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W STYCZNIOWYM STUDENCKIM ALERCIE PRAWNYM:
1. Doping w sporcie.
2. Dowody osobiste.
3. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Podatek akcyzowy.
5. Dozór techniczny.
6. Sąd Najwyższy.
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
8. Instytut Europy Środkowej.
9. Kodeks postępowania cywilnego.
10. E-skierowanie oraz listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki
zdrowotnej.
11. Państwowa Inspekcja Pracy.
12. Poprawa skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
13. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r.,
sygn. akt K 6/17.

DOPING W SPORCIE
Nowelizacja zakłada utworzenie Polskiego
Laboratorium Antydopingowego.

Ustawa ogłoszona 12 grudnia 2018 r.
weszła w życie 1 stycznia 2019 r.
Głównym zadaniem Laboratorium będzie
analizowanie antydopingowych próbek
fizjologicznych sportowców.

DOPING W SPORCIE

USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY
O ZWALCZANIU DOPINGU W SPORCIE (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2320)

Nowelizacja zakłada utworzenie Polskiego Laboratorium
Antydopingowego, będącego osobą prawną. Głównym zadaniem
Laboratorum będzie analizowanie antydopingowych próbek
fizjologicznych sportowców i zwierząt w celu zwalczania dopingu
w sporcie oraz współpracowanie z krajowymi oraz międzynarodowymi
ośrodkami naukowymi w zakresie rozwoju nauki w tym przedmiocie.
Pracami będą zarządzały organy Laboratorium – Rada i Dyrektor.

CZYTAJ WIĘCEJ

DOWODY OSOBISTE
Nowelizacja ma na celu realizację zobowiązania
Polski wobec UE dotyczącego wielofunkcyjnego
dokumentu tożsamości z warstwą elektroniczną.
Ustawa z 6 grudnia 2018 r. wchodzi
w życie 4 marca 2019 r. z pewnymi wyjątkami.

Rezygnacja z dwuinstancyjności
postępowań prowadzonych na podstawie
art. 52 ustawy o dowodach osobistych.

DOWODY OSOBISTE
USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY O DOWODACH
OSOBISTYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
(DZ.U. Z 2019 R., POZ. 60)

Ustawa nowelizująca ma na celu realizację zobowiązania Polski
wobec Unii Europejskiej dotyczącego wielofunkcyjnego
dokumentu tożsamości z warstwą elektroniczną. Akt prawny
kompleksowo reguluje zagadnienia związane z funkcjonalną
warstwą dowodów osobistych. Dodatkowo ustawa rezygnuje
z dwuinstancyjności postępowań prowadzonych na podstawie
art. 52 ustawy o dowodach osobistych, czyli w przypadku
postępowań w sprawie unieważnienia dowodu osobistego.

CZYTAJ WIĘCEJ

EMERYTURY I RENTY
Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Ustawa wprowadza wzrost minimalnej
emerytury oraz renty.

Ustawa ogłoszona 31 grudnia 2018 r.
weszła w życie 1 stycznia 2019 r.
Świadczenia wzrosną o 6,8%, czyli 2 razy
więcej niż w przypadku zastosowania
wyłącznie wskaźnika waloryzacyjnego.

EMERYTURY I RENTY
Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH
I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH
INNYCH USTAW (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2500)

Ustawa wprowadza wzrost minimalnej emerytury oraz renty.
Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
renta rodzinna i renta socjalna wzrosną z 1029,80 zł do 1100 zł.
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (tzw. III grupa) będzie
wynosiła 825 zł zamiast 772,35 zł. Świadczenia wzrosną zatem o 6,8%,
czyli 2 razy więcej niż w przypadku zastosowania tylko wskaźnika
waloryzacyjnego. Ustawa reguluje również waloryzację innych
świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

PODATEK AKCYZOWY
Nowelizacja ustawy ma za zadanie oddziaływać
na ceny energii w Polsce i zapobiegać ich zapowiadanym
wzrostom.

Ustawa ogłoszona 31 grudnia 2018 r.
weszła w życie 1 stycznia 2019 r.
Regulacja zmienia m.in. tzw. opłatę
przejściową oraz ustala ceny energii
na podstawie cen z czerwca 2018 roku.

PODATEK AKCYZOWY
USTAWA Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU
AKCYZOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
(DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2538)

Nowelizacja ustawy ma za zadanie oddziaływać na ceny energii w Polsce
i zapobiegać zapowiadanym wzrostom cen i rachunków Polaków.
Regulacja zmienia m.in. tzw. opłatę przejściową oraz ustala ceny energii
na podstawie cen z czerwca 2018 roku. Nowelizacja zawiera szereg
zmian, natomiast firmy energetyczne mają czas na dostosowanie
się do nowych przepisów do końca marca 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

DOZÓR TECHNICZNY
Doprecyzowanie przepisów oraz usprawnienie
wybranych obszarów systemu dozoru
technicznego.
Ustawa ogłoszona 31 grudnia 2018 r.
weszła w życie z 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem
kilku przepisów, które zaczną obowiązywać
1 czerwca 2019 r.
Zmiany dotyczą m.in. terminowości zaświadczeń
kwalifikacyjnych osób obsługujących
i konserwujących urządzenia techniczne.

DOZÓR TECHNICZNY
USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY
O DOZORZE TECHNICZNYM (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2518)

Celem nowelizacji ustawy jest doprecyzowanie przepisów
oraz usprawnienie wybranych obszarów systemu dozoru technicznego,
co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Zmiany dotyczą m.in. terminowości zaświadczeń kwalifikacyjnych osób
obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, wprowadzają
nowe definicje określeń „modernizacja”, „naprawa” czy „konserwacja”.
Wprowadzenie nowych przepisów to także wykonanie zaleceń
pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli po kontroli w Urzędzie Dozoru
Technicznego w 2016 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

SĄD NAJWYŻSZY

Ustawa jest wykonaniem postanowień
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawa ogłoszona 31 grudnia 2018 r.
weszła w życie 1 stycznia 2019 r.
Przywrócenie do służby sędziów Sądu
Najwyższego i Naczelnego Sądu
Administracyjnego, którzy przeszli w stan
spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia.

SĄD NAJWYŻSZY

USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY
O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2507)
Ustawa jest wykonaniem postanowień Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Przewiduje ona powrót do orzekania sędziów
Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia.

CZYTAJ WIĘCEJ

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW
ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI
TYCH GRUNTÓW

Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów.

Ustawa ogłoszona 31 grudnia 2018 r.
weszła w życie 1 stycznia 2019 r.
Celem jest wspieranie obywateli w uzyskaniu
prawa własności nieruchomości gruntowej
wykorzystywanej na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW
ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI
TYCH GRUNTÓW
USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY O PRZEKSZTAŁCENIU
PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE
MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW
(DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2540)

Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności gruntów ma wesprzeć obywateli w uzyskaniu prawa
własności nieruchomości gruntowej wykorzystywanej
na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (domki jednorodzinne,
mieszkania w budynkach wielolokalowych, w których co najmniej
połowa lokali to lokale mieszkalne).

CZYTAJ WIĘCEJ

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Utworzenie Instytutu Europy Środkowej.

Ustawa ogłoszona 5 grudnia 2018 r.
weszła w życie 12 grudnia 2018 r.

Instytut Europy Środkowej zastąpi funkcjonujący
obecnie Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
z siedzibą w Lublinie.

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ
USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. O INSTYTUCIE EUROPY
ŚRODKOWEJ (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2270)

Zasadniczym celem ustawy jest utworzenie Instytutu Europy
Środkowej, będącego państwową osobą prawną z siedzibą
w Lublinie. Ustawa określa jego organizację i zadania.
Nowo utworzony Instytut zastąpi funkcjonujący obecnie Instytut
Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Lublinie, powołany
w 2001 r. Do zadań Instytutu należeć będą m.in. przygotowywanie
analiz, ekspertyz i studiów oraz prowadzenie badań naukowych
w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem stosunków międzynarodowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Dostosowanie przepisów procedury cywilnej
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 3 października 2017 r. (sygn. akt SK 31/15).
Ustawa ogłoszona 21 grudnia 2018 r.
weszła w życie 5 stycznia 2019 r.

Zmiana niezgodnego z Konstytucją
1
art. 778 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilnego.

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY
– KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2385)
Uchwalona ustawa ma na celu dostosowanie przepisów procedury
cywilnej do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r.
(sygn. akt SK 31/15), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją
art. 778 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego. Wobec potrzeby możliwie szybkiej realizacji wskazań
Trybunału Konstytucyjnego, w uchwalonej ustawie przyjęto zasadę
bezpośredniego działania nowego prawa, stanowiąc, że do postępowań
o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki
partnerskiej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej
wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy stosuje
1
się przepis art. 778 k.p.c. w brzmieniu określonym uchwaloną ustawą.

CZYTAJ WIĘCEJ

E-SKIEROWANIE ORAZ LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE
ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Celem ustawy jest dokonanie zmian w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
Ustawa ogłoszona 27 grudnia 2018 r.
weszła w życie 11 stycznia 2019 r.
Obowiązek wystawienia skierowań w postaci
elektronicznej będzie dotyczyć wyłącznie
skierowań zapisywanych w Systemie Informacji
Medycznej.

E-SKIEROWANIE ORAZ LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE
ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ
USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU
Z E-SKIEROWANIEM ORAZ LISTAMI OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE
ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2429)

Celem ustawy jest dokonanie zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych w zakresie dotyczącym skierowań w postaci elektronicznej,
czyli e-skierowań, oraz modyfikacji rozwiązań dotyczących list
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Między
innymi obowiązek wystawienia skierowań w postaci elektronicznej
będzie dotyczyć wyłącznie skierowań zapisywanych w Systemie
Informacji Medycznej, zwanej dalej „SIM”. Wykaz świadczeń opieki
zdrowotnej, dla których skierowania będą wystawiane w postaci
elektronicznej w SIM, zostanie określony w rozporządzeniu wydanym
przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

CZYTAJ WIĘCEJ

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Zapewnienie przejrzystości w zakresie
działalności gospodarczej prowadzonej
przez członków rodziny inspektorów pracy.

Ustawa ogłoszona 7 grudnia 2018 r.
weszła w życie 22 grudnia 2018 r.
Pracownik wykonujący czynności kontrolne
będzie zobowiązany złożyć pisemne
oświadczenie o prowadzeniu przez osobę
najbliższą działalności gospodarczej.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY
O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2282)

Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ma w założeniu
służyć zapewnieniu przejrzystości w zakresie działalności
gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów
pracy, o ile ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną
przez tych inspektorów. Pracownik wykonujący czynności
kontrolne będzie zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie
o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą
działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywałby
się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez tego pracownika.

CZYTAJ WIĘCEJ

POPRAWA SKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI
ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Poprawa skuteczności egzekucji świadczeń
alimentacyjnych.

Ustawa ogłoszona 27 grudnia 2018 r.
weszła w życie 11 stycznia 2019 r.
Nowe przepisy o egzekucji długu
alimentacyjnego z wynagrodzenia i innych
należności.

POPRAWA SKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI
ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY
O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2282)

Ustawa zawiera szereg zmian, które mają przynieść poprawę
skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Obejmuje
zmiany w kodeksie pracy, a także wprowadza nowości,
jeśli chodzi o egzekucję długu alimentacyjnego
z wynagrodzenia i innych należności.
CZYTAJ WIĘCEJ

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z
DNIA 5 GRUDNIA 2018 R., SYGN. AKT K 6/17
W 2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek o zbadanie zgodności
z Konsytuacją art. 130a ust. 5c oraz art. 130a ust. 7 pkt 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przepisy budzące
wątpliwości dotyczyły przymusu uiszczenia opłaty za odholowanie auta przed
wydaniem pojazdu. Trybunał Konstytucyjny uznał, że w zakresie, w jakim
konieczne jest uiszczenie opłaty przed odebraniem pojazdu z parkingu, przepisy
te są niekonstytucyjne. Stracą one moc z upływem dziewięciu miesięcy od dnia
ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Oznacza to,
że od tego momentu nie będzie istniał obowiązek uiszczania opłaty
za odholowanie pojazdu przed jego odbiorem. Sam obowiązek zapłaty jest jednak
w pełni zgodny z Konstytucją. „Trybunał stwierdził, że zastosowany środek
jest nieproporcjonalny w sytuacji, gdy istnieją ustawowe instrumenty
egzekwowania należności publicznoprawnych (w trybie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji). Ewentualne trudności w ściąganiu opłat
za usunięcie i przechowanie pojazdu nie są wystarczającym powodem ingerencji
w prawo własności.”
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Do zobaczenia w kolejnym miesiącu!

