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! Przypominamy, że: 
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We wrześniu 2018 roku weszły w życie:

z  dn iem 1  wrześn ia  wesz ło  w życ ie 

rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2018 r.           

o Zmianie rozporządzenia w sprawie 

p o d s t a w y  p r o g ra m owe j  k s z t a ł c e n i a                 

w zawodach;

z dniem 1 września częściowo weszło w życie 

rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2018 r.            

o Zmianie rozporządzenia w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół      

i publicznych przedszkoli;

z  dn iem 1  wrześn ia  wesz ło  w życ ie 

rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r.         

o Podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 

technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;  

z dniem 1 września częściowo weszło w życie 

ustawa z dnia 27 października 2017 r.                 

o  Finansowaniu zadań oświatowych;

z  dn iem 1  wrześn ia  wesz ło  w życ ie 

rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r.                

o Zmianie rozporządzenia w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym;

z  d n i e m  1  w r z e ś n i a  u l e g ł o  z m i a n i e 

rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2002 r.             

o Przypadkach, w których wyjątkowo jest 

dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, 

którzy nie ukończyli gimnazjum, osób 

niemających 16 lat ,  które ukończyły 

gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, 

które nie ukończyły gimnazjum przez 

Dz.U.2009.56.458 art. 2;

;



! W październiku w życie wchodzą: 
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z dniem 1 października wchodzi w życie ustawa 

z dnia 12 kwietnia 2018  r. o Zmianie ustawy      

o kierujących pojazdami;

z dniem 1 października ulega zmianie ustawa   

z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie danych 

osobowych przez Dz.U.2018.1669 art. 168;

z dniem 1 października wchodzi w życie ustawa 

z dnia 15 grudnia 2017 r. o Dystrybucji 

ubezpieczeń;

z dniem 1 października ulega zmianie ustawa  

z dnia 16 lutego 2007 r. o Ochronie konkurencji 

i konsumentów przez Dz.U.2018.1669 art. 107;

z dniem 1 października wchodzi w życie 

obwieszczenie z dnia 5 września 2018 r.            

o Wysokości miesięcznej składki na ubez-

pieczenie wypadkowe, chorobowe i macie-

rzyńskie w IV kwartale 2018 r.;

z dniem 1 października ulega zmianie ustawa    

z dnia 8 września 2006 r. o Finansowym 

wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu 

własnego mieszkania przez Dz.U.2018.1669 

art. 103;

Z dniem 1 października wchodzi w życie 

obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2018 r.            

o Wskaźniku waloryzacji podstawy wymiaru 

zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia 

świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 

2018 r.;

z dniem 1 października częściowo wchodzi       

w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r.                 

o Zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej        

i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych innych 

ustaw;

z dniem 1 października ulega zmianie ustawa   

z dnia 7 września 2007 r. o Pomocy osobom 

u p r a w n i o n y m  d o  a l i m e n t ó w  p r z e z 

Dz.U.2018.1669 art. 109;

z dniem 1 października ulega zmianie ustawa z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finan-

sowego i  Rzecznik  F inansowy przez 

Dz.U.2017.2486 art. 99 , Dz.U.2018.1669 art. 

147;

z dniem 1 października wchodzi w życie 

rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 r.                 

o Zweryfikowaniu kryterium dochodowego 

oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej;

z dniem 1 października ulega zmianie ustawa   

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji zatru-

dnienia i instytucji rynku pracy przez 

Dz.U.2018.1669 art. 84;



Prawnik radzi / Głosowanie poza miejscem zameldowania 

Głosowanie poza miejscem zameldowania

Dowiedz się jak zagłosować, gdy tego dnia 

przebywasz poza miejscem zameldowania.

W urzędzie

W przypadku chęci oddania głosu poza 

miejscem zameldowania złożyć wniosek, 

który zawiera podstawowe dane osobowe,     

a także dołączyć do niego kserokopię 

aktualnego dowodu osobistego. Dokument 

ten składamy w urzędzie miasta bądź gminy. 

Dodatkowo, musimy złożyć oświadczenie      

o stałym zamieszkaniu na terenie gminy. 

Poświadczyć ten fakt może na przykład 

umowa najmu mieszkania, rachunki za 

media. Następnie w ciągu trzech dni wójt 

bądź burmistrz wydaje decyzję w tej sprawie 

i niezwłocznie doręcza wnioskodawcy. 
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Już niebawem odbędą się wybory samorządowe, w których będziemy głosować na 

radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Data wyborów jest wyznaczana na 

ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad, w tym roku wybory 

samorządowe przypadają na 21 października.

W przypadku odmowy wpisania nas do 

rejestru wyborów taką informację otrzy-

many w formie pisemnej. Wówczas możemy 

złożyć skargę w terminie 3 dni od otrzymania 

odmowy. Skarga taka jest adresowana do 

Sądu Rejonowego jednak takie pismo 

składamy za pośrednictwem organu, który 

wydał taką decyzję. Ważne, że wójt ma 

kompetencję do zmiany albo uchylenia 

swojej decyzji, jeżeli uzna skargę w całości za 

zasadną, w innym przypadku Wójt skargę 

przekazuje do Sądu, zaś Sąd ma trzy dni na 

wydanie postanowienia w tej sprawie. 

Decyzja Sądu jest ostateczna nie można się 

od niej odwołać.



Lub przez internet

Obecnie możemy także zarejestrować się 

przez Internet, wówczas bez wychodzenia     

z domu możemy zgłosić chęć uczestniczenia 

w wyborach poza miejscem zameldowania. 

Wystarczy, że wejdziemy na stronę inter-

netową obywatel.gov.pl, a następnie po 

utworzeniu profilu Zaufanego, który można 

uruchomić za pomocą internetowego konta 

bankowego lub certyfikatu kwalifikowanego 

możemy dokonać wpisu do rejestru wybo-

rów. 
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Przy takim zgłoszeniu także musimy podać 

dane osobowe oraz kserokopię dowodu, lub 

innego dokumentu z fotografią.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymamy 

na swoją skrzynkę ePUAP.

         

Prawnik radzi / Głosowanie poza miejscem zameldowania 



Prawnik radzi / Odrzucenie spadku 

Odrzucenie spadku

W przypadku, jeśli mamy nikłą wiedzę          

w zakresie jego potencjalnego majątku         

w pierwszej kolejności należałoby przepro-

wadzić rekonesans wśród członków najbliż-

szej rodziny. Jeśli jednak okaże się, że nasz 

krewny posiadał same długi, bądź niewielki 

majątek i ogrom długów, w takiej sytuacji 

racjonalnym byłoby pomyśleć o odrzuceniu 

takiego spadku.

Pilnuj terminów

Zgodnie z artykułem 1015 Kodeksu Cywil-

nego §1. oświadczenie o przyjęciu lub              

o odrzuceniu spadku może być złożone         

w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym 

spadkobierca dowiedział się o tytule swego 

powołania, oraz §2. brak oświadczenia 

spadkobiercy w terminie określonym w §1 

jest jednoznaczny z przyjęciem spadku          

z dobrodziejstwem inwentarza.

(nie)Dobrodziejstwo inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem 

inwentarza oznacza, że osoba przyjmująca 

spadek odpowiada za długi spadkowe tylko 

do wysokości ustalonego w inwentarzu 

stanu czynnego spadku.
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Być może ktoś z Was stanął kiedyś przed wyborem, czy przyjąć spadek po krewnym, 

czy też go odrzucić. Zawsze należy pamiętać, że spadek to nie tylko majątek, ale bywa, 

że również długi. Warto wiedzieć, jak reagować w sytuacji, gdy straty będą wyższe niż 

zysk.

Dwa sposoby na odrzucenie spadku

Jeśli zdecydujemy się zaś na odrzucenie 

spadku w ustawowym terminie możemy to 

zrobić na dwa sposoby.



Pierwszy sposób

W pierwszym przypadku spadek możemy 

odrzucić przed sądem, wówczas udajemy się 

do Sądu Rejonowego, w okręgu, którego 

mamy miejsce zamieszkania, bądź pobytu. 

Następnie, musimy złożyć w sądzie pisemny 

wniosek o odebranie ustnego oświadczenia   

o odrzuceniu spadku. Wniosek podlega 

opłacie w kwocie 50 złotych, wpłaty można 

dokonać przelewem na numer rachunku 

bankowego podanego na przykład na stronie 

internetowej lub w kasie sądu.

Możemy złożyć taki wniosek osobiście w 

Biurze Podawczym sądu. Jest możliwe także 

złożenie takiego pisma za pośrednictwem 

poczty na adres sądu. Do wniosku należy 

dołączyć potwierdzenie opłaty.

Później, oczekujemy na pismo z Sądu, który 

wezwie nas na posiedzenie celem odebrania 

oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Informacja z sądu, zostanie do nas przesłana 

za pośrednictwem poczty za potwier-

dzeniem odbioru.

Drugi sposób

Drugim sposobem na odrzucenie spadku jest 

udanie się do kancelarii Notarialnej.

U Notariusza także możemy odrzucić 

spadek. Koszt takiej usługi wynosi 50 zł plus 

23% Vat oraz koszty kilku wypisów aktów 

notarialnych. Udając się do notariusza należy 

posiadać akt zgonu osoby, po której 

odrzucamy spadek, a także nasz dowód 

osobisty. Informacje te są niezbędne do 

przygotowania aktu notarialnego.

Kolejno, Notariusz przekazuje ten akt do 

Sądu Rejonowego właściwego ze względu na 

ostatnie miejsce zamieszkania spadko-

dawcy. W akcie znajdują się informacje kto, 

po kim odrzuca spadek, a także, o tym - kto 

kolejno dziedziczy.

Droga jaką wybierzemy zależy tylko od nas 

jednak złożenie oświadczenia o odrzuceniu 

spadku u Notariusza jest opcją mniej sforma-

lizowaną oraz dla Nas jako spadkobiorców 

krótszą.

W przypadku drogi sądowej musimy 

oczek iwać na wyznaczenie  terminu 

posiedzenia przez Sąd, co zazwyczaj trwa od 

kilku do kilkunastu tygodni, następnie 

musimy się tam udać, aby złożyć stosowne 

oświadczenie. 
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Prawnik dla Przedsiębiorcy / Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Jak zawiesić działalność gospodarczą?
Zakładając własny biznes, liczymy się z pewnymi problemami szczególnie na początku 

rozwijania firmy. Jednak zdarza się, że mimo ogromnych chęci oraz czasu 

poświęconego na rozbudowywanie naszego przedsiębiorstwa tracimy płynność 

finansową. Utrata stabilności finansowej może także wynikać z sytuacji losowej na 

przykład z choroby, czy też ma na to wpływ sezonowość naszych usług. W takich 

sytuacjach warto pomyśleć o zawieszeniu działalności gospodarczej - jako 

alternatywie do całkowitego jej zamknięcia.

Najważniejszy  jest wniosek

Tak jak w przypadku zakładania działalności 

przedsiębiorca, który zdecyduje się na jej 

zawieszenie musi dopełnić kilku formal-

ności.

Zawieszenie działalności wiąże się ze 

złożeniem wniosku do CEIDG-1 o wpis 

informacji dotyczącej zawieszenia dzia-

łalności gospodarczej. W przypadku zawie-

szenia działalności przez osobę, która jest 

wspólnikiem działających już spółek 

cywilnych ma ona również obowiązek 

wypełniania załącznika CEDIG-SC.

Przepisy prawa dają także możliwość 

zawieszenia działalności przed okresem 

złożenia wniosku o jej zawieszenie, sytuacja 

ta nie dotyczy przedsiębiorców wpisanych 

do Krajowego Rejestru Sądowego.

Można dokonać złożenia wniosku o wpis 

informacji o zawieszeniu działalności na 

kilka sposobów. Jednym z nich jest osobiste 

stawiennictwo w Urzędzie Gminy, następnie 

można także wykonać to przez pełno-

mocnika, kolejno za pomocą korespondencji 

w postaci listu. 
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W kopercie powinien znajdować się poza 

wnioskiem także dokument poświadczający 

notarialnie podpis składającego wniosek. 

Ostatnią formą jest forma elektroniczna, 

gdzie wniosek powinien być opatrzony 

bezpiecznym certyfikowanym podpisem 

elektronicznym.

W przypadku błędów przy wypełnianiu 

wniosku, przedsiębiorca zostanie popro-

szony o uzupełnienie informacji lub               

o poprawienie błędnych danych.

W przypadku złożenia wniosku w formie 

elektronicznej system niezwłocznie infor-

muje o nieprawidłowościach, w sytuacji 

osobistego złożenie takiego dokumentu 

przedsiębiorca ma 7 dni od wezwania na 

skorygowanie zaistniałych błędów. 

Po weryfikacji przez organ poprawności 

wniosku i jego akceptacji urząd wydaje 

przedsiębiorcy kopię wniosku, a także ma 

obowiązek w ciągu 3 dni od momentu 

dokonania zawieszenia działalności przesłać 

informacje z wniosku wraz z jego orygi-

nałem do Urzędu Skarbowego, Statysty-

cznego, do ZUS-u, lub KRUS-u.

9



A co z pracownikami?

Przedsiębiorca niezatrudniający praco-

wników może zawiesić wykonywanie 

działalności gospodarczej na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie, z uwzglę-

dnieniem przepisów dotyczących ubezpie-

czeń społecznych.

 

Z uprawnienia dotyczącego zawieszenia 

działalności może skorzystać również 

przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie 

pracowników przebywających na urlopie 

macierzyńskim, urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowa-

wczym lub urlopie rodzicielskim niełączą-

cych korzystania z urlopu rodzicielskiego      

z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzie-

lającego tego urlopu.

W przypadku zakończenia korzystania          

z urlopów lub złożenia przez pracownika 

wniosku dotyczącego łączenia korzystania    

z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 

pracy u pracodawcy udzielającego tego 

urlopu, pracownik ma prawo do wynagro-

dzenia jak za przestój, określonego prze-

pisami prawa pracy, do zakończenia okresu 

zawieszenia wykonywania działalności 

gospodarczej.

Przestrzegaj termnów

Przedsiębiorca może zawiesić swoją 

działalność na czas określony lub nie-

określony. Okres ten jednak nie może być 

krótszy niż trzydzieści dni.
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Natomiast, w przypadku przedsiębiorców 

wpisanych do KRS-u termin ten nie może 

mniejszy niż trzydzieści dni, ani większy niż 

dwadzieścia cztery miesiące.

Prawnik dla Przedsiębiorcy / Jak zawiesić działalność gospodarczą?



Prawnik dla Przedsiębiorcy / Umowa o zachowaniu poufności 

Umowa o zachowaniu poufności

Pracodawca dbając o dobro swojej firmy, chcąc zabezpieczyć jak najlepiej swoje 

interesy – przy zatrudnianiu nowego pracownika może wprowadzić umowę o 

zachowaniu poufności. 

Kodeks Pracy ogólnie reguluje obowiązki 

pracownika względem pracodawcy, w zwią-

zku z zachowaniem tajemnicy przed-

siębiorstwa w artykule 100 par. 2 pkt. 4 

pracownik powinien dbać o dobro zakładu 

pracy, chronić jego mienie oraz zachować     

w tajemnicy informacje, których ujawnienie 

mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Natomiast zgodnie z artykułem 11 pkt. 2 

Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-

kurencji tajemnicą przedsiębiorstwa są 

informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospo-

darczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmu-

jącym się tym rodzajem informacji albo nie 

są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zacho-

waniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności.

Wsparcie umowy NDA

W umowie z pracownikiem, kwestie 

zachowania poufności przedsiębiorstwa 

można ująć jako dodatkowa klauzula             

w umowie o pracę. W przypadku praco-

wników zatrudnionych na umowach 

cywilno-prawnych warto zadbać o roz-

budowaną wersję zachowania poufności.
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W doprecyzowaniu powyższych zagadnień 

pomaga właśnie umowa o zachowaniu 

poufności znana jako umowa NDA (non-

disclosure agreement), która starannie 

określa stronom umowy, jakie informacje 

uznawane są za tajemnicę przedsiębiorstwa 

i podlegają bezwzględnej ochronie przed ich 

ujawnieniem.

Zachowanie tajemnicy albo… kara

Kolejnym aspektem przemawiającym za 

zawarciem umowy o poufności  jest 

możliwość dochodzenia określonej sumy 

pieniężnej, w przypadku złamania umowy na 

podstawie zapisu o karach umownych, bez 

potrzeby wykazywania wymiaru szkody.

Należy precyzyjnie określić, okoliczności 

zawarcia umowy, czas obowiązywania 

poufności, informacje, które są przed-

miotem umowy, cel zastosowania wska-

zanych informacji oraz kary umowne.

Tajemnice przedsiębiorstwa dotyczące na 

przykład strategii rozwoju, informacje 

techniczne stanowią wartość majątkową  

przedsiębiorstwa, dlatego warto chronić je 

przed ujawnieniem. Każde przedsiębiorstwo 

może posiadać inny zakres informacji, które 

powinny podlegać tajemnicy.



Abonamenty prawne Availo dla 

Ciebie oraz Twojej rodziny

Jesteśmy nowoczesną firmą prawniczą świadczącą usługi drogą elektroniczną oraz online. Pracują 

dla nas wyłącznie adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi - specjaliści ze wszystkich 

dziedzin prawa. Nasi klienci otrzymują natychmiastowe, profesjonalne porady prawne bez 

wychodzenia z domu czy z biura, oszczędzając swój czas i pieniądze.

Przedstawiamy najnowszą ofertę abonamentową w zakresie porad prawnych. 

Uwaga: pojedyncza porada prawna w dalszym ciągu jest dostępna za 50.00 zł brutto.  

Abonament

Prawnik cały czas

Abonament 

Prawnik dla domu

Usługa pojedyncza

Prawnik na teraz

1 porada w miesiącu 2 porady w miesiącu 1 porada prawna

- 1 pismo na 2 miesiące -

12 miesięcy ważności minimum 2 miesiące 1 miesiąc do zakupu

koszt: 19,90 zł miesięcznie koszt: 53,00 zł miesięcznie koszt: 50,00 zł
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Po szczegółowe informacje zapraszamy na naszą stronę internetową  zakładka Dla Ciebie lub poprzez www.availo.pl

kontakt telefoniczny z naszą infolinią pod numerem: 22 22 80 800 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

http://www.availo.pl


Abonamenty prawne Availo dla 

Przedsiębiorców

Usługi Availo Sp. z o.o. to prawdziwa rewolucja na rynku prawniczym - nie tylko ze względu na 

profesjonalizm porad oraz szybkość i wygodę świadczenia usług osiągniętych dzięki 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii, ale również z powodu ich wyjątkowo przystępnej ceny.

Przedstawiamy najnowszą ofertę abonamentową w zakresie porad prawnych dla firm 

Abonament

Prawnik dla Firmy

Abonament 

Prawnik dla Firmy PREMIUM

24 porady prawne w tym 4

z analizą dokumentów

nielimitowane porady prawne

z 10 analizami dokumentów

opracowanie dokumentów 

prawnych 

opracowanie dokumentów prawnych

zakres abonamentu - 

działalność gospodarcza

zakres abonamentu - działalność

gospodarcza oraz życie prywatne

koszt: 59,00 zł miesięcznie koszt: 99,00 zł miesięcznie
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Po szczegółowe informacje zapraszamy na naszą stronę internetową  zakładka Dla Firm lub poprzez www.availo.pl

kontakt telefoniczny z naszą infolinią pod numerem: 22 22 80 800 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

Sprawdź również specjalną ofertę Availo dla Przedsiębiorców

 - wsparcie prawne w zakresie RODO. Szczegóły: https://b2b.availo.pl/rodo/ 

http://www.availo.pl


HaloPrawo.pl

Sprawdź nową markę, która działa pod skrzydłami Availo Sp. z o.o.

HaloPrawo.pl to porady prawne dla każdego. 

Cena pojedynczej porady prawnej dla klienta indywidualnego: 50 zł

Cena pojedynczej porady prawnej dla przedsiębiorcy: 85 zł

Sprawdź nas:  www.haloprawo.pl

Zadzwoń: 22 45 00 000

Skorzystaj z chatu na stronie, aby porozmawiać z konsultantem.
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http://www.dopomoha.pl


Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą nowoczesnej 

i szybkiej pomocy prawnej na stronie: www.availo.pl
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