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Wprowadzenie 

 

Katowice, dnia 20 maja 2020 r. 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

informujemy, że 16 maja 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. 

U. poz. 875), czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0.  

W związku z powyższym, w niniejszym opracowaniu zwracamy uwagę na najważniejsze, 

z punktu widzenia prowadzonej przez Państwa działalności, zmiany przepisów. 

Mamy nadzieję, iż opracowanie okaże się pomocne. W przypadku jakichkolwiek pytań  

lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Służymy również pomocą  

przy ubieganiu się o wszelkie formy wsparcia. 

 

Z wyrazami szacunku,  

Zespół KBZ 
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I. Prawo pracy 

1. Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń w Kodeksie Pracy 

a) podstawa prawna: 

art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020 poz. 875) 

b) opis: 

Tarcza 3.0 przewiduje zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń wynikającej z art. 871§ 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

c) warunki skorzystania: 

Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu 

zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek 

rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwota wolna od potrąceń ulega zwiększeniu o 25% na 

każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. 

Przez członka rodziny, rozumie się małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko 

w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna,. Przez 

dziecko, o którym mowa w ust. 2, rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko 

współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się 

dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku 

małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

2. Dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 

a) podstawa prawna: 

dodany art. 15 zze1 Ustawy dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374,567,568 i 695) 

b) opis: 

Tarcza 3.0 przewiduje możliwość skorzystania przez pracodawcę, w przypadku  spadku  obrotów  

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, z dofinansowania, o którym mowa w art. 

15zzb  albo 15 zze (na podstawie umowy zawartej ze starostą). Dofinansowanie obejmuje 

wynagrodzenie lub składki na ubezpieczenie społeczne, w części która nie może otrzymać 

dofinansowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 

i 568). Dofinansowanie udzielane jest na podstawie zawartej umowy starostą, której zawarcie 

następuje na podstawie wniosku złożonego do Powiatowego Urzędu Pracy. 

Zgodnie z art. 58 Tarczy 3.0 w sprawach dotyczących ww. sposobów wsparcia związanego 

z utrzymaniem miejsc pracy podpis zaufany oraz podpis osobisty uznaje się za równoważne co do 

skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. 
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II. Ubezpieczenia społeczne 

1. Zwolnienie ze składek ZUS 

a) podstawa prawna: 

art. 46 pkt. 41) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020 poz. 875) 

b) opis: 

Na podstawie tarczy 3.0, przyznano niektórym płatnikom uprawnienie do zwolnienie ze składek na 

własne ubezpieczenie zdrowotne, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 

r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Podstawą zwrotu opłaconych składek jest 

art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

Celem odzyskania wpłaconych składek za kwiecień i maj 2020 r., płatnik może złożyć wniosek 

o zwrot nadpłaty. Brak stosownego wniosku spowoduje zaliczenie przez organ nadpłaty na poczet 

przyszłych składek. 

c) kto może skorzystać? 

Zwolnienie dotyczy: 

1) płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającego 

składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli 

prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i: 

a) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek 

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

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz 

b) dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek 

o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł. 

2) płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w ustawie prawo 

przedsiębiorców, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne 

jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności 

w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany 

w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek: 

a) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo; 

b) był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był 

wyższy niż 7000 zł. 
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2. Zasiłek opiekuńczy 

 

a) podstawa prawna: 

art. 46 pkt. 1) – 2)  oraz art. 76 pkt. 8)  lit. a) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz.U.2020 poz. 875) 

b) opis: 

Uchylono możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci do 

lat 8.  

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie ubezpieczonemu zwolnionemu od 

wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 

Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Marszałkowskiej zwolnionemu od 

pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 

legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 

ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

Nowe regulacje dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego wchodzą w życie od dnia 

25 maja  2020 roku. 

III. Prawo cudzoziemców 

1. Ważność zezwoleń na pracę cudzoziemców 

a) podstawa prawna: 

dodany Art. 15z 5 Ustawy dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374,567,568 i 695) 

b) opis: 

Jeżeli na skutek powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy zdalnej, obniżonego wymiaru 

czasu pracy, zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy, systemu równoważnego czasu pracy, uległy 

zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w: 

 zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, 

 zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji, 

 zezwoleniu na pracę, 

 zezwoleniu na pracę sezonową, 

 oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  

na podstawie przepisów Tarczy 3.0 cudzoziemiec może kontynuować pracę na podstawie 

dotychczas uzyskanych zezwoleń. 
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2. Ważność dokumentów cudzoziemców 

a) podstawa prawna: 

dodany art. 15z 6 Ustawy dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374,567,568 i 695) 

b) opis: 

Przedłużeniu ulega do 30. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19: 

 termin  ważności  kart  pobytu  członka  rodziny  obywatela  UE,  dokumentów  

potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,  

 termin  ważności  polskich  dokumentów  tożsamości  cudzoziemca,  przedłuża się do 30. dnia 

od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

 termin ważności dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”,  

który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych 

w związku z COVID-19. 

IV. Prawo podatkowe  

1. Zmiany w zaświadczeniach o niezaleganiu w podatkach 

a) podstawa prawna: 

art. 46 pkt 14) Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). 

b) opis:  

W przypadku wystawienia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego 

zaległości podatkowe, wystawionego w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę 

od zaległości podatkowych, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po 

upływie terminu płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru odsetek. Przepis stosuje się także 

odpowiednio do ustalania spełnienia warunku braku istnienia zaległości podatkowych w celu 

skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych.  

Ponadto, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny 

solidarnościowej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

2. Złożenie deklaracji w sprawie daniny solidarnościowej po terminie jako czynny żal 

a) podstawa prawna: 

art. 46 pkt 19) Ustawy 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). 

b) opis: 

Złożenie organowi podatkowemu po terminie, ale nie później niż do 1 czerwca 2020 r. zarówno: 
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 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie 

należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, a także 

 deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, o której mowa w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, oraz wpłacenie tej daniny,  

jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu. W razie złożenia w/w dokumentów po terminie  

organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, 

a wszczęte umarza. 

 

Co do zasady, deklarację o wysokości daniny solidarnościowej należy złożyć do urzędu 

skarbowego, w terminie do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. Tarcza 3.0 przesuwa ten 

termin do 1 czerwca 2020 roku. 

c) korzyść dla przedsiębiorcy: 

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. lub deklaracji 

dotyczącej daniny solidarnościowej po 30 kwietnia 2020 roku nie będzie skutkowało negatywnymi 

konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Złożenie w/w dokumentów po 30 kwietnia 2020 r., ale przed 

1 czerwca 2020 r. będzie traktowane automatycznie jak wypełnienie obowiązku sprawozdawczego 

w trybie czynnego żalu (bez konieczności składania dodatkowych pism). 

V. Prawo umów 

1. Nieważność przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej 

przez konsumenta 

a) podstawa prawna: 

art. 1 ustawy tarcza 3.0, którym dodano art. 3871 do kodeksu cywilnego. 

b) opis: 

Zgodnie z dodanym art. 3871 kodeksu cywilnego, 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 przypadku 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. 

Przepis ten wchodzi w życie 30 maja 2020 r. 

VI. Prawo spółek 

1. Przesunięcie terminów związanych z dematerializacją akcji 

 

a) podstawa prawna: 
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art. 43 ustawy tarcza 3.0 zmieniający art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

b) opis: 

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 

1 marca 2021 r. – a nie jak ustalono pierwotnie 1 stycznia 2021 r. 

Z dniem 1 marca 2021 r. uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a w przypadku 

spółki niebędącej spółką publiczną, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu 

jej akcji w depozycie papierów wartościowych – zapisy akcji na rachunkach papierów 

wartościowych. 

Termin pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce ustalony 

został na dzień 30 września 2020 r. 

VII. Postępowania sądowe  

1. Rozprawy na odległość 

a) podstawa prawna: 

art. 46 pkt. 21 Ustawy 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). 

b) opis:  

Zgodnie z przepisami Ustawy rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Tym samym osoby w nich uczestniczące nie muszą 

przebywać w budynku sądu. Ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia rozprawy także 

w sposób tradycyjny o ile przeprowadzenie rozprawy nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla 

zdrowia osób w nim uczestniczących. 

Zdalne przeprowadzania rozprawy jest możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od 

odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

Zdalnie mogą się także odbywać rozprawy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz 

Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Postanowienia Ustawy dotyczące przeprowadzenia rozpraw zdalnie weszły w życie w dniu 16 maja 

2020 r. Natomiast Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

zaprojektowania, wdrożenia i rozwoju systemu teleinformatycznego obejmującego postępowania 

sądowe. 

2. Posiedzenia niejawne w razie niemożliwości przeprowadzenia rozprawy 

a) podstawa prawna: 
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art. 46 pkt. 21 Ustawy 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). 

b) opis:  

Sędzia przewodniczący może zarządzić posiedzenie niejawne, jeżeli posiedzenie jawne mogłoby 

wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia uczestników, a nie można przeprowadzić go na 

odległość, pod warunkiem że żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia 

niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na 

posiedzenie niejawne. 

Co więcej, jeżeli postepowanie dowodowe w sprawie zostało przeprowadzone w całości, sąd może 

zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron 

lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie. 

W sprawie, w której apelację wniesiono przed dniem 7 listopada 2019 r. sąd drugiej instancji  może 

skierować sprawę na posiedzenie niejawne jeżeli uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest 

konieczne. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu jawnym, jeśli strona wniesie o przeprowadzenie 

rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań 

świadków lub przesłuchania stron. Sąd rozpoznaje jednak sprawę na posiedzeniu niejawnym 

w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania. 

Wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne. Sąd rozpoznaje jednak sprawę na 

posiedzeniu niejawnym w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi 

nieważność postępowania. 

Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym, jeżeli 

wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze skierowania 

sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą na to zgodę. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach 

Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów. 

 

3. Zniesienie zawieszonych terminów sądowych i procesowych od dnia 23 maja 2020 r. 

a) podstawa prawna: 

art. 68 ust. 6-7 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). 

b) opis: 

Ponownie rozpocznie się lub zostanie wznowiony bieg terminów procesowych i sądowych, które 

zostały zawieszone w związku z trwającym stanem epidemii. Terminy procesowe i sądowe 

rozpoczynają bieg po siedmiu dniach od wejścia w życie ustawy – czyli w najbliższą sobotę, 23 

maja 2020 r. 

 

4. Zmiana katalogu spraw pilnych 

a) podstawa prawna: 
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zmieniony art. 14a Ustawy dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374,567,568 i 695) 

b) opis: 

Tarcza 3.0 rozszerza katalog spraw pilnych, do których w chwili obecnej zalicza się również: 

 sprawy, w których stosowane jest zatrzymanie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania, 

 przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–

185c  albo  art.  316  §  3  ustawy  Kodeks  postępowania karnego, jeżeli  o  przeprowadzenie 

przesłuchania w trybie przewidzianym dla rozpoznawania spraw pilnych wniósł prokurator, 

 sprawy  dotyczące  warunkowego  umorzenia  postępowania,  zarządzenia  wykonania  kary 

warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia, 

 sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego, 

 sprawy o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości, 

 sprawy o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, o których mowa w ustawie 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

 sprawy o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

 

VIII. Postępowanie Administracyjne 

1. Rozpoczęcie biegu terminów 

a) podstawa prawna: 

art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

b) opis: 

Terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego: 

1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub 

organem; 

2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki; 

3. przedawnienia; 

4. których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz 

roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie; 

5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony; 

6. o 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, 

których bieg nie rozpoczął się lub których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
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sytuacji kryzysowych (Dz.U.2019.374 ze zm.), rozpoczynają bieg lub biegną dalej po upływie 

7 dni od dnia wejścia w życie ustawy tarcza 3.0. 

IX. Prawo karne 

1. Karalność wyzysku 

a) podstawa prawna: 

dodany art. 304 § 2 i 3 Kodeksu karnego 

b) opis: 

Tarcza 3.0 wprowadza karalność dwóch czynów, mieszczących się w kategorii wyzysku. 

Karalne jest żądanie od osoby fizycznej zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej 

dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie, w zamian 

za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki, kredytu lub 

innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z obowiązkiem jego zwrotu, 

niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Czyn ten jest 

zagrożony karą 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 opóźnienie, określonych w ustawie. 

X. Prawo odpadowe 

1. Ewidencja odpadów w formie papierowej 

a) podstawa prawna: 

art. 26 pkt. 1) Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) 

b) opis: 

Został uchylony obowiązek podmiotów prowadzących ewidencję papierową odpadów do 

wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do Bazy danych odpadowych.  

c) korzyść dla przedsiębiorcy: 

Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję odpadów w formie papierowej nie będą musieli uzupełniać 

tych danych w BDO. 

 

2. Prowadzenie ewidencji odpadów przed uzyskaniem wpisu do rejestru 

a) podstawa prawna: 

art. 26 pkt. 2) Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) 

b) opis: 
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Podmioty gospodarujące odpadami będą mogły prowadzić ewidencję odpadów w formie 

papierowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru. W tym zakresie nie będą one stosowały numeru 

rejestrowego na dokumentach. 

 

3. Wydłużenie terminów składania sprawozdań dot. odpadów 

a) podstawa prawna: 

art. 26 pkt. 3) Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) 

b) opis: 

Zostały wydłużone następujące terminy składania sprawozdań: 

1. przesunięcie do 31 sierpnia 2020 r. terminu składania sprawozdań o odebranych odpadach 

komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych 

odpadach komunalnych za rok 2019; 

2. przesunięcie do 11 września 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, 

opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (m.in. w zakresie wprowadzania na rynek 

produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych) za rok 2019; 

3. przesunięcie do 31 października 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania 

o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – w zakresie odpadów wytwarzanych, 

zbieranych i przetwarzanych, za 2019 r.  

 

Pozostajemy z wyrazami szacunku, 

KBZ Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni 

tel.: +48 32 202 42 97 

email: sekretariat@kbzlegal.pl  

 

Nasze dane adresowe: 

KBZ Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. K. 

ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice, Polska.  

 

więcej o nas na stronie www.kbzlegal.pl 

 

 

 

 

 


