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Co nowego w prawie 
27 lutego - 5 marca 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele  
i święta oraz w niektóre inne dni 

Ustawa ustala zasady pracy placówek handlowych i podmiotów 
działających na rzecz handlu w niedziele, z wyłączeniem kilku niedziel 
w roku. Przewiduje wyjątki od zakazu pracy handlu w niedziele dla 
niektórych podmiotów.  

 

27 lutego 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie otrzymywania 

przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika 
pieniężnego w zamian za wyżywienie  
(Dz.U. 2018, poz.348) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie warunków 
wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego 

oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów 

(Dz.U. 2018, poz.349) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie 
mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy 
(Dz.U. 2018, poz.356) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które 
funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego 
(Dz.U. 2018, poz.390) 
 

28 Lutego 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie kandydatów 

na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-
Skarbowej  
(Dz.U. 2018, poz.358) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku  

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 
(Dz.U. 2018, poz.360) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
sposobu przewozu ładunku 
(Dz.U. 2018, poz.361) 

 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
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przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.438) 

 
1 marca 
Art.53 ust.13 Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z realizacją programu „Za życiem”  

(Dz.U. 2017, poz.1292) 
 
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni 
(Dz.U. 2018, poz.305) 
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o 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 
(Dz.U. 2018, poz.369) 

 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie 
odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej 

(Dz.U. 2018, poz.371) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu 
udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za 
przetworzenie tych danych 
(Dz.U. 2018, poz.409) 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa 
służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 
(Dz.U. 2018, poz.413) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania 
wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej 

(Dz.U. 2018, poz.429) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zamknięć 
urzędowych 
(Dz.U. 2018, poz.434) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zakresu 

danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji 
elektronicznej 
(Dz.U. 2018, poz.437) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości 
oraz warunków przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Celno-

Skarbowej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo 
tymczasowej kwatery 
(Dz.U. 2018, poz.439) 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie 
przyznawania świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby 
Celno-Skarbowej do innej miejscowości 

(Dz.U. 2018, poz.440) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 
ustalenia przebiegu dróg krajowych 
(Dz.U. 2018, poz.442) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów 
przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania 
polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz 
ryzyka systemowego 
(Dz.U. 2018, poz.443) 
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozkładu 
czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 

(Dz.U. 2018, poz.444) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie badań 
lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 

(Dz.U. 2018, poz.446) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe 
(Dz.U. 2018, poz.447) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie 

przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-
Skarbowej 
(Dz.U. 2018, poz.448) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji  

o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz 
postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej 

(Dz.U. 2018, poz.449) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy 
lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową 
(Dz.U. 2018, poz.451) 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ocen 
okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 
(Dz.U. 2018, poz.462) 
 
2 marca 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych  
(Dz.U. 201, poz.382) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im 

oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami 
prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi 
mogą być obejmowane towary 
(Dz.U. 2018, poz.453) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu  
do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, 
prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib  
i obszarów właściwości 

(Dz.U. 2018, poz.454) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek 
oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu 
finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego 
(Dz.U. 2018, poz.458) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalania 

tożsamości osoby legitymowanej przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa 
(Dz.U. 2018, poz.459) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia 
Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości 
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(Dz.U. 2018, poz.460) 

 

3 marca 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  
(Dz.U. 2018, poz.281) 
 

4 marca 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

5 marca 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 
utworzenia Działów do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-
Północ w Białymstoku i w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w 

Bydgoszczy oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach 
okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw 
wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  

(Dz.U. 2017, poz.2424) 
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