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Sprzedaż paliw ciekłych: kary za nieprzestrzeganie zasad 

koncesji 

 

Handel paliwami ciekłymi powinien odbywać się pomiędzy przedsiębiorcami 

posiadającymi koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 

Przedsiębiorca sprzedający paliwa ciekłe innemu przedsiębiorcy 

nieposiadającemu koncesji na obrót paliwami ciekłymi, może narazić się 

na wymierzenie kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

Przedsiębiorca, który posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi musi przestrzegać    

warunków w niej zawartych. Nieprzestrzeganie tych warunków, a także nie dopełnienie 

szczególnej staranności przy ich wypełnianiu, może narazić przedsiębiorcę na karę 

pieniężną, wymierzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja zawiera 

szereg warunków, które wskazują przedsiębiorcy konkretne sposoby postępowania 

i zachowania. Jednym z takich warunków koncesyjnych jest zakaz zawierania umów 

sprzedaży z przedsiębiorcami, którzy nie posiadają koncesji na obrót paliwami ciekłymi, 

a w świetle przepisów ustawy - Prawo energetyczne powinni ją posiadać. Jeżeli zatem 

przedsiębiorca posiadający koncesję będzie sprzedawał np. benzyny przedsiębiorcy, 

który stosownej koncesji nie posiada i taka nieprawidłowość zostanie wykazana 

np. w trakcie przeprowadzanej kontroli – to organ przeprowadzający kontrolę 

zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym zdarzeniu Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. W momencie, kiedy prezes URE otrzyma taką informację wraz 

z konkretnymi dokumentami wskazującymi na takie zdarzenie (np. protokołami 

z konkretnej kontroli) - na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne 

może wymierzyć takiemu przedsiębiorcy karę pieniężną ze względu na niestosowanie 

się do warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

Co zatem powinien zrobić przedsiębiorca, aby uniknąć kary, jaką może 

wymierzyć mu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki? Jakie czynności powinien 

powziąć, aby nie narazić się na sankcję?  

Po pierwsze, przedsiębiorca, przed zawarciem umowy sprzedaży paliw ciekłych powinien 

zażądać od strony przeciwnej okazania koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Następnie 

powinien zwrócić uwagę na termin obowiązywania tej koncesji, tj. do kiedy koncesja 

obowiązuje. Może bowiem zdarzyć się taka sytuacja, że przedsiębiorca, z którym chce 

zawrzeć umowę, posiadał koncesję na obrót paliwami ciekłymi, lecz straciła ona swoją 

ważność. W momencie, kiedy przedsiębiorca zawierający umowę sprzedaży paliwa 

ustali, że koncesja jego kontrahenta jest ważna, to powinien on także zwrócić uwagę 
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na zapisy w niej obowiązujące, szczególnie w punkcie zatytułowanym przedmiot i zakres 

działalności. Jeśli nie są w nim wyszczególnione rodzaje paliw ciekłych, lecz występuje 

ogólne sformułowanie, że przedmiotem działalności objętej koncesją jest obrót paliwami 

ciekłymi, wtedy nie ma żadnego problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy zostają 

w koncesji wyszczególnione rodzaje paliw, co prezentuje poniższy przykład. 

Przykład  

Przedsiębiorca S mający koncesję na obrót paliwami ciekłymi rozważa dokonanie 

sprzedaży benzyny bezołowiowej Pb-95 przedsiębiorcy K, który posiada obowiązującą 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi, ale koncesja ta zamiast ogólnego zapisu wskazuje 

konkretny rodzaj paliwa. W punkcie dotyczącym przedmiotu i zakresu działalności 

wyszczególniony jest jedynie gaz płynny LPG, jest to właśnie szczególny zapis 

w koncesji. W takim przypadku przedsiębiorca S może zawierać umowę sprzedaży 

z przedsiębiorcą K, tylko wtedy, gdy przedsiębiorca K złoży oświadczenie, że dokonuje 

kupna benzyny bezołowiowej Pb-95 od przedsiębiorcy S na własne potrzeby. 

Jakie kroki przedsiębiorca powinien zatem przedsięwziąć, jeśli zamierza 

podpisać umowę sprzedaży z kontrahentem, który nie posiada koncesji 

na obrót paliwami ciekłymi lecz oświadcza, że zakupione przez niego paliwo 

przeznaczy wyłącznie na potrzeby własne?  

Po pierwsze, powinien zażądać odpowiednich zaświadczeń potwierdzających 

prowadzenie działalności gospodarczej, np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. Musi zwrócić uwagę, aby wpis był aktualny. W przypadku 

wymierzenia kary przez Prezesa URE przedsiębiorca nie może tłumaczyć się tylko tym, 

że jedynie zażądał dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej. 

Musi wykazać, że dokument ten w momencie jego przedstawiania był aktualny. Obecnie 

nie jest to trudne, ponieważ odpowiedni odpis można wygenerować z bazy 

elektronicznej, zarówno w przypadku przedsiębiorców wpisanych do EDG, jak i KRS.  

Jeśli w zaświadczeniu potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej nie 

będzie zapisu związanego ze sprzedażą paliw ciekłych i przedsiębiorca złoży 

oświadczenie, że dokonuje zakupu paliwa na potrzeby własne, można zawrzeć z nim 

umowę sprzedaży paliwa. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca złoży 

oświadczenie, że zakupuje paliwo na potrzeby własne, lecz np. w zaświadczeniu o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej będzie wpis dotyczący sprzedaży przez niego 

paliw ciekłych, wtedy sprawa nieco się komplikuje. W takiej sytuacji przedsiębiorca K, 

który złożył przedmiotowe oświadczenie, nie powinien dokonać sprzedaży paliwa 

kolejnemu odbiorcy, nie posiadając koncesji na obrót paliwami ciekłymi, pomimo, 

że w ewidencji działalności gospodarczej posiada wpis dotyczący sprzedaży paliw 

ciekłych. Jeśli tego dokona grozi mu odpowiedzialność na podstawie Kodeksu 

wykroczeń.  



         

 

3 

Kara może zostać także wymierzona przedsiębiorcy S, który sprzeda paliwo 

przedsiębiorcy K – jeśli ten nie posiada koncesji na obrót paliwami ciekłymi, natomiast 

w zakresie jego przedmiotu działalności wynikającego z EDG/KRS mieści się obrót 

paliwami ciekłymi. W przypadku wymierzenia takiemu przedsiębiorcy kary pieniężnej 

przez Prezesa URE linia obrony może być trudna. Przedsiębiorca S musi bowiem 

wykazać, że zawierając umowę z kontrahentem, podjął wszelkie działania, które 

pozwoliły stwierdzić, że umowa ta nie narusza warunków udzielonej mu koncesji na 

obrót paliwami ciekłymi. Musi również wykazać, że dochował należytej staranności 

poprzez dokładne sprawdzenie wszelkich dokumentów, aby przekonać się czy dokonuje 

sprzedaży paliw ciekłych na rzecz przedsiębiorcy, któremu paliwa te sprzedawać może. 

Jeśli zatem przedsiębiorca K, któremu przedsiębiorca S chce sprzedawać paliwo, posiada 

w ewidencji działalności gospodarczej wpis sprzedaż detaliczna paliw płynnych, 

to oczywistym jest, że przedsiębiorca K powinien posiadać koncesję na obrót paliwami 

ciekłymi. 

Jak wynika z powyższego, można dokonać sprzedaży paliwa przedsiębiorcy, który nie 

ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi i np. w ewidencji działalności nie ma wpisu, 

że prowadzi sprzedaż paliwami ciekłymi, a złoży oświadczenie, że zakupione paliwo 

przeznaczy na potrzeby własne. Pamiętać jednak należy, aby na tym oświadczeniu 

znalazła się data, z którą zostało ono wystawione. Przedsiębiorca powinien zażądać 

od swojego kontrahenta takiego oświadczenia przed rozpoczęciem współpracy z nim. 

Warunkiem dochowania przez przedsiębiorcę należytej staranności będzie również 

umieszczenie na przedmiotowym oświadczeniu daty odebrania tego oświadczenia. 

* * * 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z zasadami handlu paliwami ciekłymi, zachęcamy 

do kontaktu: 

dr Magdalena Malicka, Senior Associate 

Tel: (+48) 22 250 11 22;  

e-mail: info@morawski.eu 

Dołożyliśmy należytej staranności aby informacje zawarte w niniejszym opracowaniu były zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa w dacie ostatniej ich aktualizacji, jednak informacje te nie 

stanowią porady ani opinii prawnej i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek 

decyzji. Szczegółowej porady bądź opinii prawnej możemy udzielić wyłącznie w odpowiedzi na 

konkretne zapytanie oraz w odniesieniu do określonego stanu faktycznego.  

Data ostatniej aktualizacji: 10 czerwca 2013 r. 
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