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W LUTOWYM STUDENCKIM ALERCIE PRAWNYM:

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie.

3. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – PPSA.

4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

5. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez             
masowych.
6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych 
oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

8. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji 
audiowizualnej.

9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o umowach 
międzynarodowych.

10. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 stycznia 2019 r., 
sygn. akt KIO 2611/18.



ZAWÓD LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Eliminacja nieprecyzyjnych przepisów.

Ustawa ogłoszona 25 stycznia 2019 r., 
weszła w życie 9 lutego 2019 r.

Zmiana przepisów odnoszących
się do kwestii dostępu do dokumentacji 
medycznej pacjenta po jego śmierci.



Ustawa ma na celu eliminację nieprecyzyjnych dotąd przepisów 
odnoszących się do kwestii dostępu do dokumentacji medycznej 

pacjenta po jego śmierci. Wprowadzone przepisy znacznie ułatwią 
zadania osoby wykonującej zawód medyczny w tym zakresie,

 cały proces ma zyskać na przejrzystości i stać się w pełni zgodny 
z wolą zmarłego. Istotna jest w nim rola sądu, który w określonych 

przypadkach ma decydować, czy i w jakim zakresie dostęp
 do dokumentacji ma zostać przyznany danym osobom.

CZYTAJ WIĘCEJ

USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH 
LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

ZAWÓD LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/01/08/informacja_ws__ustawy_o_zmianie_ustawy_o_zawodach_lekarza_i_lekarza_dentysty_oraz_niektorych_innych_ustaw_.rtf
https://www.prawo.pl/biznes/zarzad-sukcesyjny-co-z-dzialalnoscia-firmy-po-smierci-wlasciciela,333429.html


Wyeliminowanie przepisów, których 
praktyczne znaczenie jest znikome. 

Ustawa ogłoszona 16 stycznia 2019 r., 
weszła w życie 31 stycznia 2019 r.

Likwidacja instytucji dokonywania 
doręczeń za pośrednictwem notariusza.

PRAWO O NOTARIACIE



CZYTAJ WIĘCEJ

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY 
 PRAWO O NOTARIACIE (DZ.U. 2019, POZ. 87)

Nowe regulacje dotyczą likwidacji instytucji dokonywania 
doręczeń za pośrednictwem notariusza, która występowała
 w dotychczasowych przepisach. Przyjęta obecnie zmiana

 ma na celu wyeliminowanie przepisów, których praktyczne 
znaczenie jest znikome i które jednocześnie kreują 
instytucję nieprzystającą do funkcji, jaką w polskim 

porządku prawnym pełni notariusz.

PRAWO O NOTARIACIE

https://e-prawnik.pl/informacje/prawo-o-notariacie.html


Dostosowanie polskich przepisów 
do przepisów unijnych. 

Ustawa ogłoszona 3 stycznia 2019 r., 
wejdzie w życie 4 marca 2019 r.

Rozszerzenie właściwości sądów 
administracyjnych w zakresie spraw 
dotyczących wiz Schengen.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI 
ADMINISTRACYJNYMI



USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY
 PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

 (DZ.U. 2019, POZ. 11)

CZYTAJ WIĘCEJ

Zakres nowych uregulowań dotyczy spraw związanych z sądową 
kontrolą decyzji wizowych podejmowanych przez konsulów. 

Konieczność wprowadzenia zmian w prawie wynika z orzeczeń 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz obecnie 

obowiązującego prawa unijnego. Uchwalona ustawa m.in. rozszerza 
właściwość sądów administracyjnych w zakresie spraw 

dotyczących wiz Schengen, a więc w zakresie skarg na decyzje
 o odmowie wydania wizy, o cofnięciu lub unieważnieniu

 wiz Schengen, oraz działalność konsulów w tym zakresie.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI 
ADMINISTRACYJNYMI

https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/2837791,Zmiany-w-Prawie-o-postepowaniu-przed-sadami-administracyjnymi-2019-r.html


KODEKS CYWILNY

Regulacja kwestii odsetek oraz nieuprawnionego 
uprzywilejowania instytucji kredytowych.

Ustawa ogłoszona 15 stycznia 2019 r., 
weszła w życie 15 lutego 2019 r.

Odebranie przywileju w zakresie 
kapitalizacji odsetek przyznanego 
instytucjom kredytowym.



USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY 
KODEKS CYWILNY (DZ.U. 2019, POZ. 80)

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w kodeksie cywilnym odnoszą się do kwestii szeroko 
rozumianych odsetek oraz nieuprawnionego uprzywilejowania 

instytucji kredytowych. Nowa ustawa uchyla przepis, który 
stanowi, że dopuszczalne jest pobieranie odsetek od zaległych 

odsetek od pożyczek długoterminowych udzielanych
 przez instytucje kredytowe, a także całkowicie odbiera przywilej 

w zakresie kapitalizacji odsetek przyznany instytucjom 
kredytowym.

 

KODEKS CYWILNY

http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/zakaz-anatocyzmu-rowniez-dla-instytucji-kredytowych


BEZPIECZEŃSTWO 
IMPREZ MASOWYCH

Liberalizacja wymagań związanych
z zakupem biletów na mecze piłkarskie.

Ustawa ogłoszona 14 stycznia 2019 r., 
weszła w życie 29 stycznia 2019 r.

Dostosowanie regulacji na czas trwania turnieju 
Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019.



USTAWA Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY 
O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH (DZ.U. 2019, POZ. 61)

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą liberalizacji wymagań 
związanych z zakupem biletów na mecze piłkarskie w odniesieniu 
do meczów turnieju Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Polska 2019. 

Dotychczasowe przepisy wymagały podawania przy zakupie 
biletów danych identyfikujących, m.in. PESEL-u. Ustawodawca, 

biorąc pod uwagę, że nabywcami biletów będą w większości 
młodzież oraz rodziny z dziećmi, postanowił dostosować 

do nich regulacje na czas trwania turnieju.

BEZPIECZEŃSTWO 
IMPREZ MASOWYCH

https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/1238/1/5_imprezy_masowe.rtf


DOWODY OSOBISTE

Określenie wytycznych co do nowych 
dokumentów.

Ustawa ogłoszona 11 stycznia 2019 r., 
weszła w życie 29 stycznia 2019 r.

Przepisy precyzują wygląd nowych 
dowodów, a także są odpowiedzią
na przepisy unijne. 



USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY 
O DOWODACH OSOBISTYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH 

USTAW (DZ.U. 2019, POZ. 60)

CZYTAJ WIĘCEJ

Regulacje prawne dotyczące dowodów osobistych szczegółowo 
określają wytyczne co do nowych dokumentów, precyzują, jak będą 

one wyglądały, a także są odpowiedzią na unijne wymagania
 ich wielofunkcyjności. Wszystkie dowody będą posiadały warstwę 
elektroniczną, która będzie jednocześnie nośnikiem certyfikatów, 

np. potwierdzenia obecności, identyfikacji i uwierzytelnienia
 czy certyfikatu podpisu osobistego (dla osób, które będą chciały 

korzystać z tej funkcjonalności).

DOWODY OSOBISTE

https://czasopismo.legeartis.org/2019/01/nowy-dowod-osobisty-2019.html


DOKUMENTY PUBLICZNE

Ustawa jest odpowiedzią na problem fałszowania 
dokumentów publicznych i przestępstw 
popełnianych z ich wykorzystaniem.

Ustawa ogłoszona 11 stycznia 2019 r., 
wejdzie w życie 12 lipca 2019 r. (z wyjątkami).

Dokumenty publiczne zostaną podzielone
na trzy kategorie według ich znaczenia
dla bezpieczeństwa państwa.



USTAWA Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 R. O DOKUMENTACH 
PUBLICZNYCH  (DZ.U. 2019, POZ. 53)

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa ustawa jest odpowiedzią na problem fałszowania 
dokumentów publicznych i przestępstw popełnianych

 z ich wykorzystaniem. Wedle jej treści dokumenty publiczne 
zostaną podzielone na trzy kategorie według ich znaczenia 

dla bezpieczeństwa państwa, zostaną także określone minimalne 
zabezpieczenia tych dokumentów. Wśród ujętych w ustawie 

dokumentów znajdują się m.in. certyfikaty i świadectwa 
ukończenia szkół czy dokumenty poświadczające uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych.

DOKUMENTY PUBLICZNE

https://www.apexnet.com.pl/blog/newsy-prawne/ustawa-o-dokumentach-publicznych/


WSPIERANIE PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ

Zachęty dla twórców polskiego przemysłu 
audiowizualnego.

Ustawa ogłoszona 10 stycznia 2019 r., 
weszła w życie 11 lutego 2019 r.

Możliwość uzyskania zwrotu kosztów 
poniesionych na produkcję.



USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. O FINANSOWYM WSPIERANIU 
PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ (DZ.U. 2019, POZ. 50)

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa wprowadza nowe zachęty dla twórców polskiego 
przemysłu audiowizualnego. Za pośrednictwem Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej producenci filmów fabularnych, 
animowanych i dokumentalnych oraz seriali TV będą mogli 

skorzystać np. ze zwrotu części kosztów poniesionych 
na produkcję lub tzw. 30% cash rebate.

WSPIERANIE PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ

https://www.pisf.pl/aktualnosci/wiadomosci/zachety-finansowe-dla-produkcji-audiowizualnej-w-polsce


Wprowadzenie do tekstu ustawy pojęcia 
„utraty mocy obowiązującej umowy 
międzynarodowej”.

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Regulacja zasad publikacji w dziennikach 
urzędowych.

Ustawa ogłoszona 18 stycznia 2019 r., 
weszła w życie 2 lutego 2019 r.



Celem ustawy jest wprowadzenie do jej tekstu pojęcia 
„utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej”,

 a także regulacja zasad publikacji w dziennikach urzędowych 
oświadczeń rządowych informujących o powyższym fakcie. 

Mimo że termin ten jest głęboko zakorzeniony w prawie 
międzynarodowym, wspomniane pojęcie do tej pory

 nie występowało w dotychczasowym brzmieniu ustawy.

USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY 
O UMOWACH MIĘDZYNARODOWYCH (DZ.U. 2019, POZ. 109)

CZYTAJ WIĘCEJ

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/01/08/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_6_grudnia_2018_r__o_zmianie_ustawy_o_umowach_miedzynarodowych.rtf


Art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) stanowi, że oferty

 w postępowaniach przetargowych pod rygorem nieważności sporządza 
się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Do tej pory Oferenci przygotowywali oferty w postaci 
papierowej, następnie je skanowali i opatrywali kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Krajowa Izba Odwoławcza uznała takie 
działanie za błędne – oferta złożona w ten sposób powinna zostać 

uznana za nieważną (skład orzekający uznał, że jest to tak naprawdę 
utworzenie cyfrowej kopii oferty). Niezbędne jest sporządzenie oferty 

w postaci elektronicznej (tzn. w całości na komputerze) oraz opatrzenie 
jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

CZYTAJ WIĘCEJ

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 5 STYCZNIA 2019 R., 
SYGN. AKT KIO 2611/18

Wyrok zmienia wykładnię obecnie obowiązującej ustawy.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1393468,eliminacje-z-e-przetargow-zeskanowanie-oferty.html
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