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TREŚCI

SPIS T
TARCZA 3.0
OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii, dnia 14 maja 2020 r. została uchwalona ustawa potocznie
zwana Tarczą Antykryzysową 3.0 (ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – dalej: Ustawa), nowelizująca niektóre założenia poprzednich tarcz
antykryzysowych.
Ustawa wprowadza istotne zmiany w omawianym zakresie:

PRZYWRÓCENIE BIEGU TERMINÓW
W TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH
1. Poprzednie ustawy antykryzysowe przewidywały, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów przewidzianych
przepisami prawa administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Omawiana nowelizacja uchyla ww. zasadę, co oznacza, że terminy określone przepisami prawa
administracyjnego, wymienione uprzednio w art. 15zzr, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczną bieg po
upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a te które były zawieszone - biegną dalej po upływie
7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa weszła w życie 16 maja 2020 r., dlatego bieg wspomnianych terminów nastąpi od dnia 23 maja 2020
r.

2. Uchylona zostaje również zasada dot. biegu terminów procesowych i sądowych, które w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie
rozpoczęły się, a rozpoczęte uległy zawieszeniu na ten okres. Zawieszenie dotyczyło terminów
w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych,
karnych, karno-skarbowych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, postępowaniach
administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową,
kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.
Oznacza to również wznowienie pracy sądów. Te mają rozpocząć rozpoznawanie spraw spoza katalogu
pilnych, już od 18 maja.
Terminy procesowe i sądowe, wymienione uprzednio w art. 15zzs, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczną
bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a te które były zawieszone - biegną dalej po
upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa weszła w życie 16 maja 2020 r., dlatego też bieg wspomnianych terminów rozpocznie swój bieg od
dnia 23 maja 2020 r.
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NIEWAŻNOŚĆ UMÓW TZW. PRZEWŁASZCZENIA NA ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI
MIESZAKALNEJ WYKORZYSTYWANEJ PRZEZ KONSUMENTA
W Ustawie została również zawarta nowelizacja Kodeksu cywilnego, w którym to pojawi się przepis – art. 3871,
który wprowadza sankcję nieważności umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej
wykorzystywanej przez konsumenta. Oznacza to, że umowa zawarta wbrew poniższym regulacjom będzie
bezwzględnie nieważna, a jej postanowienia nie będą miał wiążącej mocy prawnej. Dotyczy to przypadków gdy:
1) wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń
pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres
24 miesięcy, lub
2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub
3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez
biegłego rzeczoznawcę.

ZMIANY DOT. ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO
I MIKROPOŻYCZKI
Ustawodawca wprowadził niewielkie zmiany w przesłankach potrzebnych do uzyskania świadczenia
postojowego. Gwoli przypomnienia, świadczenie postojowe przysługuje gdy w następstwie wystąpienia
COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, m.in. przez osobę prowadzącą pozarolniczą
działalność gospodarczą, trwającego nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem,
w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był
o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.
3) rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
Uległ zmianie termin wymaganego rozpoczęcia prowadzenia działalności (w poprzednich wersjach Tarczy
Antykryzysowej należało prowadzić działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.). Podyktowane jest to tym, że
istotne pogorszenie warunków prowadzenia działalności dla przedsiębiorców, nastąpiło w drugiej połowie
marca i w kwietniu, tj. po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i wprowadzeniu zasad bezpieczeństwa
polegających na m.in. ograniczeniu lub zamknięciu działalności usługowej i handlowej. Pogorszenie warunków
prowadzenia działalności szczególnie dotknęło firmy rozpoczynające działalność.
Dodatkowo Ustawa modyfikuje, że pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej przysługuje mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem
1 kwietnia 2020 r.
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ZMIANY DOT. ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS
Dotychczas, przepisy uzależniały skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS przez osoby
prowadzące pozarolniczą działalność opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne od wysokości uzyskanego przychodu w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek
o zwolnienie. Przychód ten nie mógł być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł).
Ustawa wprowadza zmiany umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od dnia
1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. w sytuacji, gdy przychód z prowadzonej działalności był wyższy niż
300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. ale dochód z tej
działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie
był wyższy niż 7000 zł.
Ustawa wprowadza również możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za
okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. przez osoby korzystające z tzw. ulgi na start, tj. które
rozpoczęły działalność po raz pierwszy albo podejmują ją po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej
zawieszenia lub zakończenia i na mocy art. 18 ust. 1 Prawa przedsiębiorców przez okres 6 miesięcy od podjęcia
działalności nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, w przypadku:





jeżeli rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
gdy ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie nie będzie
wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce
narodowej w 2020 r.,
gdy przychód przewyższył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej w 2020 r., dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który
jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 7000 zł.
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