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Tarcza antykryzysowa 3.0 w Sejmie 

 

Kolejna nowelizacja tzw. tarczy antykryzysowej w postaci projektu 
ustawy - o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, po przyjęciu przez Rząd, trafiła do 
Sejmu. 

Tak jak i poprzednia nowelizacja, wprowadza ona szereg zmian w obowiązujących 
przepisach, takich jak: 

➢ podwyższenie kryterium dochodowego rodziny do 900,- zł na osobę 

umożliwiające skorzystanie ze świadczeń wypłacanych z funduszu 

alimentacyjnego, 

➢ zwolnienie samozatrudnionych z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności 
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne za 
okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r., prowadzących działalność przed dniem 

1 kwietnia 2020 r., gdy 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 dochód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 

r. nie był wyższy niż 7000,- zł; 

➢ zawieszenie spłaty kredytu studenckiego wraz z odsetkami na wniosek 
kredytobiorcy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy; 

➢ w przypadku ustalenia w czerwcu 2020 r. wysokości emerytury, zostanie ona  

ustalona w taki sam sposób jak w maju 2020 r., jeżeli będzie to korzystniejsze dla 
ubezpieczonego; 



 

➢ zasiłek opiekuńczy wypłacany z ZUS i zasiłek opiekuńczy wypłacany z KRUS 

będą przysługiwały od dnia 4 maja, przez okres 14 dni, z możliwością 
wydłużenia tego okresu rozporządzeniem Rady Ministrów. 

 

 

Nasze wsparcie: 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną i jesteśmy gotowi do udzielania 
odpowiedzi na ważne pytania dotyczące aspektów prawnych oraz biznesowych 
związanych z wystąpieniem COVID-19. Dołożymy wszelkich starań, by zapobiec 
negatywnym następstwom zaistniałego problemu. Dlatego, jeśli mają Państwo 
jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią telefonicznie lub 
przez formularz zamieszczony na stronie internetowej 
http://dawidpartnerzy.com/zadaj-nam-pytanie. 

 

Kontakt: 
Magdalena Socha-Łatwińska 
adwokat / partner 
magdalena.socha@dawidpartnerzy.com 
 
Paweł Grzelak 
adwokat / senior associate 
pawel.grzelak@dawidpartnerzy.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 
- projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344). 
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