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W GRUDNIOWYM STUDENCKIM ALERCIE PRAWNYM:

1. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

2. Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym.

3. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

4. Koła Gospodyń Wiejskich.

5. Zmiana ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

6. Zmiana ustawy o podatku dochodowym.

7. Zmiana ustawy Kodeks wykroczeń.

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego                            
ws. sporządzania wykazów wydawnictw monografii 
naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych 
materiałów z konferencji międzynarodowych.

9. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2018 r., 
sygn. akt: III CZP 49/18.

10. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2018 r., 
sygn. akt: III CZP 25/18.

11. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z dnia 25 października 2018 r. (skarga nr 38450/12).



ZARZĄD SUKCESYJNY 
PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Po śmierci 
osoby fizycznej przedsiębiorstwo nie przestanie 
działać.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. weszła w życie 
25 listopada 2018 r.

Prowadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą ma prawo powołać zarządcę 
sukcesyjnego, który może działać
przez okres dwóch lat.



ZARZĄD SUKCESYJNY 
PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Od tej pory każdy prowadzący 

jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo powołać zarządcę 
sukcesyjnego, który może działać przez okres dwóch lat

 (pięciu w wyjątkowych przypadkach), dzięki czemu po śmierci osoby 
fizycznej przedsiębiorstwo nie przestanie działać. Do tej pory 

zaprzestanie działalności następowało m.in. z powodu wygaśnięcia 
decyzji administracyjnych wydanych na rzecz zmarłego przedsiębiorcy.

CZYTAJ WIĘCEJ

USTAWA Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM 
PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 1629)

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


WZMOCNIENIE NADZORU NAD RYNKIEM 
FINANSOWYM

Ustawa zakłada szereg zmian dotyczących
m.in. składu Komisji Nadzoru Finansowego, 
systemu finansowania czy przejęcia określonego 
banku przez inny.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. wejdzie 
w życie 1 stycznia 2019 r.

KNF stanie się państwową osobą prawną. 
Jeśli chodzi o system finansowania, środki 
będą pochodziły bezpośrednio z opłat 
wnoszonych przez podmioty 
nadzorowane.



WZMOCNIENIE NADZORU NAD RYNKIEM 
FINANSOWYM

USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW 
W ZWIĄZKU  ZE WZMOCNIENIEM NADZORU NAD RYNKIEM FINANSOWYM 

ORAZ OCHRONY INWESTORÓW NA TYM RYNKU
 (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2243)

CZYTAJ WIĘCEJ

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru finansowego. Zakłada ona szereg istotnych zmian dotyczących m.in. składu Komisji 

Nadzoru Finansowego, który ma zostać powiększony o przedstawicieli: premiera, 
ministra – koordynatora służb specjalnych, a także prezesów Urzędu Ochrony Konkurencji
 i Konsumentów i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. KNF stanie się państwową osobą 

prawną. Zasadniczej zmianie zostanie poddany także system finansowania – środki będą 
pochodziły bezpośrednio z opłat wnoszonych  przez podmioty nadzorowane,

 a nie jak dotąd ze składek przekazywanych  za pośrednictwem budżetu państwa. Kolejne 
zmiany zakładają, że w określonych sytuacjach KNF będzie mógł zdecydować o przejęciu 

określonego banku przez inny, za zgodą banku przejmującego, jeżeli nie zagrozi 
to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach bankowych przejmującego.  

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ustawa-o-knf-podpisana-przez-prezydenta/n9wcdzf


SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
niezależnego życia i udziału we wszystkich
jego sferach poprzez zapewnienie 
im odpowiednich środków.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. 
wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Nałożenie podatku na osoby fizyczne, 
które w ciągu roku przekroczą dochód
1 mln. złotych.



SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

USTAWA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
 O SOLIDARNOŚCIOWYM FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2192)

CZYTAJ WIĘCEJ

14 listopada 2018 r. została podpisana ustawa, której istotą jest m.in. nałożenie 
podatku na osoby fizyczne, których roczny dochód przekroczy 1 mln zł.

Jak wynika z uzasadnienia, celem takiego rozwiązania jest umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego 

sferach, a także zapewnienie odpowiednich środków umożliwiających 
przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne 

włączenie społeczne, by mogły funkcjonować na zasadzie równości z innymi 
osobami. Środki mają być przeznaczone na wsparcie zawodowe osób 
z niepełnosprawnościami oraz na nowe rozwiązania rehabilitacyjne. 

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/content/id/6388333


KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Ustawa reguluje formy i zasady dobrowolnego 
zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb 
ich zakładania oraz organizację kół gospodyń 
wiejskich działających na terytorium Polski.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. weszła 
w życie 29 listopada 2018 r.

Ustawa nadaje osobowość prawną 
wszystkim kołom zarejestrowanym 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARMiR).



USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. O KOŁACH 
GOSPODYŃ WIEJSKICH (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2212)

CZYTAJ WIĘCEJ

29 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa regulująca formy
 i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich,

 tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających
 na terytorium Polski. Nadaje ona osobowość prawną wszystkim kołom 
zarejestrowanym w Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa 
(ARMiR). Regulacja ta ma na celu ułatwiać reprezentowanie interesów

 i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet 
mieszkających na wsiach, a także promocję i rozwój terenów wiejskich.

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

https://nto.pl/prezydent-podpisal-ustawe-o-kgw-co-to-oznacza-dla-kol-gospodyn/ar/13699248


ZMIANA USTAWY O URZĘDZIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Zmiana struktury dowodzenia Siłami Zbrojnymi 
RP na taką, która będzie dokładniej określała 
zadania poszczególnych poziomów i szczebli 
dowodzenia, aby umożliwić współpracę 
oraz działanie ze strukturami dowodzenia NATO.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r.

Wzmocnienie pozycji Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, który będzie dowodził całymi 
Siłami Zbrojnymi z wyjątkiem Wojsk Obrony 
Terytorialnej.



USTAWA Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY
 O URZĘDZIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ USTAWY

 O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
(DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2182)

CZYTAJ WIĘCEJ

10 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany 
w dotychczasowych przepisach o urzędzie MON. Nowe regulacje mają na celu 

zmianę struktury dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na taką, która będzie dokładniej 
określała zadania poszczególnych poziomów i szczebli dowodzenia, 

aby umożliwić sprawną współpracę oraz działanie ze strukturami dowodzenia 
Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Nowelizacja wzmacnia pozycję Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego – będzie on dowodził całymi Siłami Zbrojnymi 
z wyjątkiem Wojsk Obrony Terytorialnej podległych bezpośrednio 

Ministrowi Obrony Narodowej.

ZMIANA USTAWY O URZĘDZIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1179,jestesmy-na-poczatku-procesu-modernizacji-rozwoju-i-naprawy-sil-zbrojnych.html


ZMIANA USTAWY O PODATKU 
DOCHODOWYM

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiany zakładają wprowadzenie nowej formy 
rozliczenia podatkowego.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r.

Wprowadzenie nowej formy rozliczenia 
podatkowego polegającej na wypełnieniu 
zeznania podatkowego przez Krajową 
Administrację Skarbową, bez składania 
wniosku przez podatnika.



USTAWA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY
 O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, 

USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH 
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2159)

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany zakładają wprowadzenie nowej formy rozliczenia 
podatkowego polegającej na wypełnieniu zeznania 

podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową, 
bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku 

przez podatnika. Taka forma rozliczenia będzie dostępna
 dla osób rozliczających się indywidualnie, wspólnie

 z małżonkiem oraz dla osób samotnie wychowujących dzieci.

ZMIANA USTAWY O PODATKU 
DOCHODOWYM

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1338194,ustawa-wprowadzajaca-uproszczenia-w-pit-podpisana-przez-prezydenta.html


KODEKS WYKROCZEŃ

Ustawa wprowadza elektroniczny rejestr 
sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, wydłuża 
termin opłacenia mandatu, oraz ustala granicę 
uznania kradzieży za przestępstwo.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r.

Granicą uznania kradzieży za przestępstwo 
jest przekroczenie 500 zł wartości szkody. 
Wydłużenie terminu opłacenia mandatu
z 7 na 14 dni.



USTAWA Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY 
 KODEKS WYKROCZEŃ ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

 (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2077)

CZYTAJ WIĘCEJ

Jedną ze zmian przewidzianych przez powyższą ustawę jest ustalenie, 
że granicą uznania kradzieży za przestępstwo jest przekroczenie 500 zł 
wartości szkody. Dotychczas była to 1/4 minimalnego wynagrodzenia

 za pracę (przed zmianą wynosiła 525 zł). Ponadto nowelizacja wprowadziła 
m.in. elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, 

wydłużyła termin opłacenia mandatu  z 7 na 14 dni, a także wprowadziła 
możliwość nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, gdy popełnienie 

wykroczenia ujawniono jako materiał zarejestrowany na urządzeniach 
technicznych należących do obywateli – np. telefonach, kamerach

 lub rejestratorach jazdy.

KODEKS WYKROCZEŃ

https://www.prawo.pl/prawo/kiedy-kradziez-jest-przestepstwem-powyzej-500-zl-to-juz-nie,329935.html


SPORZĄDZANIE WYKAZÓW WYDAWNICTW 
MONOGRAFII NAUKOWYCH

Celem rozporządzenia jest stworzenie nowego 
wykazu punktowanych czasopism naukowych.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r.

Nowy wykaz punktowanych czasopism 
naukowych nastąpi na podstawie dwóch 
międzynarodowych baz: Scopius oraz Web 
of Science.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
Z DNIA 7 LISTOPADA 2018 R. W SPRAWIE SPORZĄDZANIA WYKAZÓW WYDAWNICTW 

MONOGRAFII NAUKOWYCH ORAZ CZASOPISM NAUKOWYCH
 I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH 

(DZ.U. Z 2018 R., POZ. 2152)

CZYTAJ WIĘCEJ

Zgodnie z rozporządzeniem stworzenie nowego wykazu 
punktowanych czasopism naukowych nastąpi na podstawie 

dwóch międzynarodowych baz: Scopius oraz Web of Science, 
w których nie ma żadnych polskich czasopism prawniczych.

SPORZĄDZANIE WYKAZÓW WYDAWNICTW 
MONOGRAFII NAUKOWYCH

https://www.prawo.pl/student/czasopisma-naukowe-lista-ministra-krytykowana,332156.html


UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 
15 LISTOPADA 2018 R., SYGN. AKT: III CZP 49/18

Sąd Najwyższy stwierdził, że „osoba korzystająca z lokalu 
mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia zawartej z najemcą 

lokalu bez zgody wynajmującego wymaganej w art. 688 (2) k.c.
 jest lokatorem w rozumieniu  art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U.

 z 2018 r., poz. 1234 ze zm.)”. Oznacza to, że lokal zastępczy 
przysługuje osobom, które korzystają z lokalu bez zgody gminy,

 ale mają do niego pośredni tytuł. Następnie SN wskazał, że pojęcie 
„lokator” z ustawy o ochronie praw lokatorów powinno być rozumiane 

bardzo szeroko z uwagi na to, że ustawa ma charakter ochronny
 i gwarancyjny dla obywateli.

CZYTAJ WIĘCEJ

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=247-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach


UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA
28 LISTOPADA 2018 R., SYGN. AKT: III CZP 25/18 

Sąd Najwyższy wskazał, że „w razie śmierci uczestnika 
postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza 
postępowania”. Przyjęcie takiego rozwiązania wynika 
z konieczności utrzymania konstrukcji postępowania 

wieczystoksięgowego i jego przedmiotu
 z jednoczesnym zagwarantowaniem ochrony interesów 

następców prawnych, których realizację gwarantuje 
możliwość wystąpienia  z powództwem o uzgodnienie 

treści ksiąg wieczystych  z rzeczywistym stanem prawnym 
i ewentualnie ponowne postępowanie wieczystoksięgowe.

CZYTAJ WIĘCEJ

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=248-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach


WYROK EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW 
CZŁOWIEKA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
(E.S. PRZECIWKO AUSTRII, SKARGA NR 38450/12) - 
)

Przywołane orzeczenie dotyczy sytuacji, która miała miejsce
 w 2009 roku, kiedy podczas seminarium na temat podstawowych 

informacji o islamie prowadząca zajęcia, w nawiązaniu do faktu,
 iż prorok Mahomet wziął za żonę sześcioletnią dziewczynkę, 

a małżeństwo zostało skonsumowane w wieku lat dziewięciu, 
stwierdziła, że dzisiaj Mahomet byłby uznany za pedofila.

 Krajowy austriacki sąd skazał E.S. na 480 euro kary za obrazę obiektu 
kultu religijnego. ETPC przychyliło się do argumentacji austriackiego 
Sądu Najwyższego i stwierdziło, że nie doszło do naruszenia wolności 
słowa wyrażonej w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

toteż kara została nałożona zasadnie.

CZYTAJ WIĘCEJ

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/e-s-v-austria/
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