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W MAJOWYM STUDENCKIM ALERCIE PRAWNYM:

1. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od dóbr i usług oraz ustawy – Prawo o miarach
(Dz.U. 2019 poz. 675)

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego
asystentów sędziów (Dz.U. 2019 poz. 826)

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie
w sprawie studiów (Dz.U. 2019 poz. 787)

4. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe
(Dz.U. 2019 poz. 761)

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2019 poz. 807)

6. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

7. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie instytucji kary łącznej – sygn. akt K14/17

8. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2019 poz. 801)

9. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bokova
przeciwko Rosji (nr skargi 27879/13)



KODEKS KARNY I PRAWO O RUCHU
DROGOWYM

Ograniczenie działalności nieuczciwych
sprzedawców samochodów.

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. – wejście w życie
1 stycznia 2020 r., przepisy karne weszły w życie
30 marca 2019 r.

Wprowadzenie dodatkowych przepisów
regulujących wymianę drogomierza 
oraz przepisów karnych za tzw. „kręcenie
liczników”.



Ustawa zmienia brzmienie rozdziału XXXVI Kodeksu karnego na:
„Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

 i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym”. Wprowadza
również art. 306a, który jest nowym przepisem typizującym

przestępstwo ingerencji w prawidłowość pomiaru drogomierza pojazdu
mechanicznego, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy

do 5 lat lub w przypadku mniejszej wagi kara grzywny, ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

CZYTAJ WIĘCEJ

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD DÓBR
 I USŁUG ORAZ USTAWY – PRAWO O MIARACH (DZ.U. 2019 POZ. 675)

KODEKS KARNY I PRAWO O RUCHU
DROGOWYM

https://www.prawo.pl/biznes/cofanie-licznikow-w-samochodach-nowa-ustawa-wprowadza-kary,400126.html
https://www.prawo.pl/biznes/zarzad-sukcesyjny-co-z-dzialalnoscia-firmy-po-smierci-wlasciciela,333429.html


Określenie wysokości wynagrodzenia
asystentów sędziów w sądach powszechnych.

Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
– wejście w życie 11 maja 2019 r.

WYNAGRODZENIE ASYSTENTÓW SĘDZIÓW



CZYTAJ WIĘCEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
W SPRAWIE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ASYSTENTÓW

SĘDZIÓW (DZ.U. 2019 POZ. 826)

Wynagrodzenie asystentów sędziów ustalone
jest w wysokości od 3200 zł do 4800 zł.

WYNAGRODZENIE ASYSTENTÓW SĘDZIÓW

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000826/O/D20190826.pdf


Zmiana i wprowadzenie nowych przepisów
odnośnie do elektronicznej legitymacji studenckiej.

Rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2019 r. 
– wejście w życie 17 kwietnia 2019 r.

Uregulowanie kwestii płatności, przechowywania
dokumentacji i wzorów formularzy dotyczących
elektronicznej legitymacji studenckiej i dyplomów
ukończenia studiów.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE STUDIÓW 

(DZ.U. 2019 POZ. 787)

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie szczegółowo opisuje przechowywanie
danych w systemie teleinformatycznym. Wskazuje na wzór

legitymacji, jej podstawy i opłaty wydania, wydania duplikatu
oraz przyczyny unieważnienia elektronicznej legitymacji

studenckiej.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/787/D2019000078701.pdf


ZMIANY W SYSTEMIE OŚWIATOWYM

Uregulowanie działalności systemu oświaty 
w razie braków pracowniczych.

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
- wejście w życie 26 kwietnia 2019 r.

Rozszerzenie możliwości klasyfikowania
i wystawiania ocen końcowych.



USTAWA O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
 I USTAWY – PRAWO OŚWIATOWE (DZ.U. 2019 POZ. 761)

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa umożliwia, w razie niewykonywania jakichkolwiek
obowiązków nauczyciela, wychowawcy oddziału lub osoby

prowadzącej praktyki zawodowe, powołanie przez dyrektora
szkoły innego niż dotychczas pedagoga do pełnienia zadań

 i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania
 i promowania uczniów. Te zadania może również

wykonywać sam dyrektor szkoły.

ZMIANY W SYSTEMIE OŚWIATOWYM

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/761/D2019000076101.pdf


MANDATY KARNE

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
– wejście w życie 1 maja 2019 r.

Zmiana formularzy mandatów karnych.



ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCE
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NAKŁADANIA GRZYWIEN 

W DRODZE MANDATU KARNEGO (DZ.U. 2019 POZ. 807)

CZYTAJ WIĘCEJ

Obecne formularze mogą być używane jeszcze przez okres
4 miesięcy. Nowe formularze oprócz opisu i kwalifikacji
prawnej wykroczenia zawierać będą także czas i miejsce

jego popełnienia.

MANDATY KARNE

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/807/D2019000080701.pdf


Wdrożenie dyrektyw Parlamentu
Europejskiego w sprawie dostępności stron
internetowych i mobilnych aplikacji organów
publicznych.

Ułatwienie dostępu do witryn organów
publicznych.

APLIKACJE PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r.
– wejście w życie 23 maja 2019 r.



USTAWA O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON
INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW

PUBLICZNYCH (DZ.U. 2019 POZ. 848)

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa pozwala na ułatwienie dostępu przede wszystkim
osobom niepełnosprawnym. Założeniami jest spełnienie czterech

kryteriów: funkcjonalności, kompatybilności informacji,
klarowności informacji oraz ich zrozumiałości. Każdy będzie mógł

wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie
dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej

lub aplikacji mobilnej.

APLIKACJE PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

https://www.prawo.pl/samorzad/ustawa-o-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji,401937.html


OBLICZANIE KARY ŁĄCZNEJ

Naruszenie zasady równości wobec prawa.

Wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2019 r.



WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIE
INSTYTUCJI KARY ŁĄCZNEJ – SYGN. AKT K14/17

CZYTAJ WIĘCEJ

Kodeks karny, rozróżniając sytuację osób, wobec których
zastosowano karę łączną, od sytuacji osób, do których jej 

nie zastosowano, umożliwia w stosunku do tych pierwszych
podwyższenie dolnej granicy kary oraz surowszej kary 25 lat

pozbawienia wolności, co jest niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
Wniosek został skierowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wyrok zapadł jednogłośnie.

OBLICZANIE KARY ŁĄCZNEJ

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/obliczanie-kary-lacznej-wyrok-tk,402343.html


Dostosowanie prawa do wyroków
Trybunału Konstytucyjnego.

Wprowadzenie terminu wygaśnięcia
uprawnienia o zwrot wywłaszczonej
nieruchomości.

WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
– wejście w życie 14 maja 2019 r.



USTAWA O ZMIANIE USTAWY O GOSPODARCE
NIERUCHOMOŚCIAMI (DZ.U. 2019 POZ. 801)

CZYTAJ WIĘCEJ

Uregulowania rozszerzają możliwość dochodzenia zwrotu
wywłaszczonej części lub całości nieruchomości byłym

współwłaścicielom i ich spadkobiercom. Według wyroków
Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt SK 26/14 i SK 39/15

zakres dostępu do tych praw był zbyt ograniczony.

WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI

https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/04/16/informacja_o_zm_ust._o_ugn.rtf


Przepadek domu należącego do żony
w związku ze skazaniem męża za oszustwa 
jest naruszeniem prawa do poszanowania
mienia.

Wyrok ETPC z 16 kwietnia 2019 r.

PRZEPADEK MAJĄTKU



WYROK EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA 
W SPRAWIE BOKOVA PRZECIWKO ROSJI (NR SKARGI 27879/13)

CZYTAJ WIĘCEJ

Organy państwa podejrzewały, że część nakładów poniesionych na
dom pochodzi z korzyści pochodzących z przestępstw męża. Sąd karny

nakazał przepadek nieruchomości, jednak bez wskazania konkretnej
sumy, która rzekomo pochodziła z czynu przestępnego.

 Trybunał orzekł o naruszeniu art. 1 Protokołu 1 do Konwencji praw
człowieka, wskazując, że sąd krajowy nie dokonał prawidłowej analizy
(Bokova nabyła dom w spadku po ojcu w 2003 r.), ponieważ dom stał

się jej własnością przed nielegalną działalnością męża.

PRZEPADEK MAJĄTKU

https://www.prawo.pl/prawo/przepadek-majatku-zony-za-dlugi-meza-wyrok-etpc,402417.html
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