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CORE  
Coronavirus Info 

  

  

  

 

 

ZMIANY W PRZEPISACH W 

RAMACH TARCZY 

ANTYKRYZYSOWEJ 3.0 
W dniu 14 maja 2020 r. został uchwalony ostateczny tekst ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-Cov-2 (Dz.U. poz. 875). Ustawa – tzw. Tarcza 3.0 - weszła w życie 

z dniem ogłoszenia tj. w dniu 15 maja 2020 r. z wyjątkiem wyraźnie określonych 

niektórych przepisów. 

 

Najważniejsze zmiany wprowdzone w/w nową ustawą to: 

➢ Wprowadzenie do Kodeksu Cywilnego przepisu, zgodnie z którym nieważna 

jest umowa przewidująca zabezpieczenie na lokalu mieszkalnym osoby 

fizycznej za należności niezwiązane z jej działalnością gospodarczą, 

zawodową, jeżeli wartość należności wraz z odsetkami maksymalnymi za 

okres 24 miesięcy jest niższa od wartości takiej nieruchomości, albo wysokość 

należności nie jest oznaczona, czy też poprzedzona wyceną takiej 

nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę. 

➢ Wprowadzenie do KPC przepisu zgodnie z którym licytacja z lokalu 

mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej na cele mieszkalne jest 

dopuszczalna jeżeli wartość dochodzonych należności wynosi co najmniej 

1/20 sumy oszacowania, chyba że wobec braku spełnienia takiej przesłanki 
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zgodę wyrazi sam dłużnik albo sąd.  

➢ Uchylenie przepisów które przed dniem 15 maja 2020 r. wstrzymywały albo 

zawieszały m.in. bieg terminów przedawnienia oraz których zachowanie jest 

konieczne do udzielenia ochrony przed sądem lub organem itd. oraz bieg 

terminów sądowych i procesowych. 

➢ Wprowadzenie na czas stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz 

w terminie roku po ich ustaniu możliowści procedowania przez sądy w 

postępowaniach cywilnych i administracyjnych w formie rozpraw, posiedzeń 

jawnych na odległość oraz za zgodą stron  rozszerzenie  rozpoznanawiania 

spraw na posiedzeniach niejawnych. 

➢ Rozszerzenie możliwości skorzystania ze zwolnienia z ZUS dla 

samozatrudnionych którzy przekroczyli limit przychodu 15.681 zł: teraz mimo 

przekroczenia w/w limitu mogą skorzytać ze zwolnienia o ile ich dochód za 

miesiąc za który wnioskują nie był wyższy niż 7.000 zł. 

➢ Wyraźnie przewidziano możliwość zwrotu opłaconych składek ZUS za 

kwiecień i maj, a nie jedynie za marzec. 

➢ Umożliwienie skorzystania z mikropożyczki oraz ze świadczenia postojowego 

także osobom które zarejestrowały działalnosć gospodarczą przed 1 kwietnia 

2020 r. 

 

Core jest do Państwa dyspozycji, zakresie analizy obowiązujących 
przepisów antykryzysowych oraz wyboru najlepszych rozwiązań 
odpowiednich dla indywidualnych potrzeb każdej firmy. 
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Jeszcze jakieś pytania? 

Prosimy o kontakt. 

Telefon: +48 22 58 63 300  

CEO Email: digilio@investmentsgroup.net 
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