchu  i  Eksploatacji  
Sieci  Dystrybucyjnej TIEW S.A.. 

 
6. Po pozytywnym wyniku weryfikacji, o której mowa w p. 5., TIEW S.A. 

informuje dotychczasowego  Sprzedawcę  o  otrzymanym  od  Odbiorcy  
powiadomieniu o wypowiedzeniu umowy. 

 
7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, TIEW S.A. informuje o tym 

nowego Sprzedawcę wraz z podaniem przyczyny. 
 
8. W przeciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji, o których mowa 

w  p.7.; dotychczasowy Sprzedawca może zgłosić do TIEW S.A. 
zastrzeżenia dotyczące terminu rozwiązania umowy z odbiorcą. 

 
9. W przypadku otrzymania przez TIEW S.A. zgłoszenia, o którym mowa w  

p. 8., TIEW S.A. w przeciągu 5 dni roboczych powiadamia o tym nowego 
Sprzedawcę oraz przerywa proces zmiany sprzedawcy. 

 
Rozwiązanie dotychczasowej umowy pomiędzy Odbiorcą i dotychczasowym 
Sprzedawcą  dokonywane  jest  na  ostatni  dzień  miesiąca  kalendarzowego. 
Rozwiązanie to odbywa się na zasadach oraz w terminach zapisanych w tej 
umowie, za wypowiedzeniem złożonym  przez Odbiorcę lub na mocy porozumienia 
stron, określając w tym przypadku termin jej rozwiązania w taki sposób, aby 
możliwe było dokonanie odczytów i rozliczeń Odbiorcy. Termin ten nie  może  być   
wcześniejszy  niż  ostatni  dzień  miesiąca  następującego  po miesiącu, w którym 
spełnione zostały wymagania określone w p. 1-8. 
 
10. Umowa sprzedaży zawarta między Odbiorcą i nowym Sprzedawcą wchodzi 

w życie z dniem  skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży zawartej między 
Odbiorcą i dotychczasowym Sprzedawcą. 
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