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Co nowego w prawie 
13-19 lutego 2018 

Weszły w życie 

13 lutego  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru 
legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków 
Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk  
(Dz. U. 2018, poz. 344) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali 
mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych  
(Dz. U. 2018, poz. 351) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 

r. w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze 
powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa  
(Dz. U. 2018, poz. 354) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, 
opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania 

tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów  
(Dz. U. 2017, poz. 355) 
 
Art. 11 i 12 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich 
elektronizacją  
(Dz. U. 2017, poz. 3357) 

 

14 lutego 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych  
(Dz. U. 2018, poz. 268) 

 
Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką 
Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Addis Abebie 
dnia 13 lipca 2015 r.  
(Dz. U. 2018, poz. 329) 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania 

poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów 
(dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, 
w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa 
(Dz. U. 2018, poz. 363) 
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego 

(Dz. U. 2018, poz. 364) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie 
określenia wzoru formularza powiadomienia państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, które będą, są 
lub były prowadzone na jego terytorium bez pomocy technicznej z jego strony 
(Dz. U. 2018, poz. 365) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie 
określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego 
(Dz. U. 2018, poz. 366) 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 
r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru 
Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu 
w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, 
przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu 

korzyści majątkowej oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi 
podczas stosowania tych czynności 
(Dz. U. 2018, poz. 368) 
 

15 lutego 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania 
przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz. U. 2018, poz. 274) 
 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej 
(Dz. U. 2018, poz. 278) 

 

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz. 311) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej 

przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania 
wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz 
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli 
(Dz. U. 2018, poz. 372) 
 
16 lutego 

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
korzystania z solarium    
(Dz. U. 2017, poz. 2111) 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie 
umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie 
ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z 

korzystaniem z solarium 
(Dz. U. 2018, poz. 275) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu kontroli użytkowników 
(Dz. U. 2018, poz. 297) 
 

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 
(Dz. U. 2018, poz. 378) 
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17 lutego 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu 
substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez 
pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo 
wystawiać skierowania pielęgniarki i położne  
(Dz. U. 2018, poz. 299) 

 
 
18 lutego 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 

 

19 lutego 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych i 
eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, 
nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 
(Dz. U. 2018, poz. 156) 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu 

(Dz. U. 2018, poz. 157) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego 
(Dz. U. 2018, poz. 158) 
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