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INFORMACJE O PRACY KANCELARII 

W OKRESIE 16.03.2020 – 31.03.2020 

 

 

❖ zlecenia, które można wykonać zdalnie (np. weryfikacja i tworzenie umów, dokumentów i regu-

laminów, wystawianie informacji oraz opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, przygotowanie 

pism i wezwań, opracowywanie analiz prawnych, przygotowywanie i weryfikacja tekstów praw-

nych i podatkowych, szkolenia online, blog podatkowy i prawny) – wykonywane będą bez 

zmian; 

 

❖ zadania wymagające konsultacji lub spotkania z Państwem, będą przekierowywane na spotkania 

w trybie wideokonferencji lub połączeń telefonicznych – szczegóły będą Państwo otrzymywać 

na telefon lub e-mail; 

 

❖ od wtorku 17.03.2020 ruszy nowa wersja strony internetowej Kancelarii www.kbsc.pl, z in-

formacjami prawnymi z zakresu prawa pracy, ZUS, podatków i innych w czasie epidemii - 

zapraszamy wszystkich naszych klientów i ich pracowników do bezpłatnego korzystania z porad, 

rekomendacji i informacji. Ze względu na solidarność w czasie epidemii, strona nie będzie za-

szyfrowana hasłem -  możecie więc Państwo ją udostępnić bezpłatnie swoim znajomym i innymi 

firmom; 

 

❖ od dnia 13 do 31 marca 2020 r. zdejmowane z wokand są sprawy we wszystkich postępowaniach 

sądowych w całej Polsce, które nie maja naglącego charakteru (pilny charakter dotyczy najczę-

ściej spraw z aresztami, dotyczących dzieci oraz dotyczących spraw karnych o krótkim terminie 

przedawnienia), dlatego najprawdopodobniej jeżeli Państwa sprawa sądowa była zaplano-

wana pomiędzy 13 – 31 marca 2020 - NIE ODBĘDZIE SIĘ. Jeżeli jednak Państwa sprawa 

otrzyma status pilnej - Adwokat skontaktuje się z Państwem osobiście; 

 

❖ pojawiają się opóźnienia w przesyłkach i korespondencji - Poczta Polska ogranicza zakres 

swojego działania (http://www.poczta-polska.pl/zmiany-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-stanu-

http://www.kbsc.pl/
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zagrozenia-epidemicznego/). W związku z tym, Rada Adwokacka wnioskuje o przyjęcie specjal-

nej ustawy, która przedłuży wszystkie terminy w sprawach, w których doręczane są pisma – stale 

monitorujemy tę sytuację, a o zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco; 

 

❖ ze względu na bardzo wiele połączeń od Państwa, bardzo prosimy w pierwszej kolejności o 

kontakt mailowy pod adresem kontakt@kbsc.pl, albowiem przy konieczności potwierdzania 

telefonicznego informacji z urzędami i sądami – które odwołują i przekładają Państwa sprawy - 

obecnie nasze łącza mogą być przeciążone, gdyż bez przerwy łączymy się z infoliniami. Niestety 

może się zdarzyć, iż w takiej sytuacji Państwa połączenie może zostać niezauważone, dlatego w 

sprawach pilnych proszę powtarzać próby połączenia; 

 

❖ uruchamiam możliwość spotkań online – w formie wideokonferencji. Korzystać będziemy z 

dwóch głównych aplikacji: WhatsApp oraz Microsoft Teams - termin spotkania online (tak jak 

wcześniej spotkanie w Kancelarii), należy wcześniej umówić mailowo lub telefonicznie; 

(Jak znaleźć mnie na WhatsApp? Jeżeli dodadzą Państwo mój numer telefonu +48 608 003 441 

do kontaktów telefonu, automatycznie kontakt pojawi się również na liście kontaktów WhatsApp) 

 

❖ w ciągu najbliższych kliku dni na stronie internetowej Kancelarii www.kbsc.pl będą pojawiać się 

nowe szkolenia online dla Państwa i waszych pracowników. Szkolenia będą dostępne bezpłatnie. 

Często zgłaszaliście Państwo brak czasu na szkolenia – teraz może być dobry czas na nadrobienie 

zaległości.  

 

Od wtorku 17.03.2020 zachęcam do śledzenia strony www.kbsc.pl 

Znajdą tam Państwo najświeższe komunikaty. 

 

 

w razie pytań pozostaję do dyspozycji 

Adw. Katarzyna Bukowska  

tel. +48 608 003 441 

e-mail kontakt@kbsc.pl 
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