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DLA BIZNESU 
 

Przyjęto Tarczę Antykryzysową 3.0 
 
W czwartek 14 maja Sejm uchwalił nową ustawę        
antykryzysową zwaną potocznie Tarczą 3.0. Ustawa      
stanowi kontynuację i uzupełnienie rozwiązań przyjętych      
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. i ma na celu            
wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań    
zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
społeczno-gospodarczym pandemii, oraz regulacji    
wspierających poszczególne grupy społeczne.  
Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych regulacji     
zawartych w Tarczy 3.0. Zwracamy uwagę, że ostateczny        
kształt ustawy różni się w kilku punktach względem        
wcześniejszego projektu. Jest to spowodowane w dużej       
mierze przyjętymi poprawkami senatu. Poniżej     
prezentujemy listę wprowadzonych poprawek oraz     
najważniejszych punktów ustawy. 
 
Najważniejsze poprawki Senatu przyjęte  przez Sejm 
 
● możliwość uzyskania przez prowadzących    

jednoosobowe firmy zwolnienia z obowiązku     
składek za kwiecień i maj, nawet jeśli zostały już         
opłacone; 

● wykreślenie lutego 2020 r. jako miesiąca      
odniesienia przy ustalaniu zgody na ulgę w opłacaniu        
składek na ZUS przez samozatrudnionych; 

● możliwość uwzględnienia wpłaty na Polski Instytut      
Sztuki Filmowej jako koszt uzyskania przychodu w       
rozumieniu przepisów podatkowych; 

● uzupełnienie katalogu podmiotów uprawnionych do     
skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń     
pracowników o instytucje posiadające tytuł prawny      
do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku        
wpisanego na Listę dziedzictwa światowego; 

● zgodę na odstąpienie od obowiązku osobistego      
składania przez cudzoziemca dokumentów podczas     
wnioskowania o polską wizę; 

● przesunięcie terminu na przygotowanie raportu o      
stanie samorządu o 60 dni.  

 
Tarcza 3.0 - zmiany dla przedsiębiorców 
 
● rozszerzenie zwolnienia – umożliwienie    

skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek      

osobom opłacającym składki na własne     
ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był       
wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego     
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce     
narodowej w 2020 r. ale ich dochód z tej działalności          
w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł; 

● wydłużenie terminów na realizację niektórych      
obowiązków sprawozdawczych, przedłużenie   
terminów ważności niektórych dokumentów, jeżeli     
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia     
epidemicznego albo stanu epidemii upływa termin ich       
ważności, m.in. certyfikatów bezpieczeństwa w     
transporcie kolejowym, licencji maszynisty,    
świadectw kwalifikacyjnych spawaczy,   
operatorów spawania oraz zgrzewaczy tworzyw     
sztucznych; 

● umożliwienie dokapitalizowania Agencji Rozwoju    
Przemysłu S.A., której działalność pozwoli na      
ograniczenie problemów przedsiębiorców   
związanych z pozyskaniem finansowania na     
realizację projektów inwestycyjnych, 

● wprowadzenie przepisów przewidujących możliwość    
zmiany warunków wykonywania pracy    
cudzoziemców zgodnie z przepisami ustawy o      
COVID-19, bez konieczności zmiany czy wydania      
nowego zezwolenia lub wpisu nowego oświadczenia      
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; 

● stosowanie wyjątkowego zwolnienia z wymogu     
uzyskania zezwolenia na pracę w okresie stanu       
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 30       
dni po ich odwołaniu w sektorach, w których        
wymagane są zezwolenia na pracę sezonową; 

● wydłużenie terminu z 30 kwietnia do 30 września        
2020 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego      
za 2019 r. przedsiębiorców prowadzących     
recykling, inny proces odzysku odpadów     
opakowaniowych lub eksportujących te odpady; 

● przesunięcie terminów obowiązujących w    
procedurze dematerializacji akcji; 

● wsparcie dla podmiotów zajmujących się sprzedażą      
energii elektrycznej – poprzez zmianę zasad      
wnoszenia zabezpieczeń transakcji zakupu energii     
elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A.      
(TGE).  
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Wznowienie działania sądów  
 
W tarczy 3.0 znajdują się między innymi zmiany dla         
wymiaru sprawiedliwości dotyczące terminów, a za      
sprawą autopoprawki, wprowadzające rozprawy on-line.     
Przewiduje on uchylenie art. 15zzs dotyczącego      
zawieszenia i wstrzymania rozpoczęcia biegu terminów      
sądowych i procesowych. 
 
Zmiany w działaniu sądów w trakcie epidemii: 
 
● dodanie nowych przepisów, zgodnie z którymi w       

sprawach rozpoznawanych według przepisów    
Kodeksu postępowania cywilnego, rozprawę lub     
posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu      
urządzeń elektronicznych umożliwiających   
przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym      
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku; 

● członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i      
referenta sprawy, będą mogli brać udział w       
posiedzeniu za pomocą środków komunikacji     
elektronicznej: ta sama zasada dotyczy także      
postępowań prowadzonych przez wojewódzki sąd     
administracyjny; 

● dodanie przepisu, zgodnie z którym, jeżeli w sprawie        
rozpoznawanej według przepisów Kodeksu    
postępowania cywilnego postępowanie dowodowe    
zostało przeprowadzone w całości, sąd może      
zamknąć rozprawę i wydać wyrok na posiedzeniu       
niejawnym po uprzednim odebraniu od stron      
stanowisk na piśmie. 

 
Pozostałe zmiany wynikające z Tarczy 3 
 
● w kodeksie cywilnym - art. 387 (1) nieważność        

umowy : "Nieważna jest umowa, w której osoba        
fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności      
nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb     
mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń     
wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej       
bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub     
zawodową tej osoby."; 

● w kodeksie postępowania cywilnego - termin      
licytacji : Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub       
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem    
mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb     

mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek      
wierzyciela. Wierzyciel składa wniosek, jeżeli     
wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi     
co najmniej równowartość jednej dwudziestej części      
sumy oszacowania; 

● ustawa o PIT: dotyczy zasiłku 50 proc. min.        
wynagrodzenia dla rolnika i jego domowników; 

● w kodeksie karnym - przepisy antylichwiarskie -       
karane jest pobieranie dodatkowych opłat i odsetek       
związanych z umową kredytu i pożyczki: do art.        
304 dodaje się: kto żąda zapłaty kosztów innych niż         
odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie      
przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów     
określoną w ustawie, podlega karze pozbawienia      
wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze          
podlega, kto, w związku z udzieleniem osobie       
fizycznej świadczenia pieniężnego wynikającego z     
umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której       
przedmiotem jest udzielenie świadczenia pieniężnego     
z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej     
bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub     
zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty odsetek w         
wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej     
stopę odsetek maksymalnych lub odsetek     
maksymalnych za zwłokę określonych w ustawie; 

● w prawie o ruchu drogowym - przy występowaniu o         
dowód rejestracyjny lub nalepkę na auto trzeba       
składać deklarację: „Jestem świadomy    
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego     
oświadczenia.” Udostępnienie danych do    
rejestracji odbywa się w formie elektronicznej.      
Oświadczenia muszą być opatrzone kwalifikowanym     
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym    
albo podpisem osobistym, składa się za pomocą       
elektronicznej skrzynki podawczej; 

● w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej       
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: pomoc     
publiczna może być udzielana pracodawcom za      
okresy od marca do grudnia 2020 r., mająca na celu          
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce; 

● w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: do       
31 sierpnia każdego roku, Zakład jest zobowiązany       
udostępnić ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31      
grudnia 1948 r. informację o zewidencjonowanych na       
koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o których      
mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31           
grudnia poprzedniego roku, zwaną dalej „informacją      
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o stanie konta.”. Warunek: utworzenie profilu      
informacyjnego; 

● w ustawie o transporcie drogowym: inspektor      
przeprowadzający czynności kontrolne wprowadza    
dane o przeprowadzonej kontroli do ewidencji, a w        
przypadku stwierdzenia naruszeń uzasadniających    
nałożenie kary pieniężnej lub stwierdzenia     
wykroczeń uzasadniających nałożenie grzywny    
inspektor sporządza protokół kontroli); 

● w ustawie o VAT: dotyczy środków finansowych       
otrzymanych w ramach programu finansowanego z      
udziałem środków europejskich; 

● w ustawie o kinematografii: podmiot dostarczający      
audiowizualną usługę medialną na żądanie dokonuje      
wpłaty na rzecz Instytutu w wysokości 1,5%       
przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do        
udostępnianych publicznie audiowizualnych usług    
medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z       
tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten      
przychód w danym okresie rozliczeniowym jest      
wyższy); 

● w ustawie o opłatach abonamentowych: w czasie       
stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub      
w przypadku zaprzestania działania placówek     
operatora pocztowego świadczącego usługi    
powszechne, oświadczenie o spełnianiu warunków do      
korzystania z tych zwolnień wraz z cyfrowym       
odwzorowaniem dokumentów potwierdzających   
uprawnienie do tych zwolnień może zostać      
przekazane operatorowi wyznaczonemu na    
dedykowany adres poczty elektronicznej. Zwolnienie     
od opłat abonamentowych obowiązuje nie dłużej niż       
do 60-ego dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia        
epidemicznego albo stanu epidemii); 

● w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych:      
zmienia egzaminy na kierowców - zaświadczenie      
ADR); 

● w ustawie prawo pocztowe: w czasie stanu       
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w      
przypadku zaprzestania działania placówek operatora     
pocztowego świadczącego usługi powszechne,    
pełnomocnictwo pocztowe może zostać udzielone     
w formie pisemnej, na czas nie dłuższy niż miesiąc; 

● w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i       
elektronicznym: audyt zużytych części za 2019 r. -        
przeprowadza się do 30 września 2020 roku,       
marszałkowi województwa przekazuje się    

uwierzytelnioną kopię sprawozdania z    
przeprowadzonego audytu, nie później niż w terminie       
do 15 listopada 2020 r.. 

 
Źródło: gov.pl, prawo.pl 
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