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Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)  uzyskania koncesji wymaga 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania, 

przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu 

paliwami i energią.

Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności 

gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu zostały określone 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) 

SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
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KONCESJE art. 32 ustawy – Prawo energetyczne

Obowiązek uzyskania koncesji – art. 32

Przedsiębiorca który zamierza wykonywać działalność w zakresie:

z wyłączeniem wytwarzania:

WYTWARZANIA PALIW LUB ENERGII,



z wyłączeniem:
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KONCESJE art. 32 ustawy – Prawo energetyczne

PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW LUB ENERGII

z wyłączeniem:



KONCESJE art. 32 ustawy – Prawo energetyczne

OBROTU PALIWAMI LUB ENERGIĄ

z wyłączeniem:
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Warunki udzielenia koncesji : art. 33. ust 1 ustawy – Prawo energetyczne:

Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który:

UDZIELANIE KONCESJI art. 33 ustawy – Prawo energetyczne

-ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

-dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe 
wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości 
ich pozyskania;

-zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o 
których mowa w art. 54;

-ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie 
działalności;

- uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
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UDZIELANIE KONCESJI art. 33 ustawy – Prawo energetyczne

Zgodnie z art. 35 ust 3 Pr.En. Prezes URE odmawia udzielenia koncesji, gdy 
wnioskodawca nie spełnia wymaganych przepisami warunków. 

Nie może być wydana koncesja wnioskodawcy:
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WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI – art.35 ust. 1 PE

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać
w szczególności:
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WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI – art.35 ust. 1 PE

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać
w szczególności:
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PROMESA KONCESJI

Art. 43 ustawy – Prawo energetyczne

„Kto zamierza wykonywać działalność podlegającą na wytwarzaniu, 
przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie 
paliwami lub energią, skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego, podlegającą koncesjonowaniu, może 
ubiegać się o wydanie promesy koncesji”. 

-Promesę wydaje Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej.

-W okresie ważności promesy Prezes URE nie może odmówić
udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że 

uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku.

-Do wniosku  o wydanie promesy stosuje się te same zasady co 
do wniosku o udzielenie koncesji. 
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Elementy koncesji:

Art. 37 ustawy – Prawo energetyczne

Koncesja powinna zawierać:
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Elementy koncesji:

Art. 37 ustawy – Prawo energetyczne
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STRONA  INTERNETOWA  URE
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Na Przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na działalność określoną

w art. 32 ust 1  Pr.En. ciążą obowiązki wynikające z warunków 

udzielonej koncesji oraz przepisów prawa. Są to między innymi:

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KONCESJI



OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KONCESJI
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OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KONCESJI
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OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KONCESJI
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OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KONCESJI



OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KONCESJI
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OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KONCESJI
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OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KONCESJI
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OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KONCESJI



OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KONCESJI



KARY/ZMIANA/COFNIĘCIE/ WYGAŚNIĘCIE KONCESJI

W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo łamie warunki udzielonej koncesji lub nie 

przestrzega obowiązków wynikających z przepisów prawa Prezes URE  wymierza karę

pieniężną dla przewinień wskazanych w art. 56 ust. 1 pkt. 1-27, 31 i 32 Pr.En.

Art. 41 Prawa Energetycznego

-Zmiana warunków koncesji – na wniosek koncesjonariusza

-Cofnięcie koncesji – obligatoryjne i fakultatywne (odesłanie  do 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) .

Art. 42 Prawa Energetycznego

– Wygaśnięcie koncesji
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Kontrola dokonywana przez pracowników 
przedsiębiorstw energetycznych

Art. 6 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie 
przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. z 2000r., Nr 
75, poz. 886).

Cele:
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Kontrola dokonywana przez pracowników 
przedsiębiorstw energetycznych

Cele:



31

Wstrzymanie dostarczania paliw lub energii

Przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostawę paliw gazowych 
w sytuacjach wskazanych w ustawie – Prawo energetyczne

Art. 6 i art. 6 a ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo 
energetyczne może wstrzymać dostarczanie paliw lub energii, jeżeli 
w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:  



32

Procedura z art. 6 ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne
Elementy powiadomienia – przesłanki spełnione łącznie, aby wywarły właściwy 

skutek prawny:

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 grudnia 2004 r., sygn. akt XVII Ame 49/03. Wyrok z dnia 
21 grudnia 2005r., sygn. akt AmE 62/04 - „art. 6 ust. 3a ma charakter bezwzględnie obowiązujący”. Wyrok z dnia 
5.04.2007r., sygn. XVII Ame 189/06 – realne 2 tygodnie
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne

,,W sprawach spornych dotyczących 
odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, 
umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi 
przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, (…) 

oraz umowy kompleksowej,
a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania 

dostarczania paliw gazowych lub energii, (…)
rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 

na wniosek strony.”
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Uprawnienia Prezesa URE w zakresie stosunków 
cywilnoprawnych dotyczą wyłącznie sporów na tle: 

odmowy zawarcia wymienionych enumeratywnie umów

nieuzasadnionego wstrzymania dostaw paliw lub energii
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW

UMOWY wymienione w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne  
(będące w kręgu zainteresowania osób uczestniczących w dzisiejszym szkoleniu) 

umowa o przyłączenie do sieci
umowa sprzedaży paliw lub energii
umowa o świadczenie usługi dystrybucji paliw lub energii
umowa kompleksowa 

Prezes URE rozstrzyga, na wniosek strony, spór w zakresie 
odmowy zawarcia danej umowy / ustalenia treści spornych zapisów danej umowy
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW

UMOWY – Kiedy Prezes URE , a kiedy sąd powszechny ?

Kiedy dochodzi do sporu na etapie zawierania umowy  
właściwy będzie Prezes URE 

W przypadku umów obowiązujących w zakresie ich 
zmiany właściwy będzie sąd powszechny

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2004 r., sygn. akt III SK 
56/04(patrz: www.ure.gov.pl), w myśl którego Prezes URE nie może, 
na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, orzekać w sprawach 
umów już zawartych
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Złożenie wniosku do Prezesa URE 
o rozstrzygnięcie sporu 

w trybie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne

Wymogi formalne wniosku:

Złożenie wniosku do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu, 
w zakresie wskazanym w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo 

energetyczne, 
nie jest równoznaczne z wydaniem 

decyzji zgodnej z oczekiwaniami wnioskodawcy! 
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Skutki prawomocnej decyzji Prezesa URE  w zakresie sporu dotyczącego 
zawarcia umowy:

Wyrok Sądu Antymonopolowego (obecnie Sąd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów) z dnia 24 maja 2000 r., sygn. akt XVII Ame 23/00: 
,,decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zastępuje oświadczenie woli 
obu stron w przedmiocie zawarcia umowy. Wobec czego, wynikający z tego 
rozstrzygnięcia skutek złożenia przez strony oświadczenia woli następuje 
z momentem uprawomocnienia się tego rozstrzygnięcia”. 
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Skutki prawomocnej decyzji Prezesa URE orzekającej, 
że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione:



40

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Art. 8 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne

,,W sprawach, o których mowa w ust. 1, 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  może wydać

na wniosek jednej ze stron postanowienie, 
w którym określa warunki podjęcia bądź kontynuowania 
dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.”
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW

POSTANOWIENIE określające warunki podjęcia bądź kontynuowania 
dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, wydawane jest :

• na wniosek strony; 

• wniosek złożony w trakcie toczącego się
postępowania 
lub wraz ze złożeniem wniosku o rozstrzygnięcie 
sporu;

• Prezes URE może wydać takie postanowienie, 
ale nie musi. 
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Komentarz do ustawy – Prawo energetyczne 
pod redakcją doktorów Mariusza Swory i 
Zdzisława Murasa wykracza swoim zakresem 
poza  tradycyjne opracowania tego typu i 
w zasadzie można go wręcz uznać za pierwsze 
systemowe ujęcie tej dziedziny prawa. W jego 
lekturze mogą odnaleźć się zarówno praktycy, 
dla których jest on nieocenionym źródłem wiedzy 
na temat bieżącego stosowania ustawy, jak też
teoretycy publicznego prawa gospodarczego, bo 
recenzowany komentarz to również ważny głos 
doktryny prawniczej. Jest z pewnością jedną z 
najciekawszych pozycji na rynku wydawnictw 
prawniczych 2010/2011 i pozostanie ważnym, 
wręcz encyklopedycznym, punktem odniesienia 
dla praktyków i  teoretyków prawa gospodarczego 
w przyszłości.

fragment recenzji wydawniczej
Prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
Kierownik Katedry Publicznego Prawa 
Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2010/2011, okładka twarda, s. 1404
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Dziękuję za uwagę

Kraków, Sierpień 2011r.
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