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Co nowego w prawie 
16-22 stycznia 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 
Ustawa wprowadza zmiany o charakterze ustrojowo-organizacyjnym 
i zmienia sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. 
 

 Ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy  

Ustawa wprowadza nowy model scentralizowanego rynku mocy 
elektrycznej i reguluje organizację tzw. rynku pierwotnego – aukcji mocy 
– oraz rynku wtórnego – transakcji dwustronnych między dostawcami.      

16 stycznia 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru 
wodnego 

(Dz. U. 2018, poz. 118) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na 

stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz 
warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe 
(Dz. U. 2018, poz. 120) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia 
Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym 
(Dz. U. 2018, poz. 131) 

 

17 stycznia 
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2018, poz. 3) 
 

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 
spójności terminologicznej systemu prawnego 
(Dz. U. 2018, poz. 4) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(Dz. U. 2018, poz. 6) 
 
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora  
(Dz. U. 2018, poz. 7) 
 

 

 

 
Kontakt 

W celu uzyskania  

dodatkowych informacji 

prosimy o kontakt: 

Alicja Wyczółkowska 

Specjalista ds. zarządzania 

wiedzą  

T: +48 22 50 50 705 

alicja.wyczolkowska 
@eversheds-sutherland.pl 

 
 

 

Czytaj nasze Legal Alerty 

W każdym miesiącu piszemy 

o tym, co ważne dla biznesu 

 

 

 

 

Odwiedź nasze blogi 

Kodeks w pracy 

EuroZamówienia 

IP w sieci 

Przepis na energetykę 

PrawoMówni 
Lepsza taktyka 

 

 

 

 

Zapisz się na nasz  
newsletter 

Otrzymuj cykliczne 

informacje o ważnych 
zmianach w prawie  

oraz organizowanych 

przez nas szkoleniach  

i konferencjach. 
 

 

 

 

Śledź nas  

w social media 
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Twitter 

Facebook 
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. 2018, poz. 50) 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokumentów 
związanych z czynnościami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
sporządzanych na informatycznych nośnikach danych 

(Dz. U. 2018, poz. 126) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 
gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości 
(Dz. U. 2018, poz. 127) 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r.  
w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności 
przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza 
weterynarii 
(Dz. U. 2018, poz. 129) 

 
Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian 

do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 
dnia 30 września 1957 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 136) 
 
18 stycznia 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy  
(Dz. U. 2018, poz. 9) 
 
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody  
(Dz. U. 2018, poz. 10) 
 

Art. 3 pkt 3 oraz art. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy  

o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz. 12) 
 
19 stycznia 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 
2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego  

(Dz. U. 2018, poz. 14) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii  
o planowanej pomocy publicznej  
(Dz. U. 2018, poz. 19) 

 
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny  
(Dz. U. 2018, poz. 20) 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z 
ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla 

producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu 
z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej 
(Dz. U. 2018, poz. 82) 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług 
(Dz. U. 2018, poz. 86) 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów 
i usług w imporcie 
(Dz. U. 2018, poz. 146) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania 

kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione  
z opłat nawigacyjnych 
(Dz. U. 2018, poz. 147) 

20 stycznia 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia  
(Dz. U. 2017, poz. 2390) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 

finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego  
(Dz. U. 2018, poz. 27) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego  
(Dz. U. 2018, poz. 34) 
 

21 stycznia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 

22 stycznia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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