
ZMIANY W KWESTII KWOTY WOLNEJ OD
POTRĄCEŃ

Tarcza 3.0. wprowadziła nowe zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń w przypad-
ku komorniczej egzekucji długów i zajęcia wynagrodzenia pracownika. 
 
Dotychczasowy stan prawny
 
Przepisy prawa pracy wprowadzają ochronę wynagrodzenia pracowniczego m.in.
poprzez ograniczanie możliwości dokonywania potrąceń długów pracownika z wy-
płacanego wynagrodzenia. Kodeks pracy określa sytuacje, w których dopuszczalne jest
dokonanie takiego potrącenia (art. 87 i art. 91 kodeksu pracy). Przepisy wskazują także
maksymalną wysokość potrącenia z wynagrodzenia (art. 87 § 3 k.p.). Dodatkowo, art.
87 § 1 k.p. wprowadza kwotę wolną od potrąceń. 
 
Zgodnie z art. 87 k.p. kwota wolna od potrąceń wynosi kwotę minimalnego
wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru etatu i po potrąceniu należności
publicznoprawnych oraz wpłat PPK (art. 87 § 1 pkt. 1 k.p.). W przypadku potrącania
zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi przez pracodawcę jest to 75% tej
kwoty (art. 87 § 1 pkt. 2 k.p.) a w przypadku kar pieniężnych nakładanych w trybie
odpowiedzialności porządkowej jest to 90% tej kwoty (art. 87 § 1 pkt. 3 k.p.) 
 

 

 

 

 

PIERWSZY MILIARD ZŁOTYCH W PPK

W kwietniu 2020 roku wartość aktywów PPK przekroczyła miliard złotych. Jest to zasługa przede wszystkim zasileń
rachunków PPK wpłatami powitalnymi (250 zł dla każdego uczestnika PPK), które w kwietniu zostały zaksięgowane na
rachunkach uczestników PPK. Wartość aktywów wzrosła również dzięki wzrostom na GPW, po słabych notowaniach w marcu,
w kwietniu widoczne było zdecydowane odbicie. 
 
W kolejnych miesiącach należy się spodziewać spokojnego wzrostu aktywów. Dopiero pod koniec 2020 roku, kiedy liczba
uczestników PPK zwiększy się (II i III kohorta pracodawców wdroży PPK), będziemy obserwowali większy i szybszy wzrost
aktywów. 
 
Warto przypomnieć, że pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób (II i III kohorta) mają czas do 27 października 2020
roku na zawieranie umowy o zarządzanie PPK, a do 10 listopada  2020 roku umowy o prowadzenie PPK.
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Zmiany Tarczy 3.0
 
Stan ten ulega zmianie wskutek zmian wprowadzonych w Tarczy 3.0. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy „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, kwoty określone
w art. 87 § 1 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego
pracownik ten ma na utrzymaniu”. 
 
Szczytnym  celem  ustawodawcy  była  ochrona  interesów  ekonomicznych  pracowników  i  ich  rodzin, dla których zwłaszcza
w okresie gospodarczego krachu wynagrodzenie może stać się jedynym źródłem utrzymania. W uzasadnieniu do proponowa-
nych regulacji trafnie wskazano, że „chroniona przed egzekucją kwota (1920 zł) jest niewystarczająca do utrzymania rodziny”. 
 
Zwracamy uwagę, że wprowadzenie tych przepisów powinno spotkać się z adekwatną reakcją pracodawców. 
 
Skutkiem regulacji jest bowiem indywidualizacja kwoty wolnej od potrąceń w zależności od sytuacji socjalno-bytowej
pracowników. Ustawa nie precyzuje, w jaki sposób pracodawca powinien ustalić wysokość kwoty wolnej od potrącenia w indy-
widualnych przypadkach.
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DORĘCZENIA W CZASACH PANDEMII

Na  szczególną  uwagę  pracodawców  zasługuje  jedno  z  rozwiązań  wprowadzonych  przez  ustawę  z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), tzw.
Tarcza 2.0. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez
operatora pocztowego, których termin odbioru określony w awizie przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Powyższa regulacja zmienia (z wyłączeniem wyjątków
przewidzianych w art. 98 ust. 2, m.in. sądy, komornicy, organy kontroli skarbowej) tzw. fikcję doręczeń, w ramach której po
upływie 14 dni od dnia pierwszego nieskutecznego doręczenia przesyłki adresatowi (po podwójnym awizowaniu) uznaje się ją
za skutecznie doręczoną. 
 
Rozwiązania tarczy 2.0 mogą mieć fundamentalne znaczenie dla relacji między pracownikiem a pracodawcą co do doręczania
oświadczeń woli w formie listownej za potwierdzeniem odbioru przez adresata - pracownika, w szczególności w ramach
doręczania oświadczeń pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę czy wypowiedzenia warunków pracy. Obecnie przesyłka
pocztowa zostaje uznana za doręczoną jedynie wtedy, gdy adresat ją odbierze. Natomiast w sytuacji, w której adresat nie
odbiera przesyłki, skuteczne doręczenie nastąpi dopiero po 14 dniach od odwołania stanu epidemii, tj. w terminie na chwilę
obecną  jeszcze nieznanym. W skrócie - do wysyłki oświadczenia woli pocztą w czasie epidemii nie stosuje się zasady, zgodnie
z którą przesyłka dwukrotnie awizowana uznawana jest za doręczoną. 
 
Pojawia się więc problem z uznaniem doręczenia oświadczeń woli odnoszących się do stosunku pracy, jeżeli nie ma
możliwości złożenia takiego oświadczenia woli osobiście ze względu na brak osobistego stawiennictwa pracowników w za-
kładzie pracy z powodu epidemii koronawirusa. 
 
Mając na względzie nową regulację nie jest wskazane przekazywać oświadczenia woli do pracowników przez pocztę, nie tylko
ze  względu  na  niepewność  co  do odbioru oświadczenia woli przez pracownika (dotychczas po 14 dniach uznawano zgodnie
z fikcją doręczeń, że oświadczenie woli zostało doręczone adresatowi), ale także ze względu na terminy „uruchamiane” w sku-
tek złożenia oświadczenia woli. Chodzi tu więc o rozpoczęcie biegu terminu wypowiedzenia umowy o pracę albo warunków
pracy lub płacy (taki nie rozpocznie biegu zanim pracownik nie zapozna się z oświadczeniem o wypowiedzeniu). Co więcej,
dotyczyć to może biegnącego terminu miesięcznego na rozwiązanie umowy o pracę – zgodnie bowiem z art. 52 § 2 Kodeksu
pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od
uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
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NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Pracodawca w kryzysie autorstwa mec. Adriana Prusika, mec. Piotra
Kuźniaka i mec. Kornela Kowalskiego → SKLEP

PPK w urzędzie autorstwa dra Antoniego Kolka i Oskara
Sobolewskiego → SKLEP

PPK – wdrożenie w praktyce autorstwa dra Marcina Wojewódki, 

Pracodawca w kryzysie. Porozumienia kryzysowe → BEZPŁATNY
UDZIAŁ

Pracownicze Plany Kapitałowe w Sektorze Finansów Publicznych →
SKLEP

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie wydane zostały kolejne
publikacje autorstwa ekspertów naszej Kancelarii. Zapraszamy do zapozna-
nia się z najnowszymi propozycjami. 
 

 

 

dra Antoniego Kolka i Oskara Sobolewskiego → SKLEP
 
 

Pracownicy naszej kancelarii poprowadzili także webinaria:
 

 

 
 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/17953337
http://www.wojewodka.pl/
https://sklep.infor.pl/pracodawca-w-kryzysie.html
https://fabrykawiedzy.com/ppk-w-urzedzie-jak-tworzyc-i-prowadzic-pracownicze-plany-kapitalowe-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych.html
https://www.lp-wip.pl/pracodawca-w-kryzysie-porozumienia-kryzysowe
https://sklep.infor.pl/wideoszkolenie-pracownicze-plany-kapitalowe-w-sektorze-finansow-publicznych.html
https://www.ksiegarnia.beck.pl/19118-pracownicze-plany-kapitalowe-wdrozenie-w-praktyce-antoni-kolek

