
 

 

Warszawa, 01.04.2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

W dniu 31 marca 2020 roku Sejm przyjął pakiet ustaw, które składają się na tzw. Tarczę Antykryzysową. 

Tego też dnia ustawy zostały podpisane przez Prezydenta. Większość nowych regulacji prawnych 

wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, które miało miejsce również w dniu 31 marca 

2020 roku. 

Celem Tarczy Antykryzysowej jest przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, 

a w szczególności ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej 

w firmach. Tarcza Antykryzysowa to zestaw kilku ustaw przygotowanych m.in. przez Ministerstwo 

Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów. Poszerzają one 

zarówno niektóre już istniejące rozwiązania, jak również wprowadzają nowe mechanizmy wsparcia dla 

przedsiębiorców i pracowników.  

Przekazujemy na Państwa ręce krótkie opracowanie wskazujące na wybrane rozwiązania Tarczy 

Antykryzysowej. Chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na przepisy i rozwiązania, które mogą mieć 

szczególny wpływ na przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze energetycznym, realizujące 

zamówienia na potrzeby przedsiębiorstw produkujących i dostarczających energię elektryczną.  

 

Z poważaniem, 

Zespół prawników kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy 
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PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Pakiet Antykryzysowy wprowadza ułatwienia w zakresie zmiany i realizacji umów o zamówienia 

publiczne 

• Nowe przepisy nakładają na strony umowy w sprawie zamówienia publicznego obowiązek do 

niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji oświadczenia lub 

dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:  

➢ nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

➢ decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

➢ poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

➢ wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

➢ powyższych okoliczności, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

• Tarcza Antykryzysowa umożliwia zamawiającemu, w uzgodnieniu z wykonawcą, zmiany umowy 

o zamówienie publiczne. Jest to możliwe w sytuacji, gdy konieczność zmiany umowy lub umowy 

ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zmiany mogą nastąpić o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy, w szczególności poprzez:  

➢ zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części; 

➢ zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; 

➢ zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy. 

• Tarcza Antykryzysowa pozwala na zwolnienie się od odszkodowania oraz kar umownych przez 

wykonawcę, jeśli opóźnienie w wykonaniu umowy spowodowane zostało przez stan epidemii 

COVID-19. 



 

 

• Wprowadzone przepisy dają możliwość uzgodnienia przez wykonawcę i podwykonawcę zmian 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich 

umowy. Warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie powinny być mniej korzystne 

niż warunki wykonania umowy zmienionej przez zamawiającego w uzgodnieniu z wykonawcą. 

• Zwolnienie z odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz 

odpowiedzialności karnej w przypadku: 

➢ nieustalenia lub niedochodzenia od strony umowy w sprawie zamówienia publicznego 

należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem na 

skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19; 

➢ zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego na skutek 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19. 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 

 

Przymusowa realizacja prac przez przedsiębiorców 

• Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, może w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

wydawać polecenia przedsiębiorcom. Polecenia są wydawane w drodze decyzji 

administracyjnej. Podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub 

ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. 

• Wykonywanie zadań nałożonych poleceniem następuje na podstawie umowy zawartej z 

przedsiębiorcą przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków budżetu państwa. W 

razie odmowy zawarcia takiej umowy przez przedsiębiorcę, zadania takie wykonywane są na 

podstawie decyzji administracyjnej. 

• Polecenia przedsiębiorcom mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności. 

Ceny maksymalne 

• Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi może, w drodze 

rozporządzenia, ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne 

stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub 

bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.  

• W rozporządzeniu takim mogą być ustalone maksymalne ceny dla różnych poziomów obrotu 

towarowego lub uwzględniona skala sprzedaży albo świadczenia usług i uwarunkowania 

regionalne, a przy ustalaniu wysokości maksymalnych cen można będzie wziąć pod uwagę 

wysokość cen w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a 

także uzasadnione zmiany kosztów produkcji i zaopatrzenia. 

 



 

 

Odroczenie niektórych obowiązków administracyjnych 

• Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych i wykonania 

badań technicznych urządzeń technicznych z możliwością ich dalszego użytkowania przez okres 

nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

• Odroczenie obowiązku sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie elektronicznej 

do 31 grudnia 2020 r.; okres, w którym dokumenty ewidencji odpadów mogą być sporządzane 

w formie papierowej został więc przedłużony o kolejne pół roku; dokumenty sporządzone w 

formie papierowej powinny zostać wprowadzone do Bazy danych o produktach i opakowaniach 

oraz o gospodarce odpadami (BDO) niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 

2021 r. 

• Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 

2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. 

PRAWO PODATKOWE 

 

Zmiany w zakresie prawa podatkowego i sprawozdawczości 

• Możliwość rozliczenia przez podatników straty poniesionej w 2020 r. w zeznaniu podatkowym 

za 2019 r. Podatnicy będą mogli obniżyć uzyskany w 2019 r. dochód o wysokość poniesionej w 

2020 r. straty w wysokości nie większej niż 5.000.000 zł. Warunkiem skorzystania z ulgi: (i) 

poniesienie straty w 2020 r., (ii) przychody uzyskane w 2020 r. będą niże o co najmniej 50% niż 

w 2019 r., (iii) strata została poniesiona w związku z COVID-19, (iv) złożenie korekty zeznania 

podatkowego za 2019 r. (co będzie możliwe dopiero w 2021 r. – po złożeniu deklaracji za 2020 

r.). 

• Możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 (do 30 

kwietnia 2020 r. w kwocie 200% wartości darowizny, w maju 2020 r. w kwocie 150% darowizny, 

w okresie 06-09.2020 r. w kwocie wartości darowizny). 

• Termin zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych za miesiące 03-05.2020 r. odroczony 

do 20 lipca 2020 r. Warunek skorzystania z ulgi: (i) podatnik poniósł negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19, (ii) spadek uzyskanych za danych miesiąc przychodów r/r co 

najmniej 50%. 

• Wyłączenie stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. 

złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem. Warunek skorzystania z ulgi: (i) podatnik 

poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, (ii) spadek uzyskanych za 

danych miesiąc przychodów r/r co najmniej 50%. 

• Umożliwienie „małym podatnikom” rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie 

zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. 



 

 

• Zawiesza się bieg terminów procesowych w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na 

podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz w kontrolach celno-

skarbowych. Jeżeli jednak wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony, 

kontrolowany lub kontrahent będą obowiązani na żądanie organu do dokonania czynności 

określonej w żądaniu. Wyłącza się możliwość skutecznego wywodzenia środków prawnych 

dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony rozpoznania sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki. 

• Uprawnienia dla gmin do wprowadzenia zwolnienia za część 2020 r. z podatku od 

nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla wskazanych grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

• Możliwość przedłużenia terminów płatności rat w podatku od nieruchomości płatnych w 

kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. 

• Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego 

złożonych przed i po wejściu w życie ustawy o okres dodatkowych 3 miesięcy (łącznie do 6 

miesięcy). 

• Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 

kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć 

nowy JPK_VAT w maju 2020 r.). 

• Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT o 3 miesiące, tj. od 1 lipca 2020 r. 

• Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych (do lipca 2020 r.).  

• Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.  

• Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek 

niezamieszczony w wykazie podatników VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).  

• Przedłużenie terminów dotyczących schematów podatkowych (innych niż schematy 

transgraniczne), w tym zawieszenie rozpoczętych terminów, od dnia 31 marca 2020 r. nie dłużej 

niż do 30 czerwca 2020 r. 

• Odroczenie terminu na złożenie zeznań rocznych CIT oraz zapłatę podatku do 31 maja 2020 r. 

W przypadku osób fizycznych termin na złożenie zeznania nie został przesunięty, przy czym 

zgodnie z ustawą nie będzie kar za spóźnienie, jeżeli zeznanie zostanie złożone do 31 maja 

2020 r. Nie wiadomo jednak dotychczas co z odsetkami za ten okres. 

• Podatnicy PIT, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami ekonomicznymi COVID-19 będą 

mogli zapłacić zaliczki za marzec i kwiecień 2020 r. za pracowników, zleceniobiorców, osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o dzieło oraz od przychodów z praw autorskich i pokrewnych 

do 1 czerwca 2020 r.  



 

 

• Wydłużenie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych o 3 miesiące, co 

oznacza, że sprawozdania należy sporządzić do 30 czerwca 2020 r. a zatwierdzić do 30 września 

2020 r. W przypadku podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe, termin na sporządzenie 

sprawozdania finansowego przedłuża się do 31 lipca 2020 r. (na podstawie rozporządzenia 

Ministra Finansów). 

• Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania 

egzekucyjne należności pieniężnych – w okresie takiego wstrzymania mogą być dokonywane 

wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową. 

PRAWO PRACY 

 

Prawa i obowiązki pracodawców a COVID-19 

• Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego nie skutkuje zamknięciem zakładów pracy oraz nie 

pozbawia pracowników możliwości wykonywania pracy (poza placówkami, które zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego w związku z COVID-19, 

mają zostać zamknięte, tj. m.in. restauracje, kina, centra handlowe). Ograniczenie zgromadzeń 

powyżej 50 osób (obecnie powyżej 2 osób) nie dotyczy pracodawców zatrudniających ponad 50 

osób, chyba że pracodawcy prowadzą działalność wymienioną w ww. rozporządzeniu.  

• Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej 

w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), przy czym objęcie 

pracownika kwarantanną (odosobnieniu osoby zdrowej w celu zapobieżenia szerzeniu się 

koronawirusa) nie jest jednoznaczne z niemożnością świadczenia pracy, jeżeli istnieje możliwość 

wykonywania pracy zdalnie, tj. nie sprzeciwia się temu charakter wykonywanej pracy a 

pracownik ma zapewnione odpowiednie warunki pracy w miejscu odbywania kwarantanny. 

Jeżeli pracownik świadczy pracę w okresie kwarantanny należy mu się wynagrodzenie w pełnej 

wysokości - nieuzasadnione powstrzymywanie się pracownika od wykonywania pracy może być 

podstawą nałożenia na pracownika kar porządkowych oraz rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia z winy pracownika na skutek ciężkiego naruszenia przez pracownika 

podstawowych obowiązków pracowniczych.  

• Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochronne, w tym płyny 

do dezynfekcji, rękawiczki oraz informować pracowników o zasadach zachowania wynikających 

z wytycznych organów sanitarnych w celu uniknięcia zakażenia, odległość pomiędzy 

stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 m.  

• Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak 

stanowią – jednym z przypadków, kiedy pracownik jest uprawniony do wynagrodzenia pomimo 

braku wykonywania pracy jest przestój. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest gotowość 

do wykonywania pracy. Pojęcie przestoju jako przerwy w pracy wywołanej przyczynami 

technicznymi lub organizacyjnymi, nie do końca przystaje do sytuacji wywołanej zagrożeniem 

epidemicznym, jednak z uwagi na brak odpowiednich przepisów, zastosowanie tej instytucji 

wydaje się konieczne.  



 

 

• Zobowiązanie pracownika do wykorzystania urlopu – zobowiązanie pracownika do 

wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie przestoju jest niezgodne z prawem. Urlop jest 

świadczeniem, którego pracodawca udziela w porozumieniu z pracownikiem. Wyjątek stanowi 

wykorzystanie urlopu zaległego oraz urlopu w okresie wypowiedzenia, kiedy to pracodawca 

może jednostronnie zdecydować o tym, że pracownik będzie wykorzystywał urlop. 

Co Tarcza Antykryzysowa oferuje pracodawcom? 

• Dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego – 

pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19 i który zdecydował się na wprowadzenie przestoju ekonomicznego albo obniżenie 

wynagrodzenia pracownikom zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, może starać się o dofinansowanie z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym 

pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Dofinansowanie takiego wynagrodzenia wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie 

uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o 

dofinansowanie, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 

Spadek obrotów uprawniający do otrzymania wsparcia powinien wynosić nie mniej niż 15 % w 

ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, lub nie mniej niż 25 % w ciągu 

jednego miesiąca. 

• Obniżenie etatu – pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w 

następstwie wystąpienia COVID-19, mogą ograniczyć wymiar czasu pracy pracowników o 20%, 

jednakże nie więcej niż do 0.5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż 

minimalne wynagrodzenie za pracę. Takie wynagrodzenie będzie dofinansowane przez 

Gwarantowany Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie 

więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. 

• Refundacja składek na ZUS – pracodawcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych 

w następstwie wystąpienia COVID-19, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, 

należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń. 

• Wynagrodzenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – samozatrudnionym, 

osobom wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o dzieło przysługuje tzw. 

postojowe, o ile przychód takiej osoby uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w 

miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Świadczenie postojowe zasadniczo przysługuje w wysokości 80% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę.  



 

 

• Sfinansowanie wynagrodzeń przez starostę – starosta może dofinansować część kosztów 

wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne u przedsiębiorców, u 

których nastąpił spadek obrotów gospodarczych. Dofinansowanie może objąć osoby 

zatrudnione na podstawie umów o pracę, umów o pracę nakładczą, umów zlecenia oraz innych 

umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Wysokość 

dofinansowania będzie wynosić maksymalnie od 50% do 90% minimalnego wynagrodzenia i 

będzie uruchamiana już od 30% spadku obrotów. Powyższe dofinansowanie może być 

przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu Prawa 

przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  

• Zwolnienie z obowiązku płatności składek na ubezpieczenie społeczne – płatnicy składek, którzy 

na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz 

osoby samozatrudnione zostają zwolnieni z opłacenia składek za okres 1 marca - 31 maja 2020 

r.; w przypadku osób samozatrudnionych pod warunkiem, że prowadzili działalność przed 1 

lutego 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany 

wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 

• Zmiany w zakresie czasu pracy oraz wymiaru dobowego odpoczynku – dla pracodawców 

dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wprowadzono możliwości:  

➢ ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w 

miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin) i nieprzerwanego 

odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w 

Kodeksie pracy co najmniej 35 godzin);  

➢ zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w 

którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej 

jednak niż do 12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego 

systemu czasu pracy, o których mowa w art. 135 § 1 Kodeksu pracy, w dłuższym okresie 

rozliczeniowym niż wynikający z art. 135 § 1 Kodeksu pracy, tj. nieprzekraczającym 12 

miesięcy (podczas gdy Kodeks pozwala na stosowanie 1-miesięcznego okresu, z 

możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, ale w szczególnym trybie);  

➢ zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia 

pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w 

zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu – takie rozwiązanie przewiduje art. 231a 

k.p., ale dotyczyć ono może tylko pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy 

lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.  

• Pracownicze plany kapitałowe – nastąpiło przesunięcie o pół roku terminu na zawarcie umów o 

zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające powyżej 50 osób 

zatrudnionych. Nowymi terminami na zawarcie tych umów będą odpowiednio 27 października 

2020 r. oraz 10 listopada 2020 r. Terminy te zostaną jednocześnie ujednolicone z terminami 

przewidzianymi w ustawie o PPK dla pracodawców zobowiązanych do wdrażania programu PPK 

w kolejnej fazie, tj. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych. 



 

 

• Badania lekarskie – jeżeli wykonanie badań wstępnych lub kontrolnych nie jest możliwe z uwagi 

na brak dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia tych badań, mogą zostać one 

wykonane przez dowolnego lekarza – niezależnie od specjalizacji. Jednakże orzeczenie wydane 

przez takiego lekarza straci ważność po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu 

epidemiologicznego. Badania mogą zostać przeprowadzone także za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności (np. przez telefon). Zawiesza się obowiązek 

wykonywania badań okresowych. Zaległe badania muszą zostać wykonane w ciągu 60 dni od 

dnia odwołania stanu epidemii. Ważność upływających po 7 marca br. orzeczeń lekarskich lub 

psychologicznych została wydłużona do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

• Wydłużenie ważności zezwoleń na pracę – doszło do wydłużenia okresu ważności zezwoleń na 

pracę cudzoziemca (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę) z mocy prawa, jak również 

wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii i następujących po nim 30 dni. 

• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – prawo do przyznania kolejnego dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego dla ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w wymiarze 14 dni. 

Do okresu kolejnych 14 dni nie wlicza się dotychczas wykorzystanego okresu dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego. Ponadto zakłada się poszerzenie kręgu osób uprawnionych do 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z propozycją zasiłek ten będzie przysługiwał w 

przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko również ubezpieczonemu 

zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki 

nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności.  

• Praca w nadgodzinach – w okresie epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy 

niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, polecić 

pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym 

dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji. 

Możliwość tę stosuje się do pracodawców zatrudniających pracowników: 

➢ w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu 

funkcjonowania systemów i obiektów tzw. infrastruktury krytycznej; 

➢ w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią 

infrastruktury krytycznej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania 

infrastruktury krytycznej; 

➢ zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego; 

➢ u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie do realizacji prac 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

 



 

 

PRAWO KORPORACYJNE 

 

Ułatwienia w zakresie funkcjonowania spółek  

• Rozszerzone możliwości podejmowania decyzji przez organy spółek kapitałowych w trybie 

zdalnym, o ile umowa spółki albo statut nie stanowi inaczej, tj.: 

➢ w posiedzeniu zarządu/rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; 

➢ zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość; 

➢ członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu; 

➢ członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej; oddanie 

głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu rady nadzorczej, 

➢ rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; uchwała jest ważna, gdy 

wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co 

najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały; umowa spółki 

albo statut może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał 

w tym trybie. 

• Uchylone zostały (zarówno w sp. z o.o. jak i w spółce akcyjnej) przepisy, które nie pozwalały w 

trybie pisemnym lub zdalnym na dokonywanie wyborów przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powoływanie członków zarządu oraz odwoływanie i 

zawieszanie w czynnościach tych osób. 

PRAWO FINANSOWE 

 

Zamrożenia spłaty kredytów dla przedsiębiorców 

• W trakcie trwania stanu epidemii banki mogą dokonywać zmian określonych w umowie 

warunków lub terminów spłaty kredytów bankowych udzielonych przed dniem 8 marca 2020 r., 

jeżeli kredytobiorca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą: 

➢ zmiany muszą być uzgodnione zarówno przez bank, jak i kredytodawcę, i nie mogą one 

powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej przedsiębiorcy. Bankom 

zapewnia się elastyczność działania w sposób niezależny od wymagań regulacyjnych 

prawa bankowego; 

➢ uprawnienie do dokonywania zmian w umowach kredytowych dotyczy również umów 

pożyczek pieniężnych udzielanych przez banki. 



 

 

• Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów 

zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej dla 

średniego lub dużego przedsiębiorcy: 

➢ poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty 

kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. Udzielane są one na wniosek 

przedsiębiorcy; 

➢ poręczenie lub gwarancje mogą stanowić pomoc publiczną zgodną z unijnym rynkiem 

wewnętrznym. 

• Dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców Bank Gospodarstwa 

Krajowego przewiduje udzielenie poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez tych 

przedsiębiorców:  

➢ w tym przypadku gwarancje i poręczenia mogą być udzielane do wysokości 100% 

pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub pożyczki objętych poręczeniem lub gwarancją 

wraz z odsetkami od tych kwot i innych kosztów bezpośrednio powiązanych; 

➢ gwarancje i poręczenia wolne są od opłaty prowizyjnej. 

• Wprowadzony zostaje również szerszy katalog instrumentów i przypadków, które mogą zostać 

ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Przewiduje się 

objęcie ubezpieczeniem eksportowym:  

➢ kredytów udzielanych przedsiębiorcom zależnym w sytuacjach, gdy ubezpieczenie takie 

będzie dotyczyć bezpośrednio sprzedaży towarów lub świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę zależnego, a także  

➢ kredytów obrotowych i inwestycyjnych, jak również innych instrumentów o charakterze 

finansowym wskazanych w projekcie, udzielanych na cele dokonania lub rozszerzenia 

inwestycji zagranicznych przedsiębiorców krajowych za granicą. 

PRAWO ENERGETYCZNE 

 

Zmiana do ustawy OZE 

• Tarcza Antykryzysowa pozwala na przesunięcie terminu sprzedaży pierwszej energii elektrycznej 

z instalacji odnawialnego źródła energii, która wygrała aukcję. Maksymalnie termin ten można 

przesunąć o dodatkowe 12 miesięcy. Termin ten przesuwany jest za zgodą Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, jeśli opóźnienie: 

➢ dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii, lub 

➢ dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii, lub 

➢ w realizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci 

elektroenergetycznej, lub 

➢ przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii 

jest spowodowane stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19. 



 

 

PROCES CYWILNY I KARNY 
 

Proces cywilny i karny 

• Tarcza Antykryzysowa wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i 

dziedzinach z nim powiązanych. Najważniejsze z nich to: 

➢ ograniczenia w pracy sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych oraz 

organów administracji, 

➢ wstrzymanie i zawieszenie biegu materialnych terminów prawa administracyjnego, 

➢  wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych, 

➢ znaczne podwyższenie kar za przestępstwo narażenia na zarażenie ciężką chorobą 

zakaźną i wprowadzenie typu kwalifikowanego (narażenia na zarażenie wielu osób). 

Tarcza Antykryzysowa nie odnosi się natomiast do postępowania przed Sądem Najwyższym. 

Zaniechanie przeprowadzania rozpraw i posiedzeń jawnych 

• W okresie epidemii nie będą wyznaczane rozprawy i posiedzenia jawne z wyjątkiem spraw 

pilnych zdefiniowanych w Tarczy Antykryzysowej. Do katalogu spraw pilnych nie zaliczono 

żadnych „zwykłych” spraw cywilnych (np. o zapłatę), gospodarczych (np. o uchylenie uchwały 

organu spółki), czy administracyjnych. W ogromnej większości spraw istotnych dla biznesu 

rozpraw zatem nie będzie się wyznaczać. 

• Do spraw pilnych zaliczono wybrane sprawy karne (postępowania wpadkowe o charakterze 

pilnym, związane z pozbawieniem lub przywróceniem wolności oskarżonemu (lub 

osadzonemu), w tym zastosowaniem, przedłużeniem i zmianą tymczasowego aresztowania, 

europejskiego nakazu aresztowania oraz środków zabezpieczających (np. umieszczenia w 

zakładzie zamkniętym).  

• W sprawach sądowo – administracyjnych odbywać się będą tylko rozprawy, w przypadku 

których ustawa określa termin ich rozpatrzenia oraz sprawy wniosków o wstrzymanie 

wykonania aktu lub czynności. 

Wstrzymanie i zawieszenie biegu materialnych terminów prawa administracyjnego 

• W okresie epidemii wstrzymuje się rozpoczęcie i zawiesza bieg rozpoczętych terminów 

przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Wstrzymanie i zawieszenie dotyczy 

terminów: 

➢ od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub 

organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i 

obowiązki, 

➢ przedawnienia,  

➢ których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz 

roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 



 

 

➢ zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 

➢ do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do 

właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, 

a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z 

przepisów o ich ustroju. 

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych  

• W okresie epidemii bieg terminów procesowych i sądowych we wszystkich postępowaniach 

prowadzonych na podstawie ustaw, w tym postępowaniach sądowych, sądowo-

administracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia, 

administracyjnych, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa, kontrolach celno-skarbowych, – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu 

na ten okres. 
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