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Tarcza 2.0 a koncesje 

Informacja dla przedsiębiorstw 

energetycznych 
 

 

 

9 kwietnia 2020 

 
 

W okresie stanu epidemii uzyskiwanie dokumentów, które należy 
przedłożyć w trakcie postępowania koncesyjnego, może być utrudnione. 
Projekt Tarczy 2.0 wychodzi naprzeciw wnioskodawcom i przedłuża 
termin na uzupełnienie braków. Ma to zapobiec sytuacji, w której wnioski 
o udzielenie koncesji pozostawałyby bez rozpoznania na skutek 
nieuzupełnienia w terminie.  
 

 
Postępowania koncesyjne w toku – przedłużenie terminu na uzupełnienie 
braków 

 
Projekt Tarczy 2.0 wydłuża termin na uzupełnienie braków formalnych  
w postępowaniu koncesyjnym. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 
Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek nieuzupełniony  
w terminie pozostawia się bez rozpoznania. 
 
Projekt Tarczy 2.0 stanowi, że w sprawach wszczętych i niezakończonych przed 
dniem lub w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu 
epidemii powyższy termin przedłuża się do 60 dni po dniu odwołania tego 

stanu. 
 
Natomiast w postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie 
Tarczy 2.0 do dnia 31 grudnia 2020 r. termin na uzupełnienie braków wynosi 
60 dni. 

 
Powyższe terminy znajdą zastosowanie również w postępowaniach w przedmiocie 

udzielenia promesy koncesji. 
 
Przedłużenie ważności koncesji 
 
Ważność koncesji, które wygasają w czasie trwania zagrożenia 
epidemiologicznego albo stanu epidemii, przedłuża się do 31 grudnia 2020 r., 
pod warunkiem złożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o 

przedłużenie okresu obowiązywania koncesji, nie później niż 30 dni przed 
upływem okresu jej obowiązywania. Elementy wniosku wskazane są  
w art. 35 ust. 1-1c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 
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Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej 
lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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