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Jak efektywnie zarządzać energią w firmie 

- zmiana sprzedawcy energii 
 

  

VIII Targi Energii, Jachranka 19-20 Wrzesień 2011 
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„Na podstawie Art. 4j. Ustawy Prawo Energetyczne 

- odbiorcy energii elektrycznej mają prawo zakupu 

energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. 

 Umożliwia to Zasada dostępu stron trzecich do 

sieci zwana zasadą TPA (z ang. Third Part Access) 

korzystanie z sieci Zakładu Energetycznego bez 

obowiązku kupowania od niego energii 

elektrycznej. W praktyce zasada TPA polega na 

możliwości kupowania energii elektrycznej u 

dowolnego wytwórcy lub innego podmiotu, 

zajmującego się handlem energią”    

Zasada TPA (Third Party Access) 
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1. Wiedzieć, jak zużywa energię elektryczną moja 

firma 

2. Zidentyfikować kluczowe elementy biznesu 

wpływające na wielkość poboru energii oraz 

możliwości dotyczące redukcji zużycia 

3. Zaplanować w ustalonym horyzoncie 

czasowym,  

jakie będą potrzeby dotyczące zużycia energii 

elektrycznej 

4. Umówić spotkanie z doradcą w celu 

doprecyzowania oczekiwań oraz zapoznania 

się z ofertą produktową 

 

Przygotowanie odbiorcy do zmiany sprzedawcy  
– kluczowe czynniki sukcesu:  
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Pierwsza zmiana sprzedawcy  

• W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy, gdy odbiorca 

rozwiązuje umowę kompleksową na sprzedaż energii 

elektrycznej wraz z usługą dystrybucji z dotychczasowym  

sprzedawcą, procedura nie może trwać dłużej niż 30 dni 

od dnia zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży z nowym 

sprzedawcą. 

 

• Zmiana sprzedawcy w przypadku Klientów na średnim i 

wysokim napięciu - grupa taryfowa Bxx, Axx może się 

wiązać z koniecznością dostosowania na koszt Klienta 

układów pomiarowo-rozliczeniowych (których Klient jest 

właścicielem) do zasady TPA.  W przypadku pozostałych 

odbiorców, koszty tej operacji ponosi lokalny Operator 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD).  
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Druga i kolejna zmiana sprzedawcy 

• W przypadku drugiej i każdej kolejnej zmiany 

sprzedawcy energii elektrycznej gdy zawarta jest  

umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej, procedura nie 

może trwać dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia 

zawarcia (wejścia w życie) umowy sprzedaży z 

nowym sprzedawcą.  

• W przypadku niektórych OSD dla Klientów na 

niskim napięciu – grupa taryfowa Cxx czas 

przewidziany na kolejne zmiany sprzedawcy to 30 

dni. 

• Zmieniać sprzedawcę można dowolną ilość razy z 

uwzględnieniem podpisanych umów na sprzedaż 

energii elektrycznej. 
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Przygotowanie umowy sprzedaży  

energii elektrycznej  

1. Przyjęcie przez klienta oferty na sprzedaż 

energii elektrycznej. 

2. Przygotowanie projektu umowy sprzedaży 

energii elektrycznej. 

3. Przesłanie klientowi do podpisu umowy 

sprzedaży energii elektrycznej. 

4. Podpisanie umowy sprzedaży energii 

elektrycznej. 

5. Przekazanie skanu podpisanej dwustronnie 

umowy sprzedaży energii elektrycznej do 

zespołu zajmującego się procesem zmiany 

sprzedawcy.  
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Przygotowanie pełnomocnictw   

 

 

Przygotowanie pełnomocnictw umożliwiających 

przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy w 

imieniu i na rzecz klienta: 

Pełnomocnictwa zawierają umocowanie do: 

1. Wypowiedzenia umów kompleksowych, 

2. Poinformowania OSD o zawarciu umowy 

sprzedaży, 

3. Reprezentowania przed OSD w sprawach 

związanych z zmianą sprzedawcy, 

4. Doprowadzenia do zawarcia umów o 

świadczenie usług dystrybucji.  
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Pozyskanie i analiza dokumentów   

 

 

• Pozyskanie i analiza dokumentów: 

  - dokumenty rejestrowe klienta,  

  - pełnomocnictwa   

• Przygotowanie kserokopii przesłanych 

dokumentów. 

• Potwierdzenie za zgodność z oryginałem 

pełnomocnictw. 

• Analiza otrzymanych od klienta umów 

kompleksowych oraz faktur  

w celu pozyskania informacji 

niezbędnych do przeprowadzenia 

zmiany sprzedawcy. 
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Kolejne kroki … 

 

 

 

• Wypowiedzenie umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej 

dotychczasowemu sprzedawcy 

• Zgłoszenie do OSD zmiany 

sprzedawcy energii elektrycznej 

• Podpisanie przez klienta umowy 

dystrybucyjnej z OSD (jeśli 

wcześniej zawarta była umowa 

kompleksowa) 
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Schemat procesu zmiany sprzedawcy  
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Przeszkody w procesie zmiany sprzedawcy 

 

 

• Ilośd dokumentów i formalizacja procesu 

• Traktowanie przez OSD tzw. „rozdzielenia umów” – jako 

brak zmiany sprzedawcy 

• Brak u wszystkich OSD systemu wymiany informacji 

pomiędzy sprzedawcami  i OSD 

• Brak zgodności w obecnie działających PWI (różne formaty 

zgłoszeo, plików *csv),   

• Problemy z dokładnością i terminowością w przekazywaniu 

danych pomiarowych do sprzedawców przez OSD, jak 

również różne formaty plików. 

• Opóźnienia w weryfikacji przez OSD zgłoszeo zmiany 

sprzedawcy (szczególnie w okresie listopad-grudzieo) 
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Korzyści dla klienta wynikające ze  

zmiany sprzedawcy  

• Uporządkowanie umów, uaktualnienie i 

przystosowanie do obowiązującego prawa 

• Dostosowanie układu pomiarowego, 

spełnienie „przyszłego” obowiązku 

• Optymalizacja i zarządzanie zużyciem energii 

elektrycznej 

• Obniżenie kosztów związanych z zakupem 

energii elektrycznej 

• Możliwość negocjacji cen ze wszystkimi 

podmiotami na równych warunkach 
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Oferta Produktowa TAURON Sprzedaż 

 

 

• TAURON EKO PREMIUM  

• TAURON KOMPENSACJA  

• Dostosowanie układu pomiarowego do  wymagań TPA 

• Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów zużycia 

energii elektrycznej (dobór optymalnej taryfy, mocy 

umownej, itp.) 
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Specjalna oferta dla Klientów Biznesowych: 

• zakup energii pochodzącej z odnawialnych 

źródeł energii  produkowanej w elektrowniach 

wodnych 

• proces jej wytwarzania jest ściśle 

kontrolowany  przez Polskie Towarzystwo 

Certyfikacji Energii (PTCE)  

• unikalna możliwość wyróżnienia produktów  

i usług ekologicznym znakiem TAURON EKO 

Premium świadczącym o korzystaniu  

z czystej energii przy prowadzeniu biznesu 

• atrakcyjna cena za energię ekologiczną 

• indywidualna obsługa przez opiekuna produktu 

TAURON EKO Premium   
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TAURON Kompensacja   

 

 

Kompleksowe wsparcie redukujące zużycie mocy biernej. 

Korzyści dla Klienta:  

• eliminacja opłaty za energię bierną, 

• zmniejszenie o 2-5% opłaty za energię czynną,  

• poprawa jakość energii elektrycznej,  

• wzrost jakości funkcjonowania układów 

elektroenergetycznych, 

• możliwość finansowego wsparcia przy zakupie 

urządzeń  

(płatności rozłożone w czasie), 

• umowa zakupu energii elektrycznej z gwarancją ceny, 

• obsługa gwarancyjna zainstalowanych urządzeń, 

• godny zaufania partner techniczny o wysokich 

kompetencjach 
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TAURON Kompensacja – schemat procesu   
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Dostosowanie układu pomiarowego do  

wymagań TPA 

 

 

Klientom, którzy podpisali umowę sprzedaży z 

TAURON Sprzedaż, oferujemy produkt na 

wykonanie modernizacji układu pomiarowego 

do wymagań określonych w IRiESD 

odpowiedniego OSD. 

Obejmuje on: 

• przygotowanie dokumentacji 

• uzgodnień z OSD 

• wykonanie prac na obiekcie oraz 

doprowadzenie do technicznego odbioru 

przez OSD 

Oferujemy spłatę kosztów modernizacji w 

miesięcznej opłacie, której wysokość 

uzależniona jest od wartości inwestycji i długości 

trwania umowy.  
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Dziękuję za uwagę! 

Lesław Dobrzyoski 

Dyrektor Sprzedaży Region Zachód 
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 

tel. kom. 669 55 83 89 

leslaw.dobrzynski@tauron-pe.pl 


