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Komunikat 12/DH/2020
TAURON Dystrybucja SA
Dotyczy:
Umożliwienia zmiany sprzedawcy rezerwowego wskazanego na umowie
o świadczenie usług dystrybucji.

Szanowni Państwo,
Dbając o zapewnienie optymalnego przepływu informacji na Platformie Wymiany
Informacji (PWI) oraz odpowiedniego zabezpieczenia interesów Odbiorców od dnia 1 lutego
2021 r. TAURON Dystrybucja S.A. (dalej: „TD”) wprowadza zmianę dotyczącą rozszerzenia
zakresu pełnomocnictw wymaganych w procesie zmiany sprzedawcy.
Powyższe wynika z faktu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesu zmiany
oznaczenia sprzedawcy rezerwowego oraz zawierania umów rezerwowych. TD jest
zobowiązany do pozyskiwania stosownych dokumentów, które umożliwiają prawidłowy
przebieg procesów biznesowych z zachowaniem określonych przepisów prawnych.
Jednocześnie

informujemy,

dystrybucyjne nie mieli

że

dotychczas

Odbiorcy

posiadający

umowy

możliwości wyboru sprzedawcy rezerwowego z uwagi na fakt,

że tylko jeden sprzedawca działający na właściwym obszarze działania TD zadeklarował
w ramach umowy GUD taką gotowość. W związku z tym, że pojawił się nowy sprzedawca,
deklarujący chęć świadczenia usług sprzedaży rezerwowej, odbiorcy zyskali możliwość
wyboru sprzedawcy rezerwowego. Odbiorcy będą mogli wybrać sprzedawcę rezerwowego
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na etapie zawarcia umowy dystrybucyjnej. Natomiast sprzedawca - zgłaszając umowę
sprzedaży i działając w imieniu klienta, będzie mógł zmienić ten wybór.
W związku z powyższym - na PWI w dokumencie Zgłoszenie Zmiany Sprzedawcy, za
pomocą którego zgłaszacie Państwo do realizacji umowy sprzedaży, zostanie rozszerzona
sekcja wymaganych Oświadczeń w zakresie następujących pełnomocnictw:


Pełnomocnictwo Odbiorcy do zmiany umowy o świadczenie usług dystrybucji
w zakresie dokonania wyboru i zmiany sprzedawcy rezerwowego;



Pełnomocnictwo Odbiorcy, które upoważnia TD do wielokrotnego zawarcia, w imieniu
i na rzecz klienta - umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej z wybranym
przez odbiorcę sprzedawcą rezerwowym;



Pełnomocnictwo Odbiorcy do ustanawiania przez TD dalszych pełnomocnictw.
Powyższe dokumenty będą wymagane dla wszystkich typów zgłoszeń umów

sprzedaży za wyjątkiem powiadomienia o zmianie sprzedawcy, zawierającego oświadczenie
woli, o którym mowa w pkt B.7. IRiESD TD.
Przedstawione zmiany dotyczące PWI, znajdą swoje odzwierciedlenie w Standardach
Wymiany Informacji (SWI), których projekt dostępny jest na PWI w sekcji Informacje ->
Instrukcja do PWI -> Standardy wymiany informacji wersja 1.7.7_30 10 2020.doc.
Sprawę prowadzi:
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