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1. Zmiany dla pracodawców 

1.1. Możliwość zmiany systemu i rozkładu czasu pracy 

1.1.1. Uprawnieni pracodawcy  

Regulacje Tarczy II modyfikują możliwość zmiany systemu i rozkładu czasu pracy, jak również 
podmioty uprawnione do wprowadzania takich zmian. Zgodnie z poprzednimi regulacjami, 
uprawnieni do wprowadzania zmian w zakresie systemu i rozkładu czasu pracy byli: 
pracodawcy będący przedsiębiorstwem prowadzącym działalność, polegającą na zapewnieniu 
funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, jednak tylko w ograniczonym 
zakresie; przedsiębiorcy będący podwykonawcami lub dostawcami, których działalność jest 
kluczowa dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej; przedsiębiorcy 
zapewniający funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego, jak również 
przedsiębiorcy, w stosunku do których wydano polecenie w drodze decyzji administracyjnej w 
związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Tarcza II rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do wprowadzania ww. zmian poprzez 
objęcie uprawnieniem przedsiębiorstw: 

1) prowadzących działalność, polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i 
obiektów infrastruktury krytycznej, w pełnym zakresie wskazanym przez ustawę; 

2) dysponujących sieciami przesyłowych lub dystrybucyjnymi, w rozumieniu ustawy - 
Prawo energetyczne; 

3) pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

4) prowadzących działalność na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, 
interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych 
interesów państwa; 

5) prowadzących działalność, polegającą na świadczeniu czynności bankowych; 

6) prowadzących działalność w sektorze rolno-spożywczym, związaną z wytwarzaniem lub 
dostarczaniem żywności; 

7) prowadzących obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, którego 
działanie lub niewłaściwe działanie może spowodować poważny wypadek, wynikający z 
krótkoterminowej lub długoterminowej utraty stateczności tego obiektu obejmującej 
wszelkie awarie mechanizmów, związanych z jego konstrukcją lub jego niewłaściwej 
eksploatacji, która skutkuje znacznym ryzykiem utraty życia, poważnego zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub środowiska. 

 

1.1.2. Zakres uprawnień 

Tarcza II wprowadza nowe regulacje w zakresie uprawnień pracodawcy. W czasie stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na mocy jednostronnej decyzji, pracodawca 
może zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, wydania pracownikom polecenia 
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świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, a na mocy nowych regulacji 
wprowadzonych w Tarczy II może również: 

1) zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w 
gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę (z wyłączeniem przepisów Kodeksu pracy, dotyczących zakazu 
naruszania prawa do odpoczynku pracownika na dyżurze); 

2) polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę. 

 

2. Dofinansowanie dla pracodawców 

Tarcza II rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie z 
tytułu przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy. Poprzednio uprawnieni 
byli jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców. Obecnie katalog 
podmiotów został rozszerzony o: 

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie; 

2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 

3) państwowe osoby prawne. 

Druga zmiana w zakresie dofinansowania dla przedsiębiorców dotyczy momentu, od którego 
świadczenie przysługuje. Zgodnie z poprzednią regulacją, świadczenie przysługiwało przez 
łączny okres trzech miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Obecnie świadczenie 
przysługuje przez łączny okres trzech miesięcy od miesiąca złożenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania. Ta sama zmiana została wprowadzona przy przepisach dotyczących 
dofinansowania przyznawanego na podstawie umowy ze starostą.  

 

2.1. Świadczenie postojowe 

Pierwotnie tarcza antykryzysowa zakładała jednorazową wypłatę świadczenia postojowego. 
Zgodnie z regulacjami Tarczy II, podmiotom uprawnionym na podstawie Ustawy przysługuje 
świadczenie postojowe w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 
2020 roku. Świadczenie to może być przyznane ponownie, jednak nie więcej niż trzykrotnie, 
pod warunkiem wykazania, że sytuacja materialna, będąca podstawą do przyznania 
świadczenia, nie uległa poprawie. 
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3. Kodeks spółek handlowych 

3.1. Ułatwienia dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej 

Oprócz ułatwień w funkcjonowaniu rad nadzorczych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii, polegających na możliwości wykorzystywania środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, Tarcza II wprowadza także ułatwienia w zakresie 
podejmowania uchwał, dla których umowa przewiduje głosowanie tajne. Rada nadzorcza może 
podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa przewiduje głosowanie 
tajne. Warunkiem skorzystania z tego ułatwienia jest brak sprzeciwu wyrażonego przez 
członków rady nadzorczej.  

 

3.2. Inne terminy realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych 

Zgodnie z brzmieniem przepisów wprowadzonych przez Tarczę I, w przypadku ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów 
publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w 
zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania 
do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, biorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków. Dotyczy to obowiązków, 
wynikających z przepisów o rachunkowości, finansach publicznych oraz o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  

Tarcza II wprowadza dodatkową regulację, zgodnie z którą w przypadku ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć termin następujący po dniu 
bilansowym roku obrotowego, za który emitent zobowiązany jest udostępnić w propozycji 
nabycia obligacji sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, biorąc pod 
uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku.  

3.3. Zapis na akcje 

Tarcza II zmienia brzmienie art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana ta dotyczy 
możliwości sporządzenia zapisu na akcje w postaci elektronicznej. Do skorzystania z tej 
możliwości wymagane jest wypełnienie formularza udostępnionego w systemie 
teleinformatycznym i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym. Oświadczenie subskrybenta nieopatrzone jednym z tych 
podpisów jest nieważne. Warto jeszcze zaznaczyć, że przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej 
wymaga poświadczenia przez podmiot przyjmujący zapis. 

4. Prawo zamówień publicznych 

4.1. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Na podstawie Tarczy II uległ rozszerzeniu katalog dokumentacji, wymaganej do potwierdzenia 
wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Do tego katalogu zostało dodane: 
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1) oświadczenie o innych okolicznościach, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 
ograniczają możliwość wykonania umowy; 

2) w przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną 
z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dokumenty wydane 
przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 

W kwestii zmian możliwych do wprowadzenia w umowie, Tarcza II, obok możliwości zmiany 
zakresu sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, dodaje również 
możliwość zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.  

4.2. Forma umowy w sprawie zamówienia publicznego w okresie COVID-19 

Dodana została także regulacja, zgodnie z którą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, 
umowy o zamówienia publiczne zawierane mają być w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

 

5. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 

Poprzednia regulacja przyznawała uprawnienie do zwolnienia z obowiązku opłacania składek 
na ubezpieczenie społeczne jedynie płatnikowi składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. 
zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako 
płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz płatnikowi składek, będącemu osobą 
prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, opłacającemu składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne 
lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 lutego 2020 r. i 
przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 
uzyskany w pierwszym miesiącu, za który miał być składany wniosek o zwolnienie z opłacania 
składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 

Zmiana dodana przez Tarczę II rozszerza katalog uprawnionych o: 

1) płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych 
od 10 do 49 ubezpieczonych - zwolnienie dotyczy obowiązku opłacenia nieopłaconych 
należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 
2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek 
wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony 
jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.; 

2) płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną – zwolnienie dotyczy obowiązku 
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 
marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 
złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 
2020 r. 
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6. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w płatności ZUS 

Zgodnie z regulacją Tarczy II wprowadzono możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od 
pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający 
po dniu 31 grudnia 2019 r. Dłużnik może złożyć taki wniosek bezpośrednio do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. 

Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w płatnościach powinien zawierać: 

1) dane płatnika składek; 

2) uzasadnienie odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę; 

3) inne informacje niezbędne do odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę; 

4) podpis wnioskodawcy. 

7. Prawo procesowe 

7.1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan 
niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie 
na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, domniemywa się, że 
zaistniał z powodu COVID-19. 

7.2. Wyłączenie domniemania dostarczenia nieodebranych pism 

Zgodnie z nową regulacją wprowadzony został brak możliwości uznania nieodebranych pism 
podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru za doręczone w czasie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia 
zniesienia tych stanów, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu 
pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. 

Nie dotyczy to jednak m.in. przesyłek wysyłanych w ramach  postępowań, o których mowa w 
dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w ramach kontroli 
podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub 
postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego, ale przede wszystkim wyłączenie domniemania nie dotyczy wszystkich przesyłek 
wysyłanych do ani wysyłanych przez sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, 
komornika sądowego. 
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8. Kredyty i pożyczki dla przedsiębiorców 

Na gruncie Tarczy II wprowadzono szereg zmian dotyczących kredytów i pożyczek dla 
przedsiębiorców, które sprowadzają się do: 

1) przyznania ulg dla przedsiębiorców spłacających pożyczki realizowane w ramach 
programu BGK „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”; 

2) możliwości renegocjacji zaciągniętych kredytów i pożyczek dla wszystkich 
przedsiębiorców, także tych większych; 

3) przedłużenia terminów sporządzania dokumentacji (lokalnej i grupowej) cen 
transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r. 

 

9. Prawo energetyczne i OZE 

9.1. Prawo energetyczne 

9.1.1. Obowiązywanie koncesji 

Okres obowiązywania koncesji, wygasających w czasie trwania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ulega przedłużeniu 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. 

W sprawach dotyczących wydania koncesji: 

1) wszczętych i niezakończonych przed dniem ogłoszenia Tarczy II termin na uzupełnienie 
braków został przedłużony do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego; 

2) wszczętych pomiędzy dniem ogłoszenia Tarczy II a 31 grudnia 2020 r. termin na 
uzupełnienie braków wynosi 60 dni. 

9.1.2. Przedłużenie okresu wyznaczenia operatorów systemów dystrybucyjnych i 
operatorów systemów skraplania gazu ziemnego  

Na podstawie Tarczy II uległ przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r. okres wyznaczenia operatorów 
systemów dystrybucyjnych i operatorów systemów skraplania gazu ziemnego o ile upływały one 
przed 31 grudnia 2020 r.  

9.1.3. Plany rozwoju 

Na podstawie Tarczy II termin: 

1) przedstawienia planów lub aktualizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na 
okres nie krótszy niż 5 lat oraz planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 
przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na okres 10 lat, 
upływający w 2020 r., ulega przedłużeniu do 31 marca 2021 r.; 
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2) przedłożenia Prezesowi URE sprawozdania z realizacji planów rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, 
na okres nie krótszy niż 3 lata, upływający w 2020 r., ulega przedłużeniu do dnia 30 
kwietnia 2021 r.  

9.1.4. Obowiązki sprawozdawcze 

1) Obowiązek przekazywania: 

a) wykazu przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w 
tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących; 

b) odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym przedsiębiorstwa energetyczne świadczyły 
usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych 
miesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych 
i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu; 

c) informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do 
prowadzonej działalności; 

d) sprawozdań kwartalnych składanych przez przedsiębiorstwa realizujące Narodowy Cel 
Wskaźnikowy,  

może być wykonany w formie elektronicznej; 

2) termin na składanie raportów kwartalnych o realizacji umów zakupu gazu ziemnego 
z zagranicy w pierwszym kwartale 2020 r., składany przez przedsiębiorstwa 
energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiot 
dokonujący przywozu gazu ziemnego, został przedłużony do 30 dni od dnia 
zakończenia drugiego kwartału 2020 r.; 

3) termin na złożenie sprawozdania o wielkości zapasów gazu ziemnego został 
przedłużony z 15 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.; 

4) termin przedstawienia rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego oraz miejscu ich magazynowania, został przesunięty na 31 grudnia 
2020 r., przy czym stan zapasów należy podać na dzień 1 października 2021 r.; 

5) termin przedstawienia informacji działaniach podjętych w okresie od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia poprzedniego roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego 
państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego 
oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego uległ 
został przesunięty na 31 grudnia 2021 r.  

9.1.5. Świadectwa kwalifikacji 

Do 31 grudnia 2020 r. wydłużono okres obowiązywania świadectw potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji wygasających w okresie od 1 
marca 2020 r. do czasu zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

9.1.6. Prawo wejścia na teren nieruchomości 



 

Strona | 9  
 

Uprawnienie właściciela infrastruktury krytycznej, urządzeń dostarczania energii elektrycznej 
wody ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu, do wejścia na teren nieruchomości w asyście Policji 
jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia czynności niezbędnych dla zapewnienia ciągłości 
świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych. Asysta, jest udzielana niezwłocznie, 
gdy właściciel infrastruktury krytycznej lub urządzeń przesyłowych przedstawi dowody 
potwierdzające odmowę przez właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub 
wjazdu na teren nieruchomości. 

 

 

9.2. Odnawialne źródła energii 

1) Umowy o przyłączenie 

Umowy niewypowiedziane do dnia wejścia w życie ustawy o OZE, w których termin na 
dostarczenie po raz pierwszy do sieci elektrycznej przypada przed 30 czerwca 2022 r. 
zachowują swoją moc do dnia określonego we wniosku wytwórcy o przedłużenie tego terminu, 
złożonego do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą 
w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej pod warunkiem, że termin na 
dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, określony w tym wniosku, nie będzie 
przypadał później niż w dniu 30 czerwca 2022 r. 

2) Aukcje OZE  

Zmieniono zasady organizacji aukcji organizowanych przez Prezesa URE. W szczególności 
ogłoszenie o aukcji ma zawierać informacje o miejscu i sposobie składania ofert, z możliwością 
wykorzystania funkcji internetowej platformy aukcyjnej. Złożona oferta nie będzie mogła zostać 
wycofana ani zmodyfikowana. 

10. Inne istotne regulacje 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Tarcza II wprowadza regulację na mocy której wszystkie transakcje sprzedaży i transakcje 
wymiany walut wirtualnych są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona | 10  
 

 

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem dalszych informacji dotyczących 
wprowadzonych zmian lub oceną Państwa sytuacji, zapraszamy do kontaktu ze 
wspólnikiem kancelarii – r.pr. Tomasz Dobrzyński: td@cww.pl  

Możliwość przekazywania w formie elektronicznej:  

• wykazu podmiotów, którym przedsiębiorstwa energetyczne świadczyły usługi 
magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, 
miesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i 
wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu; 

• informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do 
prowadzonej działalności; 

• sprawozdań kwartalnych składanych przez przedsiębiorstwa realizujące Narodowy 
Cel Wskaźnikowy,  

  

  

  
             

Obowiązki sprawo- zdawcze 
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