Aktualnie każdy odbiorca gazu ziemnego ma prawo do zmiany sprzedawcy gazu ziemnego.
Jest to proces standardowy uregulowany przez Ustawę Prawo energetyczne i przebiega
podobnie jak zmiana operatora sieci komórkowej. W Polsce dostawcę gazu zmieniło już
kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Przeprowadzeniem całego procesu zajmuje się nowy
sprzedawca.

Procedura zmiany sprzedawcy
Zmiana Sprzedawcy, w tym częściowa zmiana Sprzedawcy, następuje na warunkach i zgodnie
z procedurą wynikającą z przepisów prawa i IRiESD/IRiESP. Operator Sieci Dystrybucyjnej
[„OSD”] /Operator Sieci przesyłowej [„OSP”] udostępnia procedurę zmiany sprzedawcy w
swojej siedzibie i publikuje ją na swojej stronie internetowej.

W celu dokonania zmiany sprzedawcy paliwa gazowego:
1. Odbiorca zawiera umowę sprzedaży paliwa gazowego lub umowę kompleksową
dostarczania paliwa gazowego z nowym sprzedawcą;
2. Upoważniony przez odbiorcę nowy sprzedawca wypowiada lub, o ile przewiduje to
IRiESD/IRiESP, częściowo wypowiada Umowę kompleksową zawartą z dotychczasowym
Sprzedawcą;
3. Odbiorca (lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca) informuje dotychczasowego
Sprzedawcę i OSD/OSP o zawarciu umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy
kompleksowej oraz o dniu rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego przez nowego sprzedawcę.
OSD/OSP informowany jest poprzez złożenie PZD/PP, którego wzór jest dostępny na stronie
internetowej OSD/OSP;
4. OSD/OSP dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń
Odbiorcy z dotychczasowym Sprzedawcą nie później niż w ciągu (5) pięciu dni roboczych od
ostatniego dnia obowiązywania Umowy kompleksowej zawartej z dotychczasowym
Sprzedawcą. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu w terminie, o którym
mowa powyżej, OSD/OSP dokonuje oszacowania ilości sprzedanego paliwa gazowego według
stanu na ostatni dzień obowiązywania Umowy kompleksowej.
5. OSD/OSP niezwłocznie przekazuje dane pomiarowe dotychczasowemu Sprzedawcy oraz
nowemu sprzedawcy.
6. Odbiorca jest obowiązany do uregulowania należności za paliwo gazowe pobrane do
ostatniego dnia obowiązywania Umowy kompleksowej zawartej z dotychczasowym
Sprzedawcą oraz do uregulowania innych należności wynikających z dotychczasowej Umowy.
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