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Szanowni Państwo, 

   W czasie kryzysu związanego z panującą epidemią COVID-19 szczególna
rola przypada organizacjom pozarządowym. Niezmiernie ważne jest nasze
zaangażowanie i empatia wobec osób, które nie potrafią same poradzić
sobie z zaistniałą sytuacją. W tym szczególnym czasie chcemy ułatwić dostęp
do pomocy prawnej i obywatelskiej, albowiem zmian jest dużo i dotyczą
wielu sfer życia, m.in. zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, podatków, pracy,
szkół i urzędów. 
  Wiele osób poszukuje informacji dotyczących funkcjonowania m.in.:
restauracji i barów, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, siłowni i klubów
fitness, hoteli oraz innych miejsc i instytucji, a także załatwiania różnych
spraw urzędowych i sądowych, uzyskiwania świadczeń i zasiłków
opiekuńczych oraz składania wniosków do ZUS, umawiania e-wizyt lekarskich
i uzyskiwania e-recept, możliwości zawieszania spłaty kredytu, zagrożeń
związanych z wyłudzaniem pieniędzy i danych "na koronawirusa", przestojów
w pracy oraz sytuacji związanych ze zmniejszeniem, a nawet utratą
dochodów.
  Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchomiliśmy w ramach
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej internetową kampanię informacyjną
#dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku mogą
Państwo uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych w odnalezieniu się w
tej trudnej sytuacji. 
    Nasz zespół to grupa profesjonalistów - radców prawnych, adwokatów,
prawników, doradców obywatelskich, mediatorów, ekonomistów a zarazem
ludzi aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych i empatycznych,
otwartych oraz kreatywnych, którzy dostrzegają w tym trudnym okresie
potrzebę niesienia pomocy.
   W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej zachęcamy do
korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze
Stowarzyszenie, których wykaz znajduje się na stronie internetowej:
www.dogma.org.pl 
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https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/
https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/
http://www.dogma.org.pl/
http://www.dogma.org.pl/


     Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany weselne wielu przyszłym
nowożeńcom. Trudna sytuacja, z jaką przyszło się zmierzyć spowodowała, że
musicie zweryfikować lub całkowicie zmienić swoje plany dotyczące
organizacji tego wyjątkowego dnia? Jak zrezygnować z umowy? Czym różni
się zadatek od zaliczki oraz czy koronawirus można uznać za siłę
wyższą? Macie mnóstwo pytań, na które ciągle brakuje sprawdzonych i
rzetelnych odpowiedzi?
     Zdajemy sobie sprawę, że mimo znoszenia kolejnych obostrzeń możecie
się  czuć zagubieni w  gąszczu nowych regulacji. Wychodząc naprzeciw
zapytaniom, jakie do nas kierujecie, wraz z prawnikami odpowiadamy na
najbardziej nurtujące pytania, dotyczące organizacji wesel w czasach
koronawirusa.

przygotowanie pełnej listy gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami do
udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji
Sanitarnej,
dostosowanie liczby zaproszonych gości do wytycznych związanych z
dopuszczalną liczbą osób w trakcie imprezy - na dzień 06.06.2020 r.
maksymalna liczba uczestników imprezy to 150 osób, 
poinformowanie gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału
osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w
kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu
oddechowego,

     Celem wstępu warto przypomnieć, iż rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w okresie od dnia 20 marca 2020r. do
odwołania, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii. W czasie trwania
stanu epidemii wprowadzano systematycznie kolejne obostrzenia, które
zostały  poluzowane  na  podstawie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia
30 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
     Wytyczne, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i  Główny
Inspektorat Sanitarny, nakładają na organizatorów imprezy wiele
obowiązków:

     3

Jakie obostrzenia obowiązują na chwilę obecną?



zapewnienie, aby w miarę możliwości, przy stoliku siedziały rodziny lub
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
zapewnienie gościom, osobom obsługującym imprezę, dostęp środków
do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne), rekomendowane jest umieszczenie
dozowników z płynem do dezynfekcji przy wejściu do obiektu, dla gości w
obszarze sali jadalnej, przy wyjściu z toalet, w pomieszczeniach
socjalnych, itp. 
osoby z obsługi oraz organizatorzy, zgodnie z wytycznymi, powinny nosić
maseczki i rękawiczki jednorazowe, lub, po wykonanej czynności powinni
dezynfekować ręce,
dostosowanie liczby kelnerów do liczby gości; 1 kelner na nie więcej niż
15 osób, any stół powinien być obsługiwany przez tego samego kelnera
lub przez ten sam zespół kelnerski,
zaleca się  redukcję osób siedzących przy stole o  20%, a  w  przypadku
stołów podłużnych goście nie powinni siedzieć na przeciwko siebie,
ważne są też odległości między stolikami - podobnie jak w  gastronomii
powinny one wynosić minimum 2 metry lub 1 metr, jeśli stoliki będą
oddzielone przegrodą wystającą przynajmniej 1 metr ponad blat stolika, 
jeśli jedzenie ma być  serwowane w  formie bufetów, czy  stacji
kulinarnych, to musi zostać wyznaczona osoba do obsługi, tak aby goście
nie korzystali z nich bezpośrednio (dotyczy to także Candy barów).
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     W województwie Śląskim nadal mamy dużą dzienną liczbę
zachorowań. Obecnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak
długo będzie trwał stan epidemii i jakie finalnie będą jego
konsekwencje. Musimy zwracać uwagę na bezpieczeństwo
własne oraz innych ludzi. Wśród Waszych gości będą przecież
Wasi najbliżsi i  to  ich zdrowie powinno być dla Was
priorytetem. W  tym wyścigu wygrywa nie  ten, komu  uda
się ominąć nakazy i obostrzenia, ale ten, kto zapewni swoim
bliskim bezpieczeństwo.



     Często te dwie nazwy są mylone i używane zamiennie, natomiast
mają one inne znaczenie prawne. Zaliczka nie została uregulowana
przez ustawodawcę, natomiast odnośnie do zadatku mamy
stosowną regulację w Kodeksie cywilnym.
     Najprościej można powiedzieć, że zaliczka jest zwrotna i nie
zabezpiecza finalizacji umowy, stanowi tylko pewnego rodzaju
rezerwację usługi lub towaru. Wycofanie się z umowy w przypadku zaliczki
nie rodzi żadnych konsekwencji finansowych. Z kolei zadatek jest – co do
zasady (z pewnymi wyjątkami) – bezzwrotny i jego celem jest
zagwarantowanie wykonania umowy.

Umowa nie została wykonana z winy usługodawcy
weselnego:

Umowa nie została wykonana z winy pary młodej: 

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY ZALICZKĄ A ZADATKIEM

 Zaliczka – podlega zwrotowi parze młodej w takiej wysokości, w
jakiej została wpłacona.
Zadatek – zadatek musi być zwrócony parze młodej w podwójne
wysokości.

Zaliczka – podlega zwrotowi parze młodej w takie wysokości, w
jakiej została wpłacona.
Zadatek – przepada na rzecz usługodawcy weselnego.
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Co zatem zrobić, aby uroczystość odwołać, ale
na tym nie stracić?

Planując wesele, jeszcze przed koronawirusem,
podpisaliśmy kilka umów z usługodawcami. W jednych
jest mowa o zaliczce, a w innych o zadatku. Czym to się
tak naprawdę różni?



     Jeśli chodzi o  zwrot kosztów bardzo ważne jest, aby rozróżnić termin
zadatek a zaliczka. Zadatek jest bezzwrotny, jeżeli nie dojdzie do wykonania
usługi, zaś zaliczka to kwota zwrotna. Musicie zatem dokładnie przeczytać
każdy punkt podpisanej umowy i  doskonale ją znać zanim
rozpoczniecie negocjacje z  wykonawcami. Uważamy, że  w  szczególnych
sytuacjach najlepszym rozwiązaniem będzie indywidualne ustalenie
szczegółów dotyczących zerwania dotychczasowej umowy. 
     Pamiętajcie, umowy mogą się od siebie różnić. Nie ma zatem jednej
generalnej zasady co do  możliwości jej rozwiązania bądź wprowadzania
zmian. W  wyjątkowych sytuacjach najlepszym wyjściem jest indywidualne
ustalenie nowego terminu wesela, innych szczegółów dotyczących
rozwiązania dotychczasowej umowy lub wprowadzenia do niej niezbędnych
zmian.
     W pierwszej kolejności rekomendujemy dokładną analizę postanowień
umowy, a następnie kontakt z usługodawcą, celem przeprowadzenia
negocjacji ugodowych z poszanowaniem interesów obu stron umowy.

Umowa została rozwiązana przez obie strony lub z powodu
okoliczności niezależnych od żadnej ze stron (np. siła
wyższa):

 Umowa została niewykonana z winy obu stron:

Zaliczka – zostaje zwrócona parze młodej w takiej samej wysokości,
w jakiej została wpłacona.
Zadatek – zostaje zwrócony parze młodej w takiej samej wysokości,
w jakiej została wpłacony.

Zaliczka – zostaje zwrócona parze młodej w takiej samej wysokości,
w  jakiej została wpłacona.
Zadatek – zostaje zwrócony parze młodej w takiej samej wysokości,
w jakiej został wpłacony.
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Czy w przypadku zmiany daty ślubu i  wesela z powodu
stanu epidemii można mówić o okolicznościach
niezawinionych? Co dzieje się z  wpłaconymi pieniędzmi
na poczet wynagrodzenia wykonawcy?



     Zaliczka powinna zostać zwrócona. Jeśli sala weselna nie wykona tego
obowiązku, to pozostaje wniesienie pozwu o zapłatę i uzyskanie nakazu
zapłaty lub wyroku. Natomiast w razie ogłoszenia przez salę upadłości
pozostanie jedynie zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości – można to
zrobić niezależnie od tego, czy wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym
orzeczeniem (np. wyrokiem czy nakazem zapłaty). 
     W razie gdy nie dysponujemy wyrokiem czy nakazem zapłaty, to musimy
przedstawić wszelkie dowody na istnienie naszej wierzytelności o zwrot
zaliczki, m.in. umowę, korespondencję mailową etc. Wierzytelności w
postępowaniu upadłościowym są zaspokajane w określonej kolejności –
wskazują na to tzw. kategorie wierzytelności. W przypadku zaliczki będzie to
kategoria druga. Warto też wskazać, że zwrot należności w postępowaniu
upadłościowym rzadko następuje w pełnej wysokości, zwykle jest to jakaś
część ustalona przez syndyka w podziale masy upadłości (majątek, który
posiadał usługodawca) między wszystkich wierzycieli, którzy zgłosili swoje
roszczenia do masy.
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Planujemy wesele w połowie listopada tego roku. Kilka
dni temu postanowiliśmy zadzwonić do managera sali
weselnej, w której będziemy organizować przyjęcie, aby
dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja z naszym weselem w
dobie koronawirusa. Po przeprowadzonej rozmowie
jesteśmy bardzo zaniepokojeni, gdyż okazało się, że sali
grozi bankructwo. Przy podpisywaniu umowy wpłaciliśmy
zaliczkę w wysokości 10% i zastanawiamy się czy
będziemy w stanie odzyskać swoje pieniądze? Co w
momencie, gdy firma ogłosi upadłość?

Nasze wesele było zaplanowane na początek maja tego
roku, jednak ze względu na epidemię koronawirusa
musieliśmy wesele odwołać. Zależy nam na dokładnie tym
samym terminie tyle, że w kolejnym roku, ponieważ
wybrana data jest dla nas szczególnie ważna. Czy
decydując się na organizację wesela w maju 2021 roku
usługodawca może zmienić cenę usługi? Chodzi nam
głównie o salę weselną.



      Zasadniczo sama zmiana terminu wesela nie powinna pociągać za sobą
wzrostu ceny usługi. Aneks do umowy będzie obejmował jedynie zmianę
terminu wykonania usługi; podwyższenie ceny jednostronnie przez
usługodawcę nie będzie możliwe.
     Jednakże, jeśli w danej umowie zawarto zapis, że w razie zmiany terminu
usługodawca może zmienić cenę usługi, to wtedy zmiana terminu pociągnie
za sobą podwyższenie ceny. Zatem wszystko zależy od brzmienia dotychczas
zawartej umowy z usługodawcą.
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Od kilku dni bez rezultatu próbujemy dodzwonić się do
firmy organizującej catering podczas naszego przyjęcia
weselnego. Czy istnieje jakaś szansa na sprawdzenie czy
firma nadal działa czy też jej działalność została
zawieszona przez koronawirusa? Nasze wesele zbliża się
wielkimi krokami, chcielibyśmy wiedzieć z czym musimy
się liczyć.

     W celu sprawdzenia statusu naszego usługodawcy powinniśmy sięgnąć do
dostępnych publicznie ewidencji, czyli w przypadku usługodawcy będącego
osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, jest to Centralna
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl, a
w przypadku spółek – rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego www.ekrs.ms.gov.pl
     W CEIDG czy KRS sprawdzimy m.in. czy dany przedsiębiorca działa, czy jest
aktywny, czy ogłosił upadłość, czy zawiesił działalność lub ogłosił upadłość.
UWAGA: Zawiesić działalność może tylko przedsiębiorca (w tym spółka),
tylko jeśli nie zatrudnia pracowników.

Z umowy z naszym fotografem wyczytaliśmy, że wpłacony
przez nas zadatek w przypadku odstąpienia od umowy
jest bezzwrotny. Czy ten przepis dotyczy także obecnej
sytuacji, kiedy w dobie epidemii po prostu nie możemy
zorganizować swojego wesela? Czy koronawirus można
uznać za siłę wyższą i liczyć na zwrot wpłaconego
zadatku?

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://ekrs.ms.gov.pl/


     Tak, koronawirus Sars-CoV-2, powodujący chorobę COVID-19, może być
uznany w konkretnym przypadku za siłę wyższą. Siłę wyższą powinno się
odnosić do konkretnego podmiotu. Natomiast nie ma ona charakteru
generalnego, tzn. nie dotyczy ona w równym stopniu wszystkich.
     Siła wyższa nie została uregulowana przez ustawodawcę; jej definicję
wypracowało orzecznictwo i praktyka. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie
zewnętrzne, o charakterze przypadkowym lub naturalny (żywiołowym), nie
do uniknięcia, takie, nad którym człowiek nie panuje lub któremu nie jest w
stanie się przeciwstawić.
     W odniesieniu do branży weselnej, która została dotknięta wprost
zakazami wynikającymi z wprowadzenia w Polsce najpierw stanu zagrożenia
epidemicznego, a potem stanu epidemii, koronawirus Sars-CoV-2 ma
charakter siły wyższej. Z tego względu w takim przypadku, w razie
niewykonania umowy z powodu siły wyższej, która jest okolicznością
niezależną od obu stron, zadatek nie przepada i powinien być zwrócony w
takiej wysokości, w jakiej został wpłacony (zob. art. 394 § 3 kodeksu
cywilnego).
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Jeżeli klient zaproponuje zmianę terminu, a fotograf nie
ma go dostępnego, to z czyjej winy jest rozwiązanie
umowy?

     I tu pojawia się problem. Najlepiej byłoby poszukać odpowiedniego
zastępstwa. Naszym zdaniem jednak, do rozwiązania umowy w tym
przypadku również dochodzi wskutek okoliczności niezawinionych po obu
stronach. Czyli ponownie: art. 394 § 3 KC.
§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a
obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy
wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą
odpowiedzialność obie strony.
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Czy odmowa wykonania zlecenia przez fotografa
spowodowana zagrożeniem epidemicznym jest winą
fotografa?

     Naszym zdaniem nie. Fotograf może powoływać się na siłę wyższą, jaką
jest pandemia koronawirusa i w związku z tym zachodząca obawa o życie i
zdrowie własne oraz bliskich.

Czy jeśli para rozwiąże umowę  z przyczyn niezawinionych,
ale w dniu ślubu będzie on możliwy do przeprowadzenia
(zakazy miną), to nadal trzeba zwrócić im zadatek?
Wiążący jest moment rozwiązania, czy moment kiedy
miałaby być wykonana umowa?

     To zależy od tego jak porozumieją się strony umowy. Zadatek powinien
podlegać zwrotowi w momencie rozwiązania umowy (czyli wówczas kiedy
para młoda odwołuje wesele i informuje o tym fotografa). Jednak wskazanym
byłoby porozumieć się co do terminu jego zwrotu

Jeśli któryś z usługodawców pary rozwiąże z nimi umowę
(np. sala) to jest to niezależny czynnik?

     W obecnej sytuacji tak. Z powodów wskazanych wyżej, a określonych w
rozporządzeniu.
     Możemy przyjąć, że wystąpienie pandemii koronawirusa i wprowadzenie
przez władzę czasowego zakazu prowadzenia określonych rodzajów
działalności jest siłą wyższą. 
Niewykonanie w ustalonym terminie umowy przez restaurację, fotografa,
zespół, kamerzystę z powodu siły wyższej powoduje brak ich
odpowiedzialności wobec pary młodej za powstałe z tego powodu szkody. 



     Nie można przypisać im winny, jak również wyłączona jest ich
odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Oznacza to, że co do zasady para
młoda nie może naliczyć kar umownych, które w umowie zastrzegła, nie
może żądać odszkodowania, ale może żądać wykonania umow po ustaniu
siły wyższej.
     Zasady związane ze zwrotem zaliczki i zadatku dotyczą czasu gdy trwa
stan epidemii i stan siły wyższej.
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Czy zmiana daty ślubu i  wesela OZNACZA  ZERWANIE
UMOWY?

     Nie, jeśli doszło do  zawarcia porozumienia pomiędzy stronami, czyli
między parą młodą a wykonawcą. Wtedy umowa pozostaje w niezmienionym
kształcie, ulega zmianie tylko termin jej wykonania. Warto jednak sporządzić
aneks do  tej  umowy, który  zawierać będzie informacje o  nowej dacie
planowanego wesela. Ważne jest także to, aby obie strony podpisały ten
dokument.

Jakie mogą być konsekwencje zerwania umowy?

     Każda umowa może być inna, dlatego też musicie dokładnie przeczytać
każdy z  podpisanych dokumentów. Sprawdźcie również, jakie są warunki
z jego rezygnacji ze zlecenia/współpracy lub jakie ewentualne zmiany można
wprowadzić do zawartej umowy.
     W  sytuacjach niezależnych od  obu stron, warto porozmawiać i  ustalić
nowe warunki umowy - korzystne zarówno dla Was jak i wykonawcy. Jednak
co do  zasady: jeżeli w  umowie nie  macie zawartych postanowień i  klauzul
regulujących przesunięcie terminu wesela, odstąpienia od  umowy lub
zaistnienia     nadzwyczajnych     sytuacji,     to     w     momencie         Waszego 



niestawiennictwa w  ustalonym terminie ślubu, wykonawca może żądać
od  Was obowiązku zapłaty. Jeśli jednak wpłaciliście zadatek, sytuacja się
nieco zmienia – wtedy to  on stanowi zabezpieczenie w  razie nagłej
rezygnacji.
     W  takim przypadku, jeśli nie  dojdzie do  realizacji umowy – wykonawca
może zatrzymać zadatek, a  Wy nie  powinniście ponieść dalszych kosztów,
o  ile z  odpowiednim wyprzedzeniem powiadomiliście wykonawcę
o rezygnacji z usługi.
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Czy restaurator będzie mógł jednostronnie podnieść cenę
za „talerzyk”? Wiele par obawia się, że przekładając
wesele na inny termin sala weselna podniesie cenę za
tzw. „talerzyk”. Normą w branży ślubnej jest, że ceny z
roku na rok rosną o około 10-20 proc., o ustaloną kwotę
(np. 20-30 zł od osoby) lub o stopę inflacji. Sezon 2020 był
jeszcze bardziej specyficzny, gdyż sale podnosiły ceny ze
względu na duży wzrost ceny prądu, a co za tym idzie,
praktycznie wszystkich produktów. Trawiąca Polskę susza
także będzie miała wpływ na wzrost cen żywności.

     Zapisy dotyczące możliwości zmiany cen są powszechne stosowane w
umowach z salami weselnymi. Te zapisy są różne. Jedne przewidują
możliwość podniesienia ceny do konkretnej kwoty inne o inflację. Dlatego też
odpowiedzi na pytanie o podwyżkę każda z par powinna szukać w zawartych
przez siebie umowach. Zmiana terminu będzie wiązała się z koniecznością
podpisania aneksu do umowy. 
     Nie wykluczamy, że w takim aneksie restauracja będzie próbowała
wprowadzić zmiany w zakresie poprzednio ustalonych cen. W takim
przypadku para młoda powinna rozważyć czy jest gotowa ponieść
dodatkowy koszt, bądź przenegocjować z salą np.: liczbę czy rodzaj potraw
tak, by uprzednio ustalona cena została zachowana.
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Gdy jestem na ślubie i u jednej lub kilku osób wykryto
wirusa. Wszyscy biesiadnicy dostają kwarantannę na 14
  dni – w tym ja, a mam  zaplanowane kolejne śluby. Czy
pary, u których nie będzie mnie na zleceniu mogą żądać
podwójnego zadatku lub innego zadośćuczynienia?

     Naszym zdaniem odpada żądanie podwójnego zadatku, bowiem
niewykonanie umowy następuje z powodu siły wyższej – niezawinionej po
stronie fotografa. 
     Co więcej, niestosowanie się do zaleceń kwarantanny może skutkować
nałożeniem   grzywny. Niemniej jednak, wskazanym byłoby, aby fotograf
zrobił wszystko co w jego mocy, aby zapewnić zastępstwo (i najlepiej, aby
potrafił w razie czego wykazać te starania przed sądem, a mam tu na myśli
maile, printscreeny z wiadomości na messanger itp.).

Co z umowami, które zostały zrealizowane częściowo np.
wykonano sesję narzeczeńską? Czy zadatek podlega
zwróceniu?

     Zadatek w odpowiedniej proporcji podlega albo zaliczeniu na poczet
świadczenia głównego albo zwrotowi.
     Zaliczenia dokonuje się w kwocie odpowiedniej do stopnia wykonania
umowy. Dopiero pozostała kwota – lub jej dwukrotność – podlega zwrotowi
na rzecz drugiej strony

PRZYKŁAD:

Wynagrodzenie umowne: 6000 zł. 
Przedmiot umowy: sesja narzeczeńska 1000 zł, ślub i wesele 4000 zł,
sesja plenerowa 1000 zł. Zadatek: 2000 zł.
Zaliczamy wobec tego 1000 zł na poczet wynagrodzenia za
wykonanie sesji narzeczeńskiej. Pozostały 1000 zł oddajemy.
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ZWROT ZADATKU
W wypadku rozwiązania umowy na podstawie zgodnego oświadczenia woli
stron albo w innym trybie (np. przez sąd), nieważności umowy, niewykonania
jej z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od stron, niewykonania jej z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponoszą obie strony zadatek podlega
zwrotowi.
 
CIĘŻAR DOWODU
Ciężar dowodu wykazania okoliczności, które spowodowały niewykonanie
zobowiązania spoczywa na dłużniku, czyli na tym, kto dochodzi zwrotu
zadatku albo pozwanym o zapłatę jego dwukrotności.
 
DATA WYMAGALNOŚCI ROSZCZENIA
Data rozwiązania umowy to jednocześnie data wymagalności roszczenia o
zwrot zadatku.

Czy w czasie epidemii obowiązują przepisy RODO?

     Nie zapominajmy o tym, że RODO to ogólne przepisy o ochronie danych
osobowych, a gdy pewne obowiązki w zakresie danych osobowych wynikają
z przepisów szczególnych, to te stosujemy w pierwszej kolejności.
     Z racji na dynamicznie zmieniającą się sytuację i rozwijającą się legislację
„antywirusową” nowe uprawnienia w erze koronawirusa zyskał Główny
Inspektorat Sanitarny (GIS). Może on wydawać decyzje, które podlegają
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. 
     GIS dysponuje także środkami w postaci zaleceń/wytycznych
umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, w mediach, prasie, w
środkach transportu publicznego. Jak wskazuje Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO), zalecenia GIS wydane na podstawie
specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 mogą stanowić podstawę
prawną do przetwarzania danych osobowych.



    Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
jest jedną  z wiodących  organizacji pozarządowych, która od 16 lat
realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie
świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych
porad prawnych i obywatelskich.  
    Od 2016 roku Stowarzyszenie realizuje zadania wynikające z ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.  W  ciągu 4 lat
udzielono ponad 30 tys. porad osobom znajdującym się  w kryzysowych
sytuacjach  życiowych,  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
niejednokrotnie  pozbawionym  środków  finansowych  na skorzystanie
z profesjonalnej pomocy prawnej na rynku usług prawniczych. Obecnie
w ramach statutowej działalności Stowarzyszenie współpracuje z ponad
60 prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami, doradcami
obywatelskimi oraz mediatorami, specjalizującymi się w różnych
dziedzinach prawa.  
    W roku 2020 pełnimy dyżury w 46 Punktach Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i Obywatelskiej na terenie województwa śląskiego i
małopolskiego. 
    Wykaz punktów znajduje się na: www.dogma.org.pl 

Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?
Skontaktuj się z nami!
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http://dogma.org.pl/
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PUBLIKACJA WYDANA
PRZEZ:

Stowarzyszenie Na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego
"DOGMA"

40-074 Katowice, ul. Raciborska 48 lok. 2
tel.  32 557 51 83 
tel. 514 797 671

e-mail: stowarzyszeniedogma@gmail.com
www.dogma.org.pl

NIP: 634-25-05-321     REGON: 278130684      KRS: 0000175368

Zadanie finansowane ze środków budżetu
Powiatu Pszczyńskiego

http://dogma.org.pl/

