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Tarcza Antykryzysowa a sektor energetyczny 
– aktualizacja 

Przedstawiamy aktualizację alertu dotyczącego Tarczy Antykryzysowej, uwzględniające regulacje 

Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw, a także Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, łącznie zwane dalej „Tarczą 

Antykryzysową”.  

Wydłużenie terminów w zakresie systemu aukcyjnego 

 Wprowadzone Tarczą Antykryzysową zmiany w Ustawie o odnawialnych źródłach energii umożliwiają: 

˃ wydłużenie terminu realizacji zobowiązania do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej  

z OZE, 

˃ zainstalowanie urządzeń starszych niż określone w przepisach  

- jeżeli opóźnienie w wykonaniu określonych czynności spowodowane wprowadzeniem stanu 

epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. W tym celu, zainteresowane podmioty, mają możliwość 

złożenia do Prezesa URE wniosków o wydłużenie terminów (o nie więcej niż 12 miesięcy).  

 Prezes URE rozpatrując wnioski o przedłużenie terminu uwzględnia na korzyść wytwórcy okoliczność,  

w której opóźnienie: 

> dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE lub 

> dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji OZE, lub 

> w realizacji instalacji OZE oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej, lub 

> przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji OZE, lub 

> przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie 

jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Zakaz wstrzymywania dostaw energii 

 W związku z pojawiającymi się problemami z płynnością finansową odbiorców energii, ustawodawca 

zdecydował się wprowadzić zmiany, które mają na celu uniemożliwienie przedsiębiorstwom 

energetycznym wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, ciepła czy paliw gazowych, w przypadku, gdy 

nie opłacają oni swoich rachunków. 

 Tarcza Antykryzysowa wdraża zmiany w ustawie Prawo energetyczne, poprzez wprowadzenie 

ograniczenia możliwości wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii w czasie stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.  

˃ Zmiany te kreują sytuację, w której przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą 

w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii nie może wstrzymać dostarczania paliw 

gazowych lub energii, jeśli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 

30 dni po upływie terminu płatności. Analogicznie, przedsiębiorstwo takie, nie może wstrzymać dostaw 

także w przypadku, gdyby miało ono nastąpić na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii.  
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Aukcje OZE 

 Tarcza Antykryzysowa przedłuża stosowanie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji aukcji 

OZE, obowiązujących w 2019 r. – znajdują one zastosowanie również do aukcji organizowanych w 

roku 2020. Podobnie jak w roku 2019, aukcja może odbywać się również w formie papierowej (informacje o 

miejscu i sposobie składania ofert zawarta będzie w ogłoszeniu o aukcji), a złożona oferta nie może zostać 

zmodyfikowana ani wycofana. 

 W istocie należy zakładać, że te zmiany nie mają na celu organizacji aukcji papierowej, ale umożliwienie 

wykorzystania nie w pełni dostosowanej do ostatnich nowelizacji ustawy o OZE Internetowej Platformy 

Aukcyjnej. Zapewne zatem aukcja lub aukcje w 2020 r. będą wyglądały podobnie jak w roku 2019 i przybiorą 

formę elektroniczną. 

Wydłużenie obowiązywania umów przyłączeniowych 

 Dla instalacji, które wygrały aukcję, umowy o przyłączenie do sieci mają być dostosowane do 

zadeklarowanego terminu pierwszego wytworzenia i sprzedaży energii elektrycznej,  

z uwzględnieniem opisanego wyżej przedłużenia terminu na pierwsze wytworzenie ze względu na 

opóźnienia spowodowane wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  

 Obok tego, głównie tym projektom, które nie wygrały aukcji w ubiegłym roku albo zamierzają startować w tym 

roku, dedykowana jest zmiana w art. 184d Ustawy OZE, pozwalająca na przedłużenie obowiązywania 

umów o przyłączenie do sieci maksymalnie do dnia 30 czerwca 2022 (dotychczas maksymalnie możliwe 

było przedłużenie do dnia 30 czerwca 2021).  

Uprawnienia pracodawców (w tym tzw. „skoszarowanie”) 

 W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas 

oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii: 

˃ zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; 

˃ polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze 

niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; 

˃ zobowiązać pracownika do pozostawania w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie 

pracy poza normalnymi godzinami pracy lub w innym wyznaczonym miejscu; 

˃ polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w wyznaczonym przez pracodawcę 

miejscu. 

 Uprawnienie to odnosi się m. in. do pracodawców zatrudniających pracowników w przedsiębiorstwach: 

˃ które prowadzą działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów 

infrastruktury krytycznej;  

˃ będących podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, ale są 

kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej; 

˃ zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz gazu ziemnego; 

˃ przedsiębiorstw zapewniających funkcjonowanie sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych;  

˃ sprzedawców z urzędu. 
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Elektroniczne składanie sprawozdań 

 Podmioty, które zobowiązane są do składnia Prezesowi URE: 

˃ miesięcznych raportów o świadczeniu usług magazynowania, przeładunku, przesyłania 

lub dystrybucji paliw; 

˃ raportów o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych  

i ich przeznaczeniu; oraz  

˃ informacji o rodzajach i lokalizacji wykorzystywanej infrastruktury paliw ciekłych 

- mogą składać je w formie elektronicznej. 

Elektroniczne informowanie odbiorców 

 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przedsiębiorstwa 

energetyczne mogą, po uzyskaniu zgody odbiorcy, przekazywać projekty umów lub projekty zmian w 

zawartych umowach, powiadomienia o prawie do wypowiedzenia umowy i informacje o  podwyżce cen lub 

stawek opłat za sprzedawane paliwa gazowe lub energię z użyciem środków komunikacji elektronicznej. 

Wydłużenie terminów 

Tarcza Antykryzysowa zakłada: 

 Wydłużenie terminu, na który Prezes URE wyznaczył operatora systemu dystrybucyjnego i operatora 

systemu skraplania gazu ziemnego, upływającego przed 31 grudnia 2020 – do końca 2020 r.; 

 Wydłużenie terminu ważności decyzji o udzieleniu koncesji, które wygasają w czasie trwania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – do dnia 31 grudnia 2020 r. Warunkiem ma być złożenie 

wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji, nie później niż 30 dni przed upływem okresu jej 

obowiązywania. 

 W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem lub w czasie trwania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przedłuża się do 60 dni po odwołaniu tego 

stanu, termin na uzupełnienie wniosku o koncesję. W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia 

wejścia w życie Ustawy do dnia 31 grudnia 2020 r., termin na uzupełnienie wniosku o koncesję, wynosi 60 

dni. 

 W 2020 r. terminy realizacji obowiązków dotyczących przedłożenia prezesowi URE projektów planów rozwoju 

i ich aktualizacji oraz sprawozdań z wykonania planów rozwoju przedłuża się do 31 marca 2021 r. (dla 

projektów planów i aktualizacji planów – art. 16 ust. 14 PE) oraz odpowiednio do 30 kwietnia 2021 r. (dla 

sprawozdań z wykonania planów – art. 16 ust. 18 PE). 

 Obowiązek przedłożenia informacji o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za 

pierwszy kwartał 2020 r. ma zostać wykonany w terminie 30 dni od dnia zakończenia drugiego kwartału  

2020 r. 

Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją sieci 

 Komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa URE do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się 

eksploatacją sieci, których okres powołania upływa od dnia 1 marca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r., przedłuża 

się do 31 grudnia 2020 r.  
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 Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, 

których ważność wygasa w okresie od 1 marca 2020 do 30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do  

31 grudnia 2020 r.  

 Sprawdzanie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją sieci może być przeprowadzone zdalnie. 

Infrastruktura krytyczna 

 Przepisy Tarczy Antykryzysowej przewidują, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii 

albo stanu wyjątkowego, właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia 

usług dostarczania energii elektrycznej, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu może, w celu 

przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, przy asyście funkcjonariusza 

Policji wejść na teren nieruchomości, gdzie znajdują się te urządzenia, bez zgody jej właściciela. 

 Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana po przedstawieniu przez właściciela infrastruktury lub 

urządzeń, lub jego upoważnionego przedstawiciela, właściwemu miejscowo komendantowi Policji dowodów 

potwierdzających odmowę przez właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub wjazdu 

na teren nieruchomości, w tym budynku. Odnosi się to także do braku możliwości kontaktu z właścicielem. 

Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach płynnych 

 W okresie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii sprawozdania kwartalne podmiotów zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zmiany w ustawie o zapasach ropy naftowej 

 W 2020 r. wydłużają się poszczególne terminy przewidziane w ustawie o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym: 

˃ składania informacji o wielkości zapasów gazu ziemnego; 

˃ składania informacji o rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego oraz miejscu ich magazynowania do 31 grudnia 2020 r., przy czym informacja o 

rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz miejscu ich 

magazynowania dotyczyć ma stanu na dzień 1 października 2020 r.;  

˃ składania informacji o 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 do 31 grudnia 2020 r.  

Elektromobilność 

 Tarcza Antykryzysowa przedłuża termin konsultacji społecznych projektu planu budowy ogólnodostępnych 

stacji ładowania do 45 dni (nie ma to zastosowania do konsultacji, dla których termin zgłaszania uwag upłynął 

do dnia 15 marca 2020 r.); konsultacje te nie mogą jednak trwać dłużej niż do 31 maja 2020. 

 Doprecyzowano, że termin na uzgodnienie przez operatora systemu dystrybucyjnego projektu planu biegnie 

od dnia zakończenia konsultacji społecznych.  
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IRGiT – zabezpieczenia  

 Tarcza Antykryzysowa modyfikuje zasady regulujące kwestię zabezpieczeń wnoszonych na pokrycie 

depozytów zabezpieczających transakcje rozliczane przez Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 

Modyfikacje te mają na celu zmniejszenie wymiaru obowiązku wnoszenia zabezpieczeń w formie pieniężnej.  
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