
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Co nowego w prawie 
23-29 stycznia 2018 

Ustawy uchwalone przez Sejm (57 posiedzenie) 

Ustawy przekazane do Senatu: 

 zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach 

wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

 zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny 
 Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej 
 Straży Marszałkowskiej 
 Prawo przedsiębiorców 
 Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców 

 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 
Informacji dla Przedsiębiorcy 

 zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy 
dotyczące działalności gospodarczej 

 zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych 
ustaw 

 zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego 

 zmianie ustawy o działach administracji rządowej 
 zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 

 

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta: 

 wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach 
rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii 

Europejskiej i umów międzynarodowych 
 zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych 

decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, 
wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw 

 

Weszły w życie 

23 stycznia 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  
17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego 

(Dz.U. 2018, poz.38) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu 
zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” 
na lata 2017–2019 

(Dz.U. 2018, poz.39) 

 

 

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  
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Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie związania 
Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, 
szkolnictwa i kultury, podpisanym w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 r. 
(Dz.U. 2018, poz.186) 
 

24 stycznia 

Art. 1 pkt 2711 stycznia Ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2015, poz.933) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów 

(Dz.U. 2016, poz.1742) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont  

dla banków 
(Dz.U. 2018, poz.49) 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie 
wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej 
(Dz.U. 2018, poz.184) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 

wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia 
sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne 
(Dz.U. 2018, poz.189) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania  
o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia 
(Dz.U. 2018, poz.190) 

 

25 stycznia 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu 
zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 
2016–2018 
(Dz.U. 2018, poz.60) 

 
Art. 7 i 8 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2018, poz.62) 
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu 
rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji 

inwestycji uczelni publicznej 
(Dz.U. 2018, poz.63) 
 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania 

oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego 
oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  
(Dz.U. 2018, poz.197) 
 

26 stycznia 
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji 

oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji 
na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i 
telewizyjnych 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/186/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/186/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/186/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/186/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/933/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/933/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1742/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1742/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/49/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/49/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/49/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/184/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/184/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/189/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/189/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/189/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/189/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/190/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/190/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/60/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/60/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/60/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/60/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/62/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/62/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/63/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/63/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/63/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/63/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/197/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/197/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/197/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/197/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/83/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/83/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/83/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/83/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/83/1


  

(Dz.U. 2018, poz.83) 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony 

Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. 2018, poz.88) 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 
(Dz.U. 2018, poz.214) 
 

27 stycznia 
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach 

pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2018, poz.106) 

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy 

Służby Celno-Skarbowej 
(Dz.U. 2018, poz.115) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna 
opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy 

(Dz.U. 2018, poz.162) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 
2018 r. w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura 
Nadzoru Wewnętrznego 
(Dz.U. 2018, poz.183) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu 
przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy 
stopień oficerski Straży Granicznej 
(Dz.U. 2018, poz.191) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji 
funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz.U. 2018, poz.194) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w 

kontyngencie Straży Granicznej 
(Dz.U. 2018, poz.195) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby  
w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej 
(Dz.U. 2018, poz.199) 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez 
policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań 
wykraczających poza obowiązki służbowe 
(Dz.U. 2018, poz.205) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów 
(Dz.U. 2018, poz.206) 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają 
ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej 

(Dz.U. 2018, poz.207) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji 
(Dz.U. 2018, poz.208) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów 
(Dz.U. 2018, poz.209) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków 
oraz przebiegu służby policjantów 
(Dz.U. 2018, poz.210) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii o służbie 

funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz.U. 2018, poz.211) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności 
fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży 

Granicznej 
(Dz.U. 2018, poz.212) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych 
policjantów 
(Dz.U. 2018, poz.213) 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów 
(Dz.U. 2018, poz.215) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy 

Straży Granicznej 
(Dz.U. 2018, poz.216) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
przy udzielaniu wyróżnień policjantom 

(Dz.U. 2018, poz.218) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania 

zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych 
stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji 
(Dz.U. 2018, poz.219) 

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 
stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz.U. 2018, poz.220) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez 
Policję 
(Dz.U. 2018, poz.222) 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta  
w czynnościach służbowych przez przełożonych 

(Dz.U. 2018, poz.223) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które 
uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą 
pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań 
służbowych 
(Dz.U. 2018, poz.224) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
(Dz.U. 2018, poz.225) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach 
kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi 

(Dz.U. 2018, poz.226) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 
2018 r. w sprawie przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego 
Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego przez organy i jednostki podległe ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane 

(Dz.U. 2018, poz.230) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez 
funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania 
zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych 
(Dz.U. 2018, poz.231) 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 
2018 r. w sprawie przechowywania, ewidencjonowania oraz pobierania broni 
palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w Biurze Nadzoru 
Wewnętrznego 
(Dz.U. 2018, poz.232) 
 

28 stycznia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

29 stycznia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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