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Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla Odbiorców 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej CMC Poland Sp. z o.o. 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Odbiorca przyłączony do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej CMC Poland Sp. z 
o.o. ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

1.1. Proces zmiany sprzedawcy inicjuje Odbiorca lub upoważniony przez niego sprzedawca 

1.2. W dniu złożenia powiadomienia, o którym mowa w pkt 2.4.: 
a) Odbiorca powinien mieć zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej z CMC Poland Sp. z o.o., 
b) nowy sprzedawca energii elektrycznej powinien mieć zawartą Generalną Umowę 

Dystrybucyjną (GUD) z CMC Poland Sp. z o.o.. 
1.3. Układy pomiarowo-rozliczeniowe podmiotów chcących skorzystać z prawa wyboru 

sprzedawcy muszą spełniać wymogi zgodne z kategorią wynikającą z napięcia i mocy 
zamówionej na dzień złożenia powiadomienia, o którym mowa w pkt 2.4., z 
uwzględnieniem możliwości uzupełnienia braków formalnych w terminach o których 
mowa w pkt 2.7. i 2.8. 

1.4. Przy każdej zmianie sprzedawcy przez Odbiorcę, dokonywany jest odczyt wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzień zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie odczytu 
wykonanego przez CMC Poland Sp. z o.o. maksymalnie z pięciodniowym 
wyprzedzeniem lub opóźnieniem. 

1.5. Zmiana sprzedawcy tj. przyjęcie przez CMC Poland Sp. z o.o. do realizacji nowej umowy 
sprzedaży zawartej pomiędzy Odbiorcą a sprzedawcą, dokonywana jest zgodnie z 
procedurą opisaną w pkt 2. 

1.6. Sprzedawca nie później niż na 21 dni przed zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej 
lub świadczenia usługi kompleksowej, informuje CMC Poland Sp. z o.o. o dacie 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży. 
W przypadku niedotrzymania przez sprzedawcę tego terminu, CMC Poland Sp. z o.o. 
będzie realizowała dotychczasową umowę sprzedaży do 21 dnia od uzyskania tej 
informacji przez CMC Poland Sp. z o.o. od sprzedawcy, chyba, że w terminie 
wcześniejszym nastąpi zmiana sprzedawcy. 

1.7. Odbiorca może mieć w danym okresie dla jednego PPE zawartą obowiązującą tylko jedną 
umowę kompleksową albo o świadczenie usług dystrybucji. 

1.8. Wymiana informacji między CMC Poland Sp. z o.o. i sprzedawcami odbywa się drogą 
elektroniczną. 

1.9. Zmiana sprzedawcy nie może powodować pogorszenia technicznych warunków 
świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. 

 
 

2. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ ODBIORCĘ 
2.1. Warunkiem koniecznym umożliwiającym zmianę sprzedawcy przez Odbiorcę jest 

spełnienie wymagań określonych w pkt 1. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług 
dystrybucji pomiędzy CMC Poland Sp. z o.o., a Odbiorcą 
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2.2. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera z nim umowę sprzedaży energii 
elektrycznej. 
Umowa sprzedaży zawierana jest przed rozwiązaniem umowy sprzedaży, zawartej przez 
tego Odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą. 

2.3. Odbiorca lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca energii elektrycznej wypowiada 
umowę sprzedaży zawartą z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej. 

2.4. Nowy sprzedawca energii elektrycznej w imieniu własnym oraz Odbiorca, powiadamia 
CMC Poland Sp. z o.o. o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o 
planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Powiadomienie składa 
się nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem wejścia w życie umowy 
sprzedaży lub umowy kompleksowej, poprzez złożenie wniosku powiadomienia. 

2.5. Sprzedawca zobowiązany jest uzyskać pełnomocnictwo Odbiorcy na dokonanie 
powiadomienia CMC Poland Sp. z o.o., o którym mowa w pkt 2.4., w imieniu Odbiorcy 
oraz złożyć CMC Poland Sp. z o.o. oświadczenie o fakcie posiadania tego 
pełnomocnictwa. 

2.6. CMC Poland Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
powiadomienia, o którym mowa w pkt 2.4., dokonuje jego weryfikacji oraz informuje 
podmiot, który przedłożył powiadomienie o wyniku weryfikacji. 

2.7. Jeżeli powiadomienie, o którym mowa w pkt 2.4. zawiera błędy lub braki formalne CMC 
Poland Sp. z o.o. informuje o tym sprzedawcę, który przedłożył powiadomienie w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia, 
wykazując wszystkie braki i informując o konieczności ich uzupełnienia. 

2.8. Jeżeli błędy lub braki formalne, o których mowa w pkt 2.7. nie zostaną uzupełnione w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, CMC Poland Sp. z o.o. dokonuje negatywnej 
weryfikacji powiadomienia o którym mowa w pkt 2.4., informując o tym sprzedawcę 
który przedłożył powiadomienie. 

2.9. Zmiana sprzedawcy i rozpoczęcie sprzedaży energii przez nowego sprzedawcę następuje 
w terminie 21 dni od dnia dokonania powiadomienia, o którym mowa w pkt 2.4. pod 
warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez CMC Poland Sp. z o.o., chyba, że w 
powiadomieniu określony został termin późniejszy. 

2.10. CMC Poland Sp. z o.o. przekazuje do Odbiorcy informację o przyjęciu do realizacji nowej 
umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy. 

2.11. Zmiana sprzedawcy nie wymaga potwierdzenia rozwiązania umowy sprzedaży energii 
elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę. Informacja od dotychczasowego 
sprzedawcy o braku możliwości rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub 
umowy kompleksowej nie wstrzymuje procesu zmiany sprzedawcy. 
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