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AKTUALIZACJA PRZEPISÓW USTAW
– O RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW,
– KARTA NAUCZYCIELA,
– PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS CYWILNY,
– PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS PRACY.

WNOSZĄCY PETYCJE: trzy petycje indywidualne
Sebastian Adamowicz.
PRZEDMIOT PETYCJI:
Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; zmiany art. 26 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; uchylenia art. XLIV ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny i usunięcia w art. XII
§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy, w celu
uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw.
UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJE:
Autor petycji proponuje wprowadzenie następujących zmian:
– w art. 13 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców poprzez
wprowadzenie odwołania do przepisów obowiązującej ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych;
– w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela poprzez zastąpienie wyrazów
„skazania na karę” wyrazami „orzeczenia środka karnego” zgodnie z przepisami Kodeksu
karnego;
– uchylenia art. XLIV ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny – przepis jest
bezprzedmiotowy w związku z uchylonym art. 178 Kodeksu cywilnego;
– skreślenia w art. XII § 2 ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks pracy wyrazów
„do 2 500 złotych” – przepis niezasadnie ogranicza wymiar grzywny.
STAN PRAWNY:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
(Dz. U. poz. 648) w art. 13 ust. 1 stanowi, że z uwzględnieniem przepisów dotyczących
tajemnic prawnie chronionych Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje niezbędne
do realizacji swoich ustawowych zadań, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 27
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem
danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, danych genetycznych,
danych biometrycznych oraz danych dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) jest stosowana do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679” (art. 1 ust. 1).
Ustawa określa (art. 1 ust. 2):
– podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu;
– warunki i tryb akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w zakresie
ochrony danych osobowych, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji, zwanego
dalej „podmiotem certyfikującym”, podmiotu monitorującego kodeks postępowania oraz
certyfikacji;
– tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania;
– organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych;
– postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
– tryb europejskiej współpracy administracyjnej;
– kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
– odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
i postępowanie przed sądem;
– odpowiedzialność karną i administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów
o ochronie danych osobowych.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215
ze zm.) w art. 26 ust. 1 stanowi: stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa
odpowiednio w razie:
1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną
zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania
ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia
z zawodu nauczyciela;
2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa
wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
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4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;
5) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub
nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych
w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9.
Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza dyrektor
szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.)
w art. 39 określa środki karne, do których zalicza się:
1) pozbawienie praw publicznych;
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub
prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją
małoletnich lub z opieką nad nimi;
2b) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania
się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego
miejsca pobytu bez zgody sądu;
2c) zakaz wstępu na imprezę masową;
2d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;
2e) nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
3) zakaz prowadzenia pojazdów;
7) świadczenie pieniężne;
8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) w art. XLIV stanowi, że przewidziane w art. 178 Kodeksu
cywilnego1 wyłączenie możności nabycia przez zasiedzenie części nieruchomości rolnej nie
dotyczy wypadku, gdy bieg terminu takiego zasiedzenia kończy się nie później
niż w dniu 6 lipca 1965 r.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy
(Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze zm.) w art. XII ust. 2 stanowi, że winni naruszenia wydanych na

art. 178 Kodeksu cywilnego został uchylony ustawą z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności
gospodarstw rolnych, w związku z czym ograniczenie przewidziane w tym artykule zostało zniesione także co
do okresu od 6 lipca 1965 r. do 4 listopada 1971 r., tj. do daty wejścia w życie ustawy zmieniającej Kodeks
cywilny.
1
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podstawie § 1 przepisów o dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności podlegają
karze grzywny do 2 500 złotych.
Orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
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