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W KWIETNIOWYM STUDENCKIM ALERCIE PRAWNYM:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania prokuratorów
 do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa
 i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce
pełnienia służby (Dz.U. z 2019 r., poz. 509)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stypendiów ministra
właściwego do spraw wewnętrznych przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe
 lub sportowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 637)

3. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r., poz. 492)

4. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w
prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244)

5. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 501)

6. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 501)

7. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,
ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
 i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 412)

8. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych
 z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii
Europejskiej (Dz.U. 2019 poz. 621)

9. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks
postępowania karnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 679)



PROKURATURA

Określenie trybu delegowania prokuratorów
 i przysługujących delegowanym świadczeń.

Rozporządzenie z dnia 1 marca 2019 r.
– wejście w życie 2 kwietnia 2019 r.

Delegowany prokurator ma prawo
do zwrotu kosztów życia poza miejscem
zamieszkania.



Rozporządzenie określa na nowo tryb delegowania
prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury
Krajowej i KRS oraz Prokuratury. Określone zostały również

tryb i sposób realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania
i zwrotu kosztów oraz diet. Diety nie przysługują w przypadku

pobytu w szpitalu, podróży służbowej, urlopu lub gdy
prokuratorowi zostanie zapewnione bezpłatne wyżywienie.

CZYTAJ WIĘCEJ

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE DELEGOWANIA
PROKURATORÓW DO PROKURATURY KRAJOWEJ LUB MINISTERSTWA

SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY,
 A TAKŻE ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH PROKURATOROM DELEGOWANYM POZA

STAŁE MIEJSCE PEŁNIENIA SŁUŻBY (DZ.U. Z 2019 R., POZ. 509)

PROKURATURA

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jest-nowe-rozporzadzenie-ws-delegowania-prokuratorow,183884.html
https://www.prawo.pl/biznes/zarzad-sukcesyjny-co-z-dzialalnoscia-firmy-po-smierci-wlasciciela,333429.html


Określenie trybu i zasad wręczenia stypendium
ministra właściwego do spraw wewnętrznych
za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Rozporządzenie z dnia 19 marca 2019 r. 
– wejście w życie 1 lipca 2019 r.

Wskazanie osiągnięć, które są podstawą
 do otrzymania stypendium, liczby możliwych
stypendiów do przyznania oraz ich
wysokości.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA



CZYTAJ WIĘCEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE
STYPENDIÓW MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

PRZYZNAWANYCH STUDENTOM ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 
LUB SPORTOWE (DZ.U. Z 2019 R., POZ. 637)

Stypendia naukowe przyznawane są za autorstwo
 lub współautorstwo w artykułach naukowych, monografiach,

udzielonych patentach i prawach, wygłoszonych referatach
 oraz otrzymanych nagrodach w dużych konkursach

międzynarodowych oprócz tych, które same przyznają stypendia.
Za znaczące osiągnięcia sportowe uważa się zajęcie

poszczególnych miejsc, ustalanych w zależności od zasięgu
zawodów. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów wynosi

 8 w skali roku, przy czym każde w wysokości nieprzekraczającej
15 000 zł.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20182019


Zwiększenie efektywności zarządzania
mieniem państwowym.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r.
– wejście w życie 29 marca 2019 r.

Reforma systemu poprzez uporządkowanie 
i uzupełnienie kompetencji organów
administracji rządowej.

ZARZĄDZANIE MIENIEM PAŃSTWOWYM



USTAWA O ZMIANIE USTAWY O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM
PAŃSTWOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW  (DZ.U. Z 2019 R., POZ. 492)

CZYTAJ WIĘCEJ

Celem ustawy jest skonkretyzowanie zadań i kompetencji organów
administracji rządowej w zakresie zarządzania mieniem państwowym.

Obejmuje ona m.in.: rozszerzenie kompetencji Prezesa Rady Ministrów
w stosunku do spółek Skarbu Państwa, doprecyzowanie wymogów

umów zawieranych przez te spółki, skorygowanie uregulowań
dotyczących wymogów na stanowisko organu nadzorczego,

utworzenie Funduszu Inwestycji Kapitałowych i inne. Ustawa
wprowadza zmiany w 15 innych ustawach. Przepisy o wynagrodzeniu

osób kierujących państwowymi podmiotami prawnymi
 oraz o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez pełniących funkcje publiczne wchodzą w życie
 po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia.

ZARZĄDZANIE MIENIEM PAŃSTWOWYM

https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/03/11/zasadyzarzadzaniamieniempanstwowym.rtf


PRAWO SPÓŁEK

Zabezpieczenie obrotu gospodarczego przed
niepożądanymi czynnościami nieumocowanych
organów spółki.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
– wejście w życie 1 marca 2019 r.

Dopuszczenie potwierdzania czynności
dokonanej przez nieumocowany organ
spółki.



USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU WPROWADZENIA
UPROSZCZEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W PRAWIE PODATKOWYM

 I GOSPODARCZYM (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2244)

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa zmienia przepisy podatkowe dotyczące działalności
gospodarczej oraz Kodeks spółek handlowych. Nowelizacji

podlega również art. 39 Kodeksu cywilnego. Sankcja nieważności
czynności prawnej została zastąpiona sankcją bezskuteczności.

Art. 39 k.c. wskazuje od teraz expressis verbis, że ważność umowy
dokonanej przez organ osoby prawnej bez umocowania

lub z przekroczeniem kompetencji zależy od potwierdzenia
(niewymagającego formy szczególnej) przez osobę prawną, 

za którą ta umowa została zawarta.

PRAWO SPÓŁEK

https://www.prawo.pl/biznes/czy-mozna-potwierdzic-czynnosc-dokonana-przez-wadliwie-umocowany,379106.html?fbclid=IwAR0kGVLHYUFjYF-Y7X1MyaBuVc1zotWqH188NM7joWMjaFEjBQaA5a4yrEc


PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Wprowadzenie przepisów dotyczących
uzyskiwania i utrzymywania prawa
ochronnego na znak towarowy.

Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. 
– wejście w życie 16 marca 2019 r.

Harmonizacja uregulowań dotyczących znaków
towarowych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej.



USTAWA O ZMIANIE USTAWY – PRAWO WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ (DZ.U. Z 2019 R., POZ. 501)

CZYTAJ WIĘCEJ

Zostały wdrożone regulacje dotyczące wspólnych znaków
towarowych i znaków towarowych gwarancyjnych, 

tj. tryb i zasady używania znaku. W związku z postępem
techniki zmodyfikowano definicję znaku towarowego,
usuwając zapis o wymogu przedstawienia go w sposób

graficzny, dzięki czemu możliwe jest opatentowanie dźwięku
 czy zapachu. Urząd Patentowy zwraca jednak uwagę, 

że obecnie brak jest realnej możliwości takiej rejestracji 
ze względu na nieprzystosowanie technologiczne.

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

https://www.prawo.pl/biznes/co-zmienia-nowelizacja-prawa-wlasnosci-przemyslowej,387037.html?fbclid=IwAR1RJn7B1Ht2Iml9tbqrNgSxwhCpsY6vP1egkZE6aRNOYVCc0n1yrJ8vTWs


Harmonizacja uregulowań dotyczących
znaków towarowych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.

Wprowadzenie przepisów chroniących
właściciela marki oraz uproszczenie
procedury przedłużenia ochrony
znaku towarowego.

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. 
– wejście w życie 16 marca 2019 r.



USTAWA O ZMIANIE USTAWY – PRAWO WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ (DZ.U. Z 2019 R., POZ. 501)

CZYTAJ WIĘCEJ

Składanie wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego 
nie jest już obowiązkowe. Nowelizacja wprowadza jedynie wymogi

wniesienia odpowiedniej opłaty wraz z podaniem numeru znaku.
Urząd Patentowy ma obowiązek powiadomienia o końcu okresu

ochrony z półrocznym wyprzedzeniem. 
Zmiana art. 296 ustawy – Prawo własności przemysłowej

wspomaga właściciela marki w walce z podróbkami, pozwalając
 na zaniechanie umieszczania swoich oznaczeń na metkach
 i opakowaniach lub na tymczasowe wycofanie go z obrotu.

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

https://www.prawo.pl/biznes/co-zmienia-nowelizacja-prawa-wlasnosci-przemyslowej,387037.html?fbclid=IwAR1RJn7B1Ht2Iml9tbqrNgSxwhCpsY6vP1egkZE6aRNOYVCc0n1yrJ8vTWs


CENY ENERGII

Zniesienie obowiązku utrzymania cen
na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r.
przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji
energii elektrycznej.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. 
– wejście w życie 20 marca 2019 r.

Nowelizacja 5 ustaw.



USTAWA ZMIENIAJĄCA USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM 
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, USTAWĘ – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, 

USTAWĘ O SYSTEMIE ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI,
USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH CIEKŁYCH

 ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW ORAZ USTAWĘ O PROMOWANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI (DZ.U. Z 2019 R., POZ. 412)

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja konkretyzuje, że ustawa dotyczy wszystkich
rodzajów umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem

obrotu a odbiorcą końcowym. Zlikwidowano przepisy
 o konieczności stosowania przez dystrybutorów i operatorów

przesyłowych poziomu opłat obowiązującego
 31 grudnia 2018 r. Ustawa umożliwia ubieganie się o wypłatę

różnicy cen energii odbiorcom końcowym.

CENY ENERGII

https://www.prawo.pl/prawo/ustawa-o-cenach-energii-podpisana-przez-prezydenta,380359.html?fbclid=IwAR2DovO6AgHdP7F7zS1AXIbpqRVn-hmJLzF87u9a-ZCYMpyLZaBA4EgU3Nc


Uregulowanie kwestii uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w
Wielkiej Brytanii w związku z brexitem.

Uznanie kompetencji uzyskanych
w Wielkiej Brytanii.

PRAWO PRACY

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. – wejście w życie
 z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa
z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy 
z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.



USTAWA Z DNIA 15 MARCA 2019 R. O UREGULOWANIU NIEKTÓRYCH SPRAW
ZWIĄZANYCH  Z UZNAWANIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZWIĄZKU

 Z WYSTĄPIENIEM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII
PÓŁNOCNEJ Z UNII EUROPEJSKIEJ  I EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY ENERGII ATOMOWEJ

BEZ ZAWARCIA UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 50 UST. 2 TRAKTATU 
O UNII EUROPEJSKIEJ (DZ.U. 2019 POZ. 621)

CZYTAJ WIĘCEJ

Decyzje o uznaniu w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych
w Zjednoczonym Królestwie oraz o uznaniu kwalifikacji

nabytych w krajach Unii Europejskiej przez obywateli Wielkiej
Brytanii wydane przed brexitem zachowują moc.

PRAWO PRACY

https://www.prawo.pl/kadry/ustawa-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych-po-twardym-brexicie-z,392975.html?fbclid=IwAR3HD5NWVOapMu14jdr8mjRHIaTG5BvxtAk1s_Kqn7OY-gPa_IgTLBZjhdQ


Dostosowanie systemu prawa do wyroku
TK sygn. akt SK 13/14.

Wprowadzenie w art. 204 k.k.w.
paragrafu 2a i art. 618fa.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r.
– wejście w życie 26 kwietnia 2019 r.

KODEKS KARNY WYKONAWCZY,
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO



USTAWA O ZMIANIE USTAWY – KODEKS KARNY WYKONAWCZY ORAZ
USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (DZ.U. Z 2019 R., POZ. 679)

CZYTAJ WIĘCEJ

22 marca 2017 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności
art. 204 § 1 i § 2 w zw. z art. 22 § 1 k.k.w. z Konstytucją, wskazując na to,

że przepis nie przewiduje prawa do osobistego udziału w posiedzeniu
sądu sprawcy, wobec którego stosowany jest środek zabezpieczający

polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Wprowadzony paragraf 2a w art. 204 k.k.w. umożliwia taki udział 

w przedmiocie kontynuowania stosowania wobec niego ww. środka,
jednak jest on uzależniony od opinii biegłych. Dodanie w Kodeksie
postępowania karnego art. 618fa pozwala organom procesowym

wyjątkowo wydać postanowienie o wypłacie biegłemu przyszłego
wynagrodzenia w przypadku czasochłonnego procesu wydania opinii.

KODEKS KARNY WYKONAWCZY,
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

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