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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 

- najważniejsze założenia dla przedsiębiorców 
 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem podjęte zostały działania legislacyjne mające 

przeciwdziałać negatywnym skutkom dla gospodarki. Wynikiem tych działań było uchwalenie 

przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 1.0 i Tarczy antykryzysowej 2.0.  

Rząd podjął dalsze działania, które mają na celu rozwinięcie i udoskonalanie przepisów uchwalonych 

Tarcz antykryzysowych. W związku z tym został przygotowany projekt ustawy, który otrzymał nazwę 

Tarcza antykryzysowa 3.0. W dniu 14 maja 2020 r. zakończono prace legislacyjne nad ustawą,  

a 15 maja 2020 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta. Poniżej przedstawiam najważniejsze 

regulacje wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0 i ich wypływ na Tarcze 1.0 i 2.0.    

Jeżeli okaże się, że została pominięta jakakolwiek kwestia, co do której mają Państwo pytania  

lub wątpliwości, to serdecznie zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką AGK. Ze względu na 

bezpieczeństwo Państwa zachęcam w szczególności do nawiązywania kontaktu nie tylko w formie 

telefonicznej i mailowej, ale również za pośrednictwem aplikacji Skype i Whatsapp.  
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Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców  

Dotychczas o pożyczkę w kwocie 5 000 zł mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili 

działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., obecnie o pożyczkę mogę ubiegać się również 

mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem  

1 kwietnia 2020 r.  

Świadczenie postojowe  

Dotychczas o przyznanie świadczenia postojowego mogły ubiegać się osoby, które prowadziły 

działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r., obecnie o świadczenie mogę ubiegać się 

również osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia  

2020 r.  

Zwolnienie z opłacania składek ZUS  

Ustawa wprowadza dwie nowe kategorie samozatrudnionych, którym przysługuje zwolnienie  

z opłacania składek ZUS za okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnienie ma 

przysługiwać samozatrudnionym:  

a) których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, był 

wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto  

w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód za pierwszy miesiąc za który jest składany 

wniosek nie był wyższy niż 7 000 zł;  

b) korzystającym z ulgi na start, których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który 

składany jest wniosek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo był wyższy niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

w 2020 r., ale ich dochód za pierwszy miesiąc za który jest składany wniosek nie był wyższy 

niż 7 000 zł. 

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika  

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadza zmiany w zakresie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia 

za pracę. Jeżeli z powodu działań związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 

pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło 

dochodu, kwoty wolne od potrąceń określone w przepisach kodeksu pracy ulegają zwiększeniu  

o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na 

utrzymaniu. 
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Legalizacja pobytu cudzoziemców   

Ustawa dopuszcza możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców 

określonych w zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę, zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pracę 

sezonową oraz oświadczeniu o powierzeniu pracy. Możliwe będzie również objęcie cudzoziemców 

porozumieniami dotyczącymi zmian w wymiarze czasu pracy i związaną z tym redukcją 

wynagrodzeń. 

Na mocy przepisów Tarczy antykryzysowej 3.0 przedłużono ważność zezwoleń na pracę sezonową do 

30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, spowodowanych 

koronawirusem, o ile zezwolenia na pracę sezonową było ważne po dniu 13 marca 2020 r. 

Kwestie podatkowe 

Obecnie złożenie zeznania rocznego i zapłata podatku przez podatnika do dnia 31 maja 2020 r., a nie 

dnia 30 kwietnia 2020 r, nie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę. Przedmiotowe odsetki nie będą  

w związku z tym ujawniane w zaświadczeniach o wysokości zaległości podatkowych.  

Sprawy sądowe i bieg terminów  

Tarcza antykryzysowa 3.0 uchyla przepis na mocy którego zawieszony został bieg terminów 

procesowych i sądowych. Ponowny bieg terminów rozpocznie się 22 maja 2020 r., tj. 7 dni po 

podpisaniu ustawy przez Prezydenta. 

Ustawa rozszerzyła katalog spraw, w których sądy będą mogły procedować na posiedzeniach 

niejawnych oraz przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie posiedzenia 

na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, na okres roku po 

zakończeniu stanu epidemii. Oznacza to, że wiele rozprawa będzie się mogło odbyć bez obecności 

uczestników w sądzie, jeżeli możliwe będzie połączenie się z nimi za pomocą odpowiednich środków.  

Na posiedzeniach niejawnych natomiast będzie możliwe wydanie wyroku i rozpoznanie apelacji  

w sprawach cywilnych. 

Z bezpłatnej pomocy prawnej będą mogli korzystać prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie 

zatrudniają pracowników.  
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