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Co nowego w prawie 
20-26 lutego 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych  
Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego zapisy dyrektywy PE 
dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, określa między 
innymi warunki rozwoju i zasady rozmieszczenia infrastruktury paliw 
alternatywnych w transporcie, a także zasady świadczenia usług w zakresie 

ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym. Ustawa definiuje zasady dotyczące sposobu informowania 
konsumentów o paliwach alternatywnych, sposób oznakowania dystrybutorów 
i pojazdów oraz zasady tworzenia i funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury 
Paliw Alternatywnych. Dla kierowców pojazdów elektrycznych przewiduje 
szereg korzyści.               

 

20 lutego 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. 
w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego 
(Dz. U. 2018, poz. 306) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru 

podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 
realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
(Dz. U. 2018, poz. 307) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 
2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Ochrony Państwa 
(Dz. U. 2018, poz. 391) 

 

21 lutego 
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 Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r.  
w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 
pomocy technicznej 
(Dz. U. 2018, poz. 396) 
 
 

22 lutego 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  
(Dz. U. 2018, poz. 317) 
 

 

 

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 

LinkedIn 
Twitter 

Facebook 
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Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu  

(Dz. U. 2018, poz. 319) 
 
23 lutego 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię 
Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne 
świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat 
za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  
(Dz. U. 2018, poz. 324) 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku 
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  
(Dz. U. 2018, poz. 328) 
 

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji 
rządowej   

(Dz. U. 2018, poz. 379) 

24  lutego 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 
postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy 
Służby Celno-Skarbowej 
(Dz. U. 2018, poz. 334) 

 
25 lutego 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 

26 lutego 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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