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W MARCOWYM STUDENCKIM ALERCIE PRAWNYM:

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo
 o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2019 r., poz. 276

2. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów 
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 271

3. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy,
 Dz.U. z 2019 r., poz. 273

4. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 399

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym, Dz.U. z 2019 r., poz. 303

6. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. z 2019 r., 
poz. 371.

7. Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o grach 
hazardowych, Dz.U. z 2019 r., poz. 375



SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Uzupełnienie niedawno nowelizowanej 
ustawy o szkolnictwie wyższym.

Ustawa ogłoszona 13 lutego 2019 r., 
weszła w życie 14 lutego 2019 r.

Do czasu wyboru lub powołania nowego 
rektora jego obowiązki będzie pełnić 
osoba wskazana w statucie.



Ustawa wprowadza przepis prawny uzupełniający niedawno 
nowelizowaną ustawę o szkolnictwie wyższym, nazywaną

 też „Konstytucją dla nauki”. Wedle nowych regulacji w okresie 
od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora do czasu 
wyboru lub powołania nowego jego obowiązki będzie pełnić 

osoba wskazana w statucie. W przypadku braku takiego 
wskazania będzie to najstarszy członek senatu, posiadający

 co najmniej stopień naukowy doktora.

CZYTAJ WIĘCEJ

 USTAWA Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO
O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE, DZ.U. Z 2019 R., POZ. 276

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/o-ustawie
https://www.prawo.pl/biznes/zarzad-sukcesyjny-co-z-dzialalnoscia-firmy-po-smierci-wlasciciela,333429.html


Przyznanie Prezesowi Rady Ministrów 
nowych uprawnień.

Ustawa ogłoszona 12 lutego 2019 r., 
weszła w życie 13 lutego 2019 r.

Prezes RM może przyznawać nagrody 
specjalne za wybitne osiągnięcia,
m.in. naukowe.

RADA MINISTRÓW



CZYTAJ WIĘCEJ

USTAWA Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY
 O RADZIE MINISTRÓW ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, 

DZ.U. Z 2019 R., POZ. 271

Wprowadzona ustawa przyznaje Prezesowi Rady Ministrów 
nowe uprawnienia w zakresie przyznawania nagród 

specjalnych za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe
 lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Nagrody specjalne mają być m.in. zwolnione z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, a także mają nie być 

wliczane do dochodu służącego później do ustalenia prawa 
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

RADA MINISTRÓW

https://e-prawnik.pl/informacje/zmiana-ustawy-o-radzie-ministrow.html


Usprawnienie procesu powoływania 
obwodowych komisji wyborczych.

Ustawa ogłoszona 12 lutego 2019 r., 
wejdzie w życie 13 lutego 2019 r.

Ustawa przywraca jedną komisję 
wyborczą we wszystkich wyborach,
z wyjątkiem wyborów samorządowych.

KODEKS WYBORCZY



USTAWA Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY
KODEKS WYBORCZY, DZ.U. Z 2019 R., POZ. 273

CZYTAJ WIĘCEJ

Główną rolą nowelizacji Kodeksu wyborczego jest usprawnienie 
procesu powoływania obwodowych komisji wyborczych 

i urzędników wyborczych. Usuwa ona ponadto dotychczasowe 
niezgodności z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych. 
Ustawa przywraca również jedną komisję wyborczą we wszystkich 
wyborach, z wyjątkiem wyborów samorządowych, i ustala jednolity 
termin (30 dni) na zgłaszanie kandydatów do komisji we wszystkich 

rodzajach wyborów. Na mocy nowych przepisów uregulowane 
zostały też kwestie dotyczące wygaśnięcia mandatów radnych

 i wójtów oraz mandatów posłów, senatorów oraz posłów
 do Parlamentu Europejskiego.

KODEKS WYBORCZY

https://e-prawnik.pl/informacje/kodeks-wyborczy.html


FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Poprawa dostępności i jakości świadczeń 
nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

Ustawa ogłoszona 28 lutego 2019 r., 
wejdzie w życie 1 czerwca 2019 r.

Wprowadzenie jednolitych ogólnopolskich 
zasad segregacji medycznej.



USTAWA Z DNIA 21 LUTEGO 2019 R. O ZMIANIE USTAWY
 O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH 

ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW,
 DZ.U. Z 2019 R., POZ. 399

CZYTAJ WIĘCEJ

Celem ustawy jest poprawa dostępności i jakości świadczeń 
nocnej i świątecznej opieki lekarskiej oraz sprawniejsze działanie 

szpitalnych oddziałów ratunkowych. Usprawnienie SOR-ów
 ma polegać na wprowadzeniu jednolitych ogólnopolskich zasad 

segregacji medycznej, wedle których pacjentowi będzie 
przyznawana kategoria w pięciostopniowej skali, 

a czas oczekiwania będzie wyświetlany na wyświetlaczu 
zbiorczym. Ponadto szpitale ogólnopolskie dysponujące 

oddziałem SOR lub izbą przyjęć będą mogły udzielać świadczeń
 z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

KODEKS CYWILNYFINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/1320/1/informacja_ws._nowelizacji_ustawy_o_swiadczeniach_opieki_zdrowotnej_finansowanych_ze_srodkow_publicznych.rtf


RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE 
UZUPEŁNIAJĄCE

Określenie warunków uzyskania 
rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego.

Ustawa ogłoszona 18 lutego 2019 r., 
weszła w życie 1 marca 2019 r.

Zapewnienie niezbędnych środków do życia 
osobom, które wychowywały dzieci w rodzinie 
wielodzietnej.



USTAWA Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R. O RODZICIELSKIM 
ŚWIADCZENIU UZUPEŁNIAJĄCYM, DZ.U. Z 2019 R., POZ. 303

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa wprowadza zmiany mające zapewnić niezbędne środki do życia 
osobom, które wychowywały dzieci w rodzinie wielodzietnej

 (co najmniej czworo dzieci) i zrezygnowały z zatrudnienia
 lub działalności zarobkowej albo nie podjęły jej z uwagi na wychowanie 

dzieci, i – co za tym idzie – nie spełniają warunków do przyznania
 im najniższej emerytury. W ustawie znajduje się szereg warunków 

uzyskania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Świadczenie
 to ma być między innymi nie wyższe niż najniższa emerytura, a także 
nie będzie przysługiwać osobom pozbawionym władzy rodzicielskiej 

lub którym została ona ograniczona poprzez umieszczenie dziecka
 lub dzieci w pieczy zastępczej.

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE 
UZUPEŁNIAJĄCE

https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/1300/1/informacja_w_sprawie_ustawy_o_rodzicielskim_swiadczeniu_uzupelniajacym.rtf


NARODOWY BANK POLSKI

Jawność zarobków kadry kierowniczej 
Narodowego Banku Polskiego.

Ustawa ogłoszona 26 lutego 2019 r., 
weszła w życie 27 lutego 2019 r.

Zobowiązanie członków zarządu do 
składania oświadczeń majątkowych.



USTAWA Z DNIA 22 LUTEGO 2019 R. O ZMIANIE USTAWY
 O OGRANICZENIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE ORAZ USTAWY
 O NARODOWYM BANKU POLSKIM, DZ.U. Z 2019 R., POZ. 371

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa wprowadza przede wszystkim jawność zarobków kadry 
kierowniczej Narodowego Banku Polskiego oraz reguluje na nowo 

kwestie jej wynagradzania. Wedle nowych przepisów zarobki w NBP 
nie będą mogły przekraczać 60 proc. wysokości całkowitego 
wynagrodzenia prezesa Banku, a członkowie zarządu i osoby 

zajmujące stanowiska dyrektorskie zostaną zobowiązane
 do składania oświadczeń majątkowych. Dodatkowo informacje
 o zarobkach mają być publikowane corocznie do dnia 31 marca 

przez prezesa NBP.

NARODOWY BANK POLSKI

https://e-prawnik.pl/informacje/ograniczeniu-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-przez-osoby-pelniace-funkcje-publiczne.html


GRY HAZARDOWE

Nowelizacja jest odpowiedzią na petycję 
skierowaną do Sejmu przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Ustawa ogłoszona 27 lutego 2019 r., 
weszła w życie 14 marca 2019 r. 

Dodanie nowego celu wydatkowania 
pieniędzy z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej.



USTAWA Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY
 O GRACH HAZARDOWYCH, DZ.U. Z 2019 R., POZ. 375

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja ustawy jest odpowiedzią na petycję skierowaną 
do Sejmu przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 

które wnosiło o dodanie do dotychczasowej treści ustawy nowego 
celu wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury

 Fizycznej – wspierania rozwoju turystyki społecznej. Przychody 
Funduszu  to w 75 proc. wpływy z dopłat uiszczanych  przez podmioty 

urządzające gry hazardowe objęte monopolem państwa. 
Na mocy nowych regulacji środki te będą mogły zostać przeznaczone 

na zwiększenie dostępności taniej bazy noclegowej, propagowanie 
form aktywnego wypoczynku w okolicach miejsca zamieszkania

 czy poprawę infrastruktury szlaków turystycznych.

GRY HAZARDOWE

https://e-prawnik.pl/informacje/zmiana-ustawy-o-grach-hazardowych.html
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