
 

 

 
 

Poznań, dnia 12 maja 2020 roku 
 
 
 
 
Informacja w sprawie tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0. 
na podstawie przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  
(projekt uchwalony przez Sejm i przekazany do prac Senatu).  
 
____________________________________________________________ 
 
 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nazywana Tarcza Antykryzysową 3.0 została 
uchwalona przez Sejm już dnia 30 kwietnia 2020 r. Przez pewien czas czekaliśmy na jej 
szybkie przyjęcie także przez Senat. Chcieliśmy przekazać Państwu informacje pewne i nie 
podlegające zmianom. Niestety senackie prace nad projektem nadal trwają. W ich trakcie 
zgłoszono szereg uwag wskazujących, iż przepisy ustawy w wielu aspektach dotyczą spraw 
nie związanych bezpośrednio z jej tytułem oraz sprawami antykryzysowymi. Tym samym 
Senat, zamiast przyjąć ustawę w jej pierwotnym kształcie, zdecydował się na prace  
w komisjach oraz jej szerszą ocenę oraz propozycje zmian.  
 
Z uwagi na kwestie dotyczące wyborów prezydenckich, które Senat procedował w pierwszej 
kolejności, dalsze działania Senatu dotyczące tej ustawy planowane są na ten tydzień.  
Jaki będzie ich wynik, trudno aktualnie ocenić. Poniżej przedstawiamy jednak najważniejsze 
nowości zawarte w noweli, które w naszej ocenie zostaną przyjęte bez zmian, względnie  
z niewielkimi poprawkami. Po ustaleniu ostatecznej wersji przepisów, prześlemy informację 
aktualizacyjną:  
 
1. Ustawa zawiera szereg przepisów antylichwiarskich oraz takich które mają utrudniać 

prowadzenie egzekucji lub kreowanie nadmiernych zabezpieczeń kredytów czy 
pożyczek. Przewiduje się między innymi nieważność umów tzw. przewłaszczenia na 
zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta.  
W kodeksie cywilnym pojawi się nowy art. 3871 k.c., który wprowadza sankcję 
nieważności umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej 
wykorzystywanej przez konsumenta. Jednakże tylko, w przypadku gdy: 
1) wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość 

zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość 
odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub 
 
 
 



2 
 

2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, 
lub 

3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej 
nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę. 

 
2. Dokonano zmiany art. 304 kodeksu karnego. Celem tej zmiany jest dostosowanie 

przepisu do ścigania typowych współczesnych przestępstw lichwiarskich, czyli tzw. 
pożyczek „chwilówek”, w wyniku których pokrzywdzeni tracą czasem dorobek całego 
życia wskutek niespłacenia w terminie pożyczki na stosunkowo niewielką kwotę. Nastąpi 
zróżnicowanie poziomu ochrony w zależności od tego, czy pokrzywdzony jest 
przedsiębiorcą czy konsumentem. Ponadto nowa treść tego przepisu pozwoli na 
wyeliminowanie problemów dowodowych, polegających na wykazaniu, dlaczego osoby 
starsze lub niedołężne, których sytuacja materialna jest trudna znajdują się w 
przymusowej sytuacji. 
 

3. Zmieniono przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie terminów licytacji 
lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym. Nowy art. 952(1) kodeksu postępowania cywilnego wprowadza zasadę, że 
termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, 
wyznaczany byłby wyłącznie na wniosek wierzyciela. Wierzyciel będzie uprawniony do 
złożenia tego wniosku wyłącznie w przypadku, w którym wysokość egzekwowanej 
należności głównej stanowiłaby co najmniej równowartość 1/20 sumy oszacowania. 
Jeżeli zaś egzekucję z nieruchomości prowadzić będzie kilku wierzycieli, termin licytacji 
nieruchomości wyznaczany będzie również w przypadku, gdy wnioski w tym przedmiocie 
złożyli wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych 
przekraczać będzie równowartość 1/20 sumy oszacowania. Zasady jw. nie znajdą 
zastosowania, jeżeli należność przysługiwać będzie Skarbowi Państwa albo będzie 
wynikać z wyroku sądu karnego lub jeśli zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził 
dłużnik, do którego nieruchomość należała, albo sąd. Sąd może wyrazić zgodę na 
wyznaczenie terminu licytacji, jeżeli przemawiać za tym będzie wysokość i charakter 
dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych 
składników majątku dłużnika. Na postanowienie sądu oddalające wniosek wierzyciela 
przysługiwać będzie zażalenie. 

 
4. Wprowadzono całkowitą elektronizację procesu przekazywania przez ZUS swoim 

klientom informacji o stanie konta ubezpieczonego. W ustawie z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzona zostaje zasada, że informacje 
o stanie konta ZUS będzie udostępniał ubezpieczonym, którzy w systemie 
teleinformatycznym ZUS utworzyli profil informacyjny. Jeśli ubezpieczony będzie chciał 
otrzymać informację o stanie konta w inny sposób, na żądanie zainteresowanego, 
informacja ta udostępniona zostanie również w formie pisemnej. 
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5. Umożliwiono elektroniczne rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomu-
nikacyjnych. W ustawie prawo telekomunikacyjne wprowadzone zostają zmiany 
pozwalające abonentom rozwiązywanie umowy bez konieczności wychodzenia z domu 
(np. w celu wysłania wypowiedzenia przesyłką pocztową). Wobec dostawcy usług 
wprowadzono wymóg umożliwiania abonentom rozwiązania, odstąpienia od umowy i jej 
wypowiedzenia w formie dokumentowej (np. wiadomość e-mail). Wymóg ten dotyczyć 
ma tych dostawców usług, którzy umożliwiają zawierania umów w formie 
dokumentowej. Ponadto wdrożone zostaną nowe przepisy dotyczące automatycznego 
przedłużania umów. Uregulowano kwestie terminu wypowiedzenia umowy, która uległa 
automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony oraz wprowadzono obowiązki 
informacyjne związane z przedłużeniem umowy.  

 
6. Ustalono tzw. „podatek od seriali”. W ustawie o kinematografii wprowadzona zostaje 

nowa danina publiczna na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w postaci 1,5% 
przychodu uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych 
(portale świadczące usługi VOD) w Polsce. Wskazano, iż ustawa antykryzysowa dokonała 
modyfikacji definicji „filmu” zawartej w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o kinematografii. Dzięki tej zmianie możliwe jest premierowe udostępnienie nie tylko  
w kinie, ale także w innego rodzaju usługach, w tym w audiowizualnych usługach 
medialnych na żądanie. Podmioty dostarczające tego typu usługi korzystają więc na 
powyższej zmianie, mogą bowiem oferować swoim odbiorcom atrakcyjne, niedostępne 
nigdzie wcześniej treści, które wyprodukowane zostały przy wsparciu PISF. W związku z 
powyższym nałożenie na te podmioty obowiązku dokonywania wpłat na rzecz PISF jest 
uzasadnione. 

 
7. Ustalono, iż pełnomocnictwo pocztowe może być udzielone także w domu - zmieniony 

został art. 38 ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe w ten sposób, że adresat 
może udzielić pełnomocnictwa pocztowego w miejscu jego pobytu bez ograniczeń i 
konieczności wychodzenia z domu. Pełnomocnictwo takie udzielane byłoby w zwykłej 
formie pisemnej. 

 
8. Zmieniono zapisy ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi – poprzez wydłużenie terminów przeprowadzenia audytu. Zmiany 
polegają na wydłużeniu w 2020 r. czasu na przeprowadzenie audytu do dnia 30 września 
2020 r. Konsekwencją zmiany tego terminu jest ustalenie nowego terminu przekazania 
właściwym podmiotom sprawozdania z przeprowadzonego audytu na dzień 15 listopada 
2020 r. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zostały zaproponowane zmiany 
przedłużające termin na dostosowanie uchwał rady gminy do zmian wynikających z tej 
ustawy do końca 2020 r. 

 
9. Ustawa dokonuje przesunięcia terminu na złożenie sprawozdań z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi oraz odpadami poużytkowymi. Terminy wynikające z ustawy  
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na złożenie 
sprawozdań za 2019 r. zostały przesunięte, by ułatwić wywiązanie się z tych obowiązków 
przez podmioty gospodarujące odpadami, w związku z ograniczeniami w działalności 
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związanymi z koronawirusem. Powyższe sprawozdania zostaną złożone za 
pośrednictwem BDO, tylko w późniejszym terminie. Sprawozdania za 2019 r., o których 
mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazuje się w 
terminie do 31 października 2020 r. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s 
ww. ustawy, przekazuje się w terminie do 31 grudnia 2020 r. Analizę stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust. 1 ww. ustawy, 
sporządza się w terminie do 30 listopada 2020 r. 
 

10. Wprowadzono zmiany w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – 
także poprzez wydłużenie terminów przeprowadzenia audytu. Zmiany polegają na 
wydłużeniu w 2020 r. czasu na przeprowadzenie audytu do dnia 30 września 2020 r. 
Konsekwencją zmiany tego terminu jest ustalenie nowego terminu przekazania 
właściwym podmiotom sprawozdania z przeprowadzonego audytu na dzień 15 listopada 
2020 r. 

 
11. Nowela przewiduje także zmiany przedłużające termin na dostosowanie uchwał rady 

gminy dotyczące odpadów komunalnych do końca 2020 r. (obecnie obowiązujące 
przepisy dają na to 12 miesięcy, tj. do dnia 6 września 2020 r.). 

 
12. Zmieniono terminy dotyczące obowiązku tzw. dematerializacji akcji. Proponuje się tu 

m.in. przesunięcie terminu na podjęcie uchwały przez walne zgromadzenia spółek 
akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych o wyborze reżimu dematerializacji 
(rejestrowy/depozytowy), terminu na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym 
rejestr akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 
wartościowych oraz terminu pierwszego wezwania akcjonariuszy do składania w spółce 
papierowych dokumentów akcji o 3 miesiące, tj. na dzień 30 września 2020 r. Dla utraty 
mocy przez papierowe dokumenty akcji przewidziano termin na dzień 1 marca 2021 r. 

 
13. Pozostawiono prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonego 

zwolnionego od wykonywania pracy oraz dla funkcjonariusza, zwolnionego od pełnienia 
służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki – w przypadku zamknięcia 
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza 
dziecko albo w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego 
opiekuna z powodu COVID-19, ze względu na konieczność 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. Dodatkowo 
proponuje się, aby dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał również w przypadku 
zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjnowychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu 
terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.   

 
14. Wprowadzono zapisy umożliwiające zaniechanie poboru odsetek od nie zapłaconej 

daniny solidarnościowej. Celem zmiany jest przyznanie ministrowi właściwemu do 
spraw finansów publicznych uprawnienia do zaniechania poboru odsetek za zwłokę od 
niezapłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej. Danina solidarnościowa 
podlega wpłacie przez osoby fizyczne obowiązane do jej zapłaty w terminie do dnia 30 
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kwietnia danego roku kalendarzowego. Termin ten przypadał w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19, co 
spowodowało, iż część podatników nie opłaciła tej daniny. Brak było jednak regulacji 
pozwalającej na uniknięcie związanych z tym odsetek (tak jak w wypadku podatku 
dochodowego od osób fizycznych). Aktualnie takie przepisy wprowadzono. Z tych 
samych względów przewidziano zmianę, która zwalnia osoby fizyczne z odpowie-
dzialności karnej skarbowej. Zaległości te nie będą również uwzględniane w okresie od  
1 maja do 1 czerwca 2020 r. w przypadku przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie 
wsparcia finansowego na podstawie programów rządowych udzielanych m.in. na 
podstawie art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. 

 
15. Rozszerzono możliwość uzyskania świadczenia postojowego. Ustalono, iż zgodnie  

z nowelizacją ze świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli jej prowadzenie przed dniem 1 kwietnia 2020 
roku (wcześniej zapis mówił o dniu 1 lutego 2020). Tym samym proponuje się, by poprzez 
zmianę terminu (na 1 kwietnia 2020 r.) pomoc finansowa dotyczyła również osób 
prowadzących działalność gospodarczą rozpoczętą stosunkowo niedawno. Podyktowane 
jest to tym, że istotne pogorszenie warunków prowadzenia działalności dla 
przedsiębiorców, nastąpiło w drugiej połowie marca i w kwietniu, tj. po ogłoszeniu stanu 
zagrożenia epidemicznego i wprowadzeniu zasad bezpieczeństwa polegających na m.in. 
ograniczeniu lub zamknięciu działalności usługowej i handlowej.  

 
16. Zaproponowano zmiany dotyczące postępowania sądowego, w tym w szczególności 

możliwość wnoszenia pism przez ePUAP. W przypadku skorzystania z tej formy 
komunikacji z sądem, pismo będzie wniesione z dniem wpływu pisma do elektronicznej 
skrzynki podawczej sądu. Wnoszący pismo do sądu będzie mógł sprawdzić czy ono 
dotarło i w jakiej dacie w otrzymanym urzędowym poświadczeniu odbioru. Do pism  
i załączników wnoszonych drogą elektroniczną odpisów dla pozostałych uczestników 
postępowania sądowego nie dołącza się. W takim przypadku, jeżeli nie stosują oni 
środków komunikacji elektronicznej, odpisy w formie wydruków lub płyty DVD sporządza 
sąd. Za odpisy pobierana będzie opłata kancelaryjna w kwocie 10 zł za nośnik lub 10 za 
każde rozpoczęte 10 stron wydruku. Celem przyspieszenia postępowania w sprawach 
pilnych wprowadzono możliwość dokonywania doręczeń przez ePUAP, portal 
informacyjny sądów powszechnych oraz podany przez adresata w piśmie procesowym 
adres poczty elektronicznej przeznaczony do doręczeń. Jednocześnie pozostawiono 
możliwość doręczeń przy użyciu telefaksu, poczty elektronicznej lub systemu 
teleinformatycznego na zasadach obowiązujących w innych przepisach. 

 
17. Wprowadzono nowe regulacje dotyczące zwolnienia z ZUS. Obecnie z prawa do 

zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W 
przepisach tych zdefiniowano pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. 
Pojęcie to obejmuje m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Pojęcie to nie obejmowało osób korzystających z tzw. ulgi na start, tj. które rozpoczęły 
działalność po raz pierwszy albo podejmują ją po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia 
jej zawieszenia lub zakończenia i tym samym nie podlegają obowiązkowym 
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ubezpieczeniom społecznym. Zamian proponuje umożliwienie skorzystania ze zwolnienia 
z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. również tej grupie płatników. Płatnicy ci 
będą mogli skorzystać ze zwolnienia jeżeli rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 
kwietnia 2020 r. a ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany 
wniosek o zwolnienie nie będzie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. W sytuacji gdy 
przychód ten byłby wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, możliwość skorzystania z pomocy uzależniona będzie od uzyskanego 
dochodu w lutym 2020 r., który nie może być wyższy niż 7000 zł. Dodatkowo - obecne 
przepisy warunkują skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek przez osoby 
prowadzące pozarolniczą działalność opłacające składki wyłącznie na własne 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wysokości uzyskanego przychodu w pierwszym 
miesiącu za który jest składany wniosek o zwolnienie. Przychód ten nie może być wyższy 
niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto  
w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł). Wielu przedsiębiorców osiąga przychody 
powyżej tej kwoty przy jednoczesnych bardzo wysokich kosztach uzyskania przychodów. 
Bardzo często są to koszty stałe niezależne od osiąganych przychodów i obrotów 
ulegających istotnemu ograniczeniu w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczy  
to szczególnie branż o niskiej marży, takich jak handel. Dlatego też proponuje się 
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. Proponuje się również doprecyzowanie przepisów związanych z ustalaniem 
liczby ubezpieczonych uprawniającej do otrzymania zwolnienia z opłacania składek. 
Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących 
pracownikami młodocianymi. Aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne w sytuacji, 
gdy płatnik zatrudnia wyłącznie pracowników młodocianych, wprowadza się przepis 
wskazujący wyraźnie, że mają oni prawo do zwolnienia na takich samych zasadach jak 
płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 

 
18. Nowelizacja, zakłada również wsparcie zarówno finansowe, jak i administracyjne,  

w tym przede wszystkim: 
1) Wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynaro-dowych 

specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym  
w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

2) Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 
mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem  
w szczególności jako wsparcie przedsiębiorców co umożliwi funkcjonowanie 
podmiotom gospodarczym udzielania przez ARP pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców. 

3) Wsparcie sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji 
surowca drzewnego. Ma to na celu zachowanie ciągłości działania tego sektora 
oraz funkcjonowania Lasów Państwowych (szereg ułatwień dla uczestników 
rynku). 
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4) Zmianę w zakresie funduszu alimentacyjnego polegającą na podwyższeniu kwoty 
kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z tego funduszu (dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie) do kwoty 900 zł. 

5) Zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% 
na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na 
utrzymaniu pracownika. 

6) Umożliwienie pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę  
w ośrodku, w którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej 
jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. 

7) Zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne 
umowy m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba 
fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na 
zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tą osobę 
działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz penalizację żądania od osoby 
fizycznej, co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów 
pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych 
określonych w ustawie. 

8) Dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie 
obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone 
łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej. 

9) Czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy – Prawo wodne, w zakresie 
należności pobieranych za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich 
odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co 
obniży koszty funkcjonowania zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów 
użytkujących drogi wodne do celów transportowych. 

10) Zmiany zasad waloryzacji emerytur Celem proponowanej regulacji jest, aby 
podstawa wymiaru emerytury ustalona na dzień 1 czerwca 2020 r. nie była niższa 
od ustalonej na dzień 31 maja tego samego roku, ze względu na inny sposób 
waloryzacji kapitału zewidencjonowanego na koncie ubezpieczonego. 

11) Proponuje się także zmianę zwiększającą kwotę nie podlegającą zajęciu  
w postępowaniu egzekucyjnym Proponuje się powiększenie kwoty wolnej od 
egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów  
i pozostaje na utrzymaniu pracownika. 

 
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt. Nasza kancelaria pracuje 

normalnie. W razie konieczności świadczymy też pomoc zdalną przy wykorzystaniu 
komunikacji elektronicznej, w tym telefonów, wideokonferencji lub oprogramowania do 
prowadzenia spotkań online w szerszych grupach.   
 
 

Tomasz Filipowski  
radca prawny 

 
 
 
 

Źródła: https://sip.legalis.pl/; www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl, https://www.infor.pl/ prawo/nowosci-
prawne; https:// www.money.pl/ gospodarka/tarcza-antykryzysowa;   


