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Nowe przepisy
Przegląd Dzienników Ustaw z 2019 r. od poz. 1677 do poz. 1873

Prawo pracy
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie świadectwa pracy (poz. 1709)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 97
§ 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (DzU
z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zmienia § 2 ust. 2, § 3 oraz
§ 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa
pracy (DzU z 2018 r. poz. 1289 ze zm.), a także uchyla
§ 4 i § 6 tego rozporządzenia oraz zmienia załącznik do
rozporządzenia określający wzór świadectwa pracy.
Rozporządzenie weszło w życie 7 września 2019 r.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (poz. 1735)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 11
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne (DzU z 2017 r. poz. 1393 ze zm.). Zmienia załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (DzU poz. 1162 ze
zm.), określający wzór oświadczenia o stanie majątkowym.
Rozporządzenie weszło w życie 15 września 2019 r.
Rozporządzenie
Ministra
Sprawiedliwości
z 9 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (poz. 1763)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 178
§ 2 ustawy z 28 stycznia 2016 r. — Prawo o prokuraturze
(DzU z 2019 r. poz. 740). Zastępuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (DzU poz. 1905). Określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratury od 1 stycznia 2019 r.
Rozporządzenie weszło w życie 17 września 2019 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 września
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje
w ramach rezydentury (poz. 1789)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 16j
ust. 5 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2019 r. poz. 537 ze zm.). Zmienia
§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 września 2018 r.
w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia mie-
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sięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (DzU poz. 1737), który
określa wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny w ramach rezydentury.
Rozporządzenie weszło w życie 20 września 2019 r.,
z mocą od 1 lipca 2019 r.
Rozporządzenie Ministra Energii z 28 sierpnia
2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach energetycznych (poz. 1830)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie
art. 23715 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(DzU z 2019 r. poz. 1040). Określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych. Zastępuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (DzU
poz. 492).
Rozporządzenie wejdzie w życie 26 marca 2020 r.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji
urzędników sądowych i innych pracowników oraz
szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów
administracyjnych (poz. 1856)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 28
ustawy z 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (DzU z 2018 r. poz. 2107 ze zm.). Zmienia
załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk
i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych
pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania
referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych,
asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (DzU poz. 384, ze zm.), określający tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów
administracyjnych.
Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2019 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16
września 2019 r. w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym
taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz
w służbie ratownictwa medycznego (poz. 1860)
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ści (PKD), w których wydawane są zezwolenia na
pracę sezonową cudzoziemca (poz. 1845)

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 103ca
ust. 10 ustawy z 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (DzU
z 2019 r. poz. 1580 ze zm.).
Rozporządzenie weszło w życie 16 października 2019 r.

Zabezpieczenie społeczne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o organizacjach pracodawców (poz. 1809)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej
lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (poz. 1678)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o europejskich radach zakładowych (poz. 1832)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (poz. 1808)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas
działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalno-
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przedmiot stanowi analiza XX-wiecznych transformacji
ustrojowych, które dokonały się w kręgu euroatlantyckiej
kultury prawnej. Celem badań było uchwycenie najistotniejszych elementów zmiany ustrojowej ujmowanej możliwie szeroko, a zatem obejmującej przekształcanie się reżimów monarchicznych w ustroje o charakterze republikańskim, procesy liberalizacji lub demokratyzacji reżimów autorytarnych czy wreszcie formowanie się całkowicie nowych
bytów państwowych. Opisywane metamorfozy ustrojowe
zostały uchwycone in statu nascendi, w perspektywie dynamicznej, w okresie kształtowania się nowych form ustrojowych, a zatem ścierania się starego porządku z nowym.
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Monografia ma walor nie tylko informacyjny, przejawiający się w opisie biegu zdarzeń składających się na poszczególne procesy zmiany ustrojowej. Podejmuje także uniwersalne problemy związane z napięciem między legalnością a legitymizacją ustroju w warunkach doniosłej zmiany
politycznej lub społecznej.
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