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Co nowego w prawie 
8-14 maja 2018 

Ustawy uchwalone przez Sejm (62 posiedzenie) 

Ustawy przekazane do Senatu: 

 o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera 

 o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy o rencie socjalnej 

 o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

 o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 

 o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne 

 o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

 o wspieraniu nowych inwestycji 

 o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz 
niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych 

 o ochronie danych osobowych 

 o zmianie ustawy - Prawo oświatowe 

 o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

 zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych  

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz 
niektórych innych ustaw 

 o Centralnym Porcie Komunikacyjnym 

 o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie 
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta: 

 o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 
niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu 
towarów oraz niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 864) 
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 o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 

Weszły w życie 

8 maja 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy  
na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo 
lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy  
(Dz.U. 2018, poz.832) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego 
(Dz.U. 2018, poz.833) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 
2018 r. w sprawie sztandaru Służby Ochrony Państwa 

(Dz.U. 2018, poz.835) 

 

9 maja 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kołacznia (PLH180006)  
(Dz.U. 2018, poz.763) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krogulec (PLH140008) 
(Dz.U. 2018, poz.764) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji 
rządowej i pracowników innych jednostek 

(Dz.U. 2018, poz.842) 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych 
rodzajów pojazdów na drogach 
(Dz.U. 2018, poz.844) 

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe 
(PLH140052) 
(Dz.U. 2018, poz.846) 
 
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 

(Dz.U. 2018, poz.847) 
 

10 maja 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błota (PLH140038)  
(Dz.U. 2018, poz.772) 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lemańskie Jodły (PLH240045) 
(Dz.U. 2018, poz.773) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Struga Białośliwka (PLH300054) 

(Dz.U. 2018, poz.777) 
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Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.778) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu 

pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego 
(Dz.U. 2018, poz.852) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu  
do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, 
prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib 

i obszarów właściwości 
(Dz.U. 2018, poz.853) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia 
(Dz.U. 2018, poz.855) 

 
11 maja 
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej   
(Dz.U. 2017, poz.700) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nowodworska (PLH140043) 
(Dz.U. 2018, poz.784) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wolicy (PLH060058) 
(Dz.U. 2018, poz.786) 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091) 
(Dz.U. 2018, poz.789) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sulechów (PLH080043) 
(Dz.U. 2018, poz.791) 

 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych 
i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 

(Dz.U. 2018, poz.860) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz.U. 2018, poz.861) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.868) 
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12 maja 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047) 

(Dz.U. 2018, poz.796) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błoto (PLH220002) 

(Dz.U. 2018, poz.797) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w 
prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości 

(Dz.U. 2018, poz.806) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 
i pojazdów przewożących wartości pieniężne 

(Dz.U. 2018, poz.875) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania 
dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz.U. 2018, poz.877) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w domach maklerskich 
(Dz.U. 2018, poz.878) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie celów 
specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów 
akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne 
(Dz.U. 2018, poz.880) 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych 
(Dz.U. 2018, poz.883) 
 

13 maja 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 

 

14 maja 
Art. 2 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, 
ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach 
stanu cywilnego   

(Dz.U. 2018, poz.696) 
 
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami  

(Dz.U. 2018, poz.728) 
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