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Co nowego w prawie 
1-7 maja 2018 

Weszły w życie 

 

1 maja 
Art. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2017, poz. 1545) 
  
Art. 21 ust. 2 i 3, art. 41, art. 42 i art. 45 ust. 3  Obwieszczenia Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo konsularne 
(Dz.U. 2017, poz. 1545) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej 

(Dz. U. 2018, poz. 725) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich 
(Dz. U. 2018, poz. 735) 

 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji 
Turystycznej 
(Dz. U. 2018, poz. 739) 
 
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu 
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz. 756) 
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw 
Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw 

doświadczeń na zwierzętach 

(Dz. U. 2018, poz. 775) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 kwietnia 2018 r.  
w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej 
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. 2018, poz. 776) 

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia 
zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby 
Odwoławczej 
(Dz. U. 2018, poz. 779) 
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Czytaj nasze Legal Alerty 

W każdym miesiącu piszemy 

o tym, co ważne dla biznesu 

 
 

 

Odwiedź nasze blogi 
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IP w sieci 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz. U. 2018, poz. 812) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów 
(Dz. U. 2018, poz. 813) 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz. U. 2018, poz. 814) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz 
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz. U. 2018, poz. 815) 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego 

funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 
(Dz. U. 2018, poz. 816) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. 2018, poz. 817) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków  
do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost 
uposażenia zasadniczego 
(Dz. U. 2018, poz. 819) 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz. U. 2018, poz. 820) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 

stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze 
Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa lub strażacy Państwowej 
Straży Pożarnej 
(Dz. U. 2018, poz. 821) 
 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie mieszkań chronionych 
(Dz. U. 2018, poz. 822) 

 
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r.  
w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, 
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i 

tymczasowych pomieszczeń 
(Dz. U. 2018, poz. 823) 
 

2 maja 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany 
obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku  
(Dz. U. 2018, poz. 743) 
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3 maja 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 
4 maja 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania 
przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi przez Żandarmerię Wojskową 

(Dz. U. 2018, poz. 751) 
 

5 maja 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 
6 maja 

Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

7 maja 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do służby w Straży Granicznej 

(Dz. U. 2018, poz. 679) 
 
 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/751/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/751/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/751/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/679/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/679/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/679/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/679/1

