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Co nowego w prawie 
2-8 stycznia 2018 

Weszły w życie 

2 stycznia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa 
Cywilnego 
(Dz. U. 2017, poz. 2362) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
programów ochrony w lotnictwie cywilnym 
(Dz. U. 2017, poz. 2363) 
 
Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez 
Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi 

śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 2) 
 

3 stycznia 

Art. 1: pkt 1 lit. b i c, pkt 12 lit. b - w zakresie art. 82 ust. 2 pkt 4c tiret drugie, pkt 
20, pkt 28; art. 6 pkt 4 lit. b; art. 7: pkt 1 lit. b - w zakresie art. 4 pkt 29 i 30, pkt 8 
- w zakresie art. 55c ust. 2, pkt 11: – lit. b - w zakresie art. 58 ust. 1b, – lit. c - w 

zakresie art. 58 ust. 2 pkt 2, pkt 14 - w zakresie art. 62a ust. 1 pkt 2, pkt 16: – lit. 
b, – lit. c - w zakresie art. 68 ust. 6 i ust. 7 pkt 2, f) pkt 20: – lit. e, – lit. g - w 
zakresie art. 96 ust. 1j, 1l i 1m, g) pkt 23 - w zakresie art. 98 ust. 7b Ustawy z dnia 
10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2017, poz. 724) 
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
(Dz. U. 2017, poz. 2367) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich 

siedzib, zasięgu działania i właściwości 
(Dz. U. 2017, poz. 2370) 
 
Art. 92, art. 101 i art. 110 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 
ubezpieczeń 
(Dz. U. 2017, poz. 2486) 
 

Art. 1 pkt 3, w zakresie art. 11a i art. 11b, art. 6 oraz art. 7 Ustawy z dnia 8 
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 
innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz. 3) 
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4 stycznia 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania 

i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych 
(Dz. U. 2017, poz. 2388) 
 
Art.1 pkt. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz. 8) 
 
Art. 1 pkt 8 i 9, art. 2, art. 3 pkt 6 lit. a w zakresie art. 39f ust. 1 pkt 6 lit. a i c 
ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lit. b i d oraz pkt 
7 lit. a, art. 6, art. 8 ust. 3, art. 9, art. 12-15 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 
zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2018, poz. 12) 
 
Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez 
Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem 
Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, 

sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 18) 

 
5 stycznia 
Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. 2017, poz. 2245) 

 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością 
administracyjną sądów powszechnych 
(Dz. U. 2018, poz. 22) 
 
Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej 

Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej  

w Genewie dnia 15 lutego 1966 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 32) 
 

6 stycznia 
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci 

telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi 
telefoniczne 
(Dz. U. 2017, poz. 2415) 
 
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw 

(Dz. U. 2017, poz. 2422) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. uchylające rozporządzenie 

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, 
a także sposobu noszenia 
(Dz. U. 2018, poz. 25) 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych 
przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego 
(Dz. U. 2018, poz. 26) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych 
(Dz. U. 2018, poz. 28) 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella  
w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na 2018 r. 

(Dz. U. 2018, poz. 30) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem 

klasycznego pomoru świń na lata 2018–2020 
(Dz. U. 2018, poz. 33) 
 
7 stycznia 
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
wojskowych 
(Dz. U. 2017, poz. 2265) 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek 
organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

(Dz. U. 2017, poz. 2495) 
 

8 stycznia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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