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W CZERWCOWYM STUDENCKIM ALERCIE PRAWNYM:
1. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 924)
2. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1146)
3. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2019 poz. 1043)
4. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe
(Dz.U. 2019 poz. 761)
5. Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1091)
6. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
7. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 934)
8. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2019
poz. 1133)
9. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2019 poz. 914)

ŚWIADCZENIA NA DZIECKO

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
do 18. roku życia.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r.
– wejście w życie 1 lipca 2019 r.

Uproszczenie kryteriów uzyskiwania
świadczeń.

ŚWIADCZENIA NA DZIECKO
USTAWA O ZMIANIE USTAWY O POMOCY PAŃSTWA
W WYCHOWYWANIU DZIECI ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
(DZ. U. 2019 POZ. 924)

Ustawa uchyla kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania
świadczenia na pierwsze dziecko i skraca drogę do jego uzyskania
poprzez zmianę procedury z wydawania decyzji administracyjnej
na wystosowanie informacji o przyznawaniu świadczenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

Zmiany w następstwie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego sygn. akt P 33/12.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.
– wejście w życie 20 września 2019 r.
Zmiana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
oraz Kodeksie postępowania cywilnego.

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

USTAWA O ZMIANIE USTAWY – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
ORAZ USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
(DZ. U. 2019 POZ. 1146)
Nowelizacja obejmuje doprecyzowanie regulacji odnoszących
się do stosunków pomiędzy członkami rodziny poprzez
unormowanie procedur dotyczących ustalenia i zaprzeczenia
macierzyństwa, zaprzeczenia ojcostwa oraz ustalenia
bezskuteczności ustalenia ojcostwa, m.in. przez rozszerzenie
katalogu podmiotów właściwych do wniesienia
odpowiedniego powództwa czy uregulowanie właściwych
terminów.

CZYTAJ WIĘCEJ

KODEKS PRACY

Ułatwienie pracownikom realizacji uprawnień
pracowniczych.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.
– wejście w życie 7 września 2019 r.

Wprowadzenie przepisów antydyskryminacyjnych.

KODEKS PRACY
USTAWA O ZMIANIE USTAWY – KODEKS PRACY
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. 2019 POZ. 1043)
Dotychczas za dyskryminację w pracy uznawano wymienione w ustawie
gorsze traktowanie pracowników ze względu na ich osobiste cechy niemające
związku z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi. Nowelizacja
obejmuje utworzenie otwartego katalogu przesłanek kwalifikujących
zachowania pracodawcy jako dyskryminujące poprzez zastosowanie klauzuli
wskazującej na każde nieuzasadnione obiektywnie nierówne traktowanie.
Dodatkowo unormowano objęcie ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy
pracowników-innych członków najbliższej rodziny (zwłaszcza korzystających
z urlopu macierzyńskiego), a także osób w wieku przedemerytalnym.
Nowością jest również możliwość dochodzenia odszkodowania za mobbing
nawet przy braku rozwiązania stosunku pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ

USTAWA O POLICJI

Zmiany dotyczące powrotu do pracy funkcjonariuszy
zwolnionych dyscyplinarnie po uniewinnieniu
ich od zarzutów.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.
– wejście w życie 27 czerwca 2019 r.
Zniesienie terminowego ograniczenia prawa
funkcjonariusza do złożenia wniosku o wznowienie
postępowania dyscyplinarnego na jego korzyść.

USTAWA O POLICJI
USTAWA O ZMIANIE USTAWY O POLICJI ORAZ NIEKTÓRYCH
INNYCH USTAW (DZ. U. 2019 POZ. 1091)
Ustawa całkowicie znosi terminowe ograniczenie do złożenia wniosku
o wznowienie postępowania dyscyplinarnego oraz ustanawia
dziesięcioletni termin na wznowienie wszystkich innych postępowań
dyscyplinarnych. Dodano także nową podstawę ponownego
rozpatrzenia sprawy, tj. gdy prowadzone o ten sam czyn
postępowanie karne zostało zakończone prawomocnym wyrokiem
uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania
z powodu niepopełnienia przestępstwa lub braku wyczerpania
ustawowych znamion czynu zabronionego.

CZYTAJ WIĘCEJ

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEWOZOWE

Wprowadzenie jednakowych warunków
prowadzenia przedsiębiorstw zajmujących
się przewozem osób.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.
– wejście w życie 1 stycznia 2020 r. (nieogłoszona)

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEWOZOWE

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Ustawa wprowadza definicję pośrednictwa przy przewozie
osób oraz regulacje dotyczące zawierania umów przewozu,
pobierania opłat czy możliwości rozliczenia opłat
za przewóz przy pomocy aplikacji mobilnej.
Podjęcie się wykonywania tego typu działalności będzie
wymagać licencji, którą będzie można uzyskać łatwiej
niż dotychczas.
CZYTAJ WIĘCEJ

INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA
PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Dostosowanie przepisów ustawy
– Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi do informatyzacji postępowania
sądowoadministracyjnego.
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.
– wejście w życie 31 maja 2019 r.

Wprowadzenie możliwości doręczania pism
w formie dokumentu elektronicznego.

INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA
PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

USTAWA O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O POSTĘPOWANIU
PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ NIEKTÓRYCH
INNYCH USTAW (DZ. U. 2019 POZ. 934)

Ustawa wprowadza instrumenty umożliwiające
prowadzenie akt sprawy w wersji elektronicznej,
w tym udostępnianie ich i przekazywanie organom
administracji. Pisma będą doręczane przez sąd w wersji
elektronicznej na wniosek strony za wyrażeniem zgody
przez drugą stronę.
CZYTAJ WIĘCEJ

ŚWIADCZENIA POCZTOWE

Wprowadzenie zmian dotyczących nadania pism
w krajach UE.
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. – wejście w życie
3 lipca 2019 r.

Uznanie pisma nadanego w innym państwie UE
za równe w skutkach z nadaniem w polskiej
placówce pocztowej.

ŚWIADCZENIA POCZTOWE
USTAWA O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO (DZ. U. 2019 POZ. 1133)

Nadanie pisma w placówce pocztowej w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej przed upływem terminu
na dokonanie czynności w postępowaniu administracyjnym
będzie równoznaczne z dochowaniem terminu.

CZYTAJ WIĘCEJ

SĄDOWNICTWO

Wprowadzenie zmian na podstawie wyroku
Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 12/18.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r.
– wejście w życie 23 maja 2019 r.

Uregulowanie procedury odwołań
od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.

SĄDOWNICTWO
USTAWA O ZMIANIE USTAWY O KRAJOWEJ RADZIE
SĄDOWNICTWA ORAZ USTAWY – PRAWO O USTROJU SĄDÓW
ADMINISTRACYJNYCH (DZ. U. 2019 POZ. 914)

Ustawa wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał
Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie przez
Prezydenta sędziów Sądu Najwyższego. Wraz z wejściem
w życie tej nowelizacji umorzone zostały dotychczasowe
postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
dotyczące wyboru ewentualnych kandydatów.
CZYTAJ WIĘCEJ
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