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W LIPCOWYM STUDENCKIM ALERCIE PRAWNYM:

1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1287)

2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2019 r. (sygn. akt III CZP 101/18)

3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r. (sygn. akt K 16/17)

4. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1095)

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych 
bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych 
od tych organizmów

6. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach
kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1074)

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1211)



KARTA NAUCZYCIELA

Polepszenie sytuacji finansowej nauczycieli
i skrócenie ścieżki awansu zawodowego.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. – 
wejdzie w życie 1 września 2019 r. (z wyjątkami).

Wprowadzenie podwyżek i zmian formalnych
dotyczących terminów staży.



Ustawa przewiduje wprowadzenie podwyżki płac dla nauczycieli
oraz wprowadzenie dodatkowego świadczenia „na start” 

dla młodych nauczycieli. Zmiany objęły swoim zakresem również
bezpośrednie określenie minimalnej kwoty dodatku 

dla wychowawców klas. Ponadto skrócono ścieżkę awansu
zawodowego nauczyciela – w przypadku ubiegania się o awans

 na stopień nauczyciela kontraktowego staż skrócono
 do 9 miesięcy. Wymagany okres pracy w szkole przed

rozpoczęciem stażu do uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego
został skrócony do 2 lat, a przed rozpoczęciem stażu do tytułu

nauczyciela dyplomowanego – do roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

USTAWA Z DNIA 13 CZERWCA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY – KARTA
NAUCZYCIELA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW  (DZ. U. Z 2019, POZ. 1287)

KARTA NAUCZYCIELA

https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/07/09/informacja_w_sprawie_ustawy_o_zmianie_ustawy_karta_nauczyciela.rtf
https://www.prawo.pl/biznes/zarzad-sukcesyjny-co-z-dzialalnoscia-firmy-po-smierci-wlasciciela,333429.html


Zmiany w następstwie Uchwały Sądu
Najwyższego, sygn. akt III CZP 101/18.

PROKURATURA

Prokurator może być pełnomocnikiem
prokuratury w sprawach cywilnych



CZYTAJ WIĘCEJ

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 18 CZERWCA 2019 R.
(SYGN. AKT III CZP 101/18)

Sąd Najwyższy orzekł w uchwale siedmiu sędziów Izby Cywilnej, 
że prokurator powszechnej jednostki prokuratury może być

pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa reprezentowanego
przez organ właściwy jednostki organizacyjnej prokuratury

 (art. 87 par. 2 w związku z art. 67 par. 2 k.p.c.), bowiem na podstawie
art. 2 Kodeksu pracy prokurator jest bez wątpienia pracownikiem.

Zatrudnienie prokuratora jest stosunkiem służbowo-pracowniczym,
mianowanym, a roszczeń z tego stosunku prokurator dochodzi

 przed sądem pracy, na co wskazuje także regulamin urzędowania
prokuratury.

PROKURATURA

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prokurator-moze-byc-pelnomocnikiem-innego-prokuratora-uchwala-7,433370.html


Kara za umyślną odmowę świadczenia usług
bez podania przyczyny jest niekonstytucyjna.

KODEKS WYKROCZEŃ 
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO



WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 26 CZERWCA 2019 R. 
(SYGN. AKT K 16/17)

CZYTAJ WIĘCEJ

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis kodeksu wykroczeń przewidujący karanie

za umyślną i pozbawioną uzasadnionej przyczyny odmowę świadczenia usług jest

niekonstytucyjny. W marcu 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa uznał za winnego

wykroczenia pracownika prywatnej drukarni, który z powodu przekonań odmówił

wydrukowania plakatów fundacji LGBT. Sąd odstąpił jednak od wymierzenia kary.

Prokurator Generalny wystąpił z kasacją do Sądu Najwyższego, który kasację oddalił,

wskazując, że nie można uznać za zasadę opinii, że „indywidualny światopogląd

 i subiektywne rozumienie wyznawanej religii nie mogą stanowić uzasadnionej przyczyny

odmowy świadczenia”, ale w przedmiotowej sprawie nie sposób wykazać przyczyny

odmówienia usługi. Następnie Prokurator Generalny zaskarżył do Trybunału

Konstytucyjnego art. 138 Kodeksu wykroczeń. Trybunał Konstytucyjny stanął

 na stanowisku, że „penalizacja odmowy świadczenia usług umyślnie bez uzasadnionej

przyczyny stanowi ingerencję w wolność podmiotu świadczącego usługi, w szczególności

 w prawo do decydowania o zawarciu umowy, prawa do wyrażania własnych opinii,

 czy postępowania zgodnie z własnym sumieniem”.

KODEKS WYKROCZEŃ 
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

https://www.prawo.pl/prawo/odmowa-uslugi-dla-fundacji-lgbt-wyrok-tk-ws-drukarza-z-lodzi,435686.html


KARTA POLAKA

Rozszerzenie zakresu regulacji ustawy na wszystkie 
osoby pochodzenia polskiego zamieszkujące za granicą.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. 
– weszła w życie 14 lipca 2019 r.

Likwidacja zróżnicowań osób polskiego pochodzenia
ze względu na posiadane obywatelstwo.



USTAWA Z DNIA 16 MAJA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY
 O KARCIE POLAKA (DZ. U. Z 2019 R., POZ. 1095)

CZYTAJ WIĘCEJ

Karta Polaka była dotychczas przyznawana osobom polskiego pochodzenia
żyjącym w jednym z ujętych w katalogu piętnastu państw za wschodnią

granicą Polski, które powstały lub odrodziły się po rozpadzie ZSRR
 i które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Karta Polaka potwierdza

przynależność  do narodu polskiego, a osoby ubiegające się o jej wydanie
muszą wykazać związek z polskością (m.in. przynajmniej bierną znajomość

języka polskiego). Nowelizacja zapewnia rozszerzenie zakresu regulacji
ustawy na wszystkie osoby zamieszkujące poza granicami Polski, likwidując

przy tym dotychczasowe zróżnicowanie uprawnień z uwagi na obywatelstwo
posiadane przez osoby polskiego pochodzenia. Wprowadzono ponadto

obligatoryjną kontrolę wniosków przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.

KARTA POLAKA

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1415892,karta-polaka-rozszerzona-na-wszystkie-kraje.html


PRODUKTY WOLNE OD GMO

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. 
– wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Oznakowanie żywności i pasz produkowanych bez
dodatku organizmów genetycznie zmodyfikowanych
(wolnych od GMO).

Wprowadzenie dobrowolnego systemu znakowania
produktów wolnych od GMO.



USTAWA Z DNIA 13 CZERWCA 2019 R. O OZNAKOWANIU PRODUKTÓW
WYTWORZONYCH BEZ WYKORZYSTANIA ORGANIZMÓW GENETYCZNIE

ZMODYFIKOWANYCH JAKO WOLNYCH OD TYCH ORGANIZMÓW

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa daje producentom żywności i pasz możliwość oznakowania
produktów wolnych od GMO, dzięki czemu konsumenci będą mogli

uzyskać informację i skorzystać z prawa wyboru przy zakupie
produktów żywnościowych. Oznakowanie będzie polegało

 na umieszczeniu na opakowaniu i w dokumentacji znaku graficznego:
 „bez GMO”  (żywność pochodzenia roślinnego i żywność składająca się

 z więcej  niż jednego składnika, w której skład nie wchodzi produkt
pochodzenia zwierzęcego, oraz pasze) lub „wyprodukowane

 bez stosowania GMO” (produkty pochodzenia zwierzęcego, żywność
wieloskładnikowa, w skład której wchodzi produkt pochodzenia

zwierzęcego).

PRODUKTY WOLNE OD GMO
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/rolnictwo/artykuly/1422020,wolne-od-gmo-duda-podpisal-ustawe.html


Zniesienie limitu 30-krotności podstawy
wpłat w pracowniczych planach kapitałowych.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.
– wejście w życie 31 maja 2019 r.



USTAWA Z DNIA 16 MAJA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY O PRACOWNICZYCH
PLANACH KAPITAŁOWYCH, USTAWY O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU

FUNDUSZY EMERYTALNYCH ORAZ USTAWY – PRAWO BANKOWE 
(DZ. U. Z 2019 R., POZ. 1074)

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa zakłada zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat
w pracowniczych planach kapitałowych. Zmiany polegają także

 m.in. na rozszerzeniu katalogu osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy
 o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające

zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości macierzyńskiego.
Wprowadzono ponadto dodatkowe możliwości przekazywania informacji
uczestnikom pracowniczych planów kapitałowych poprzez zapewnienie

im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej,
 a jeżeli będzie to niemożliwe, na wniosek uczestnika informacje te będą

mogły być przekazywane w formie papierowej.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

https://www.prawo.pl/kadry/ustawa-o-ppk-bez-limitu-30-krotnosci-prezydent-podpisal-ustawe,428086.html


WALKA Z ZANIECZYSZCZENIAMI POWIETRZA

Przyspieszenie procesu eliminacji zagrożeń wynikających
z zanieczyszczenia powietrza.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r.
 – weszła w życie 29 czerwca 2019 r. (z wyjątkami).

Wykonanie wyroku TSUE z dnia 22 lutego 2018 r.
 w sprawie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce
dotyczącej niespełniania wymogów określonych 
w dyrektywie w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy.



USTAWA Z DNIA 13 CZERWCA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA ORAZ USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

 (DZ. U. Z 2019 R., POZ. 1211)

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja ma na celu usprawnić działania prowadzące do eliminacji zagrożeń
wynikających z nadmiernych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza

(przede wszystkim pyłu zawieszonego PM 10, pyłu PM 2,5, dwutlenku azotu
oraz poziomu docelowego benzopirenu. Czas na opracowanie i przedstawienie

do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast
projektu uchwały dotyczącej planu ochrony powietrza (POP) skrócono 

o 3 miesiące. Taki sam termin dotyczy opracowania i zaopiniowania dla wójtów
projektu uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych w przypadku

ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego. 
Plany ochrony jakości powietrza będą przygotowywane przez marszałków

województw i przyjmowane przez sejmiki.

WALKA Z ZANIECZYSZCZENIAMI POWIETRZA

https://biznesalert.pl/prezydent-andrzej-duda-ustawa-smog-srodowisko/
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