
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Co nowego w prawie 
6-12 lutego 2018 

Ustawy uchwalone przez Sejm (58 posiedzenie) 

Ustawy przekazane do Senatu 

 o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego 

 o zmianie ustawy o pomocy społecznej 
 o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-

Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. 
 o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to 
terytorium 

 o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii  

w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w 
Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. 

 o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy  
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

 o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka 

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta 

Brak  

Weszły w życie 

6 lutego 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji 
rządowej i pracowników innych jednostek  
(Dz.U. 2018, poz.179) 
 

7 lutego 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie 

Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego  
(Dz.U. 2018, poz.187) 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lutego 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych  
na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 

(Dz.U. 2018, poz.312) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej  

w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia 
niektórych spraw celnych 
(Dz.U. 2018, poz.314) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2018 r.  
w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
„Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym 

afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej 
zwalczanie” 
(Dz.U. 2018, poz.316) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw 

(Dz.U. 2018, poz.322) 
 

8 lutego 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób 
pozbawionych wolności 

(Dz.U. 2018, poz.196) 
 
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2018, poz.201) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2018 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania 
policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 
(Dz.U. 2018, poz.320) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy 
Straży Granicznej 

(Dz.U. 2018, poz.321) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 
r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony 
Państwa 
(Dz.U. 2018, poz.323) 

 
Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej 
Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką 

Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis 
Abebie dnia 13 lipca 2015 r. 
(Dz.U. 2018, poz.330) 

 

9 lutego 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku 
wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby (CWD) jeleniowatych na lata 
2018–2020 
(Dz.U. 2018, poz.325) 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 
krajowego rejestru pojazdów kolejowych 
(Dz.U. 2018, poz.327) 
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10 lutego 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz.U. 2018, poz.303) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania 
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu 
urzędniczego 
(Dz.U. 2018, poz.335) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 
r. w sprawie użyczania Służbie Ochrony Państwa rzeczy lub dokumentów 

(Dz.U. 2018, poz.336) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 
r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg przyznawanych funkcjonariuszom 
Służby Ochrony Państwa 

(Dz.U. 2018, poz.340) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy 
wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz.U. 2018, poz.341) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów 
(Dz.U. 2018, poz.342) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2018 
r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa 
uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia 
służby 

(Dz.U. 2018, poz.346) 

 

11 lutego 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

12 lutego 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych 
(Dz.U. 2017, poz.1103) 
 
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2018, poz.107) 

 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie 
(Dz.U. 2018, poz.113) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, 
objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet 
statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie 
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017  
(Dz.U. 2018, poz.332) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 

r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy 
(Dz.U. 2018, poz.333) 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 

r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec 
podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. 2018, poz.337) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 
r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać 

cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć  
lub kontynuować naukę 
(Dz.U. 2018, poz.338) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 
r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec 
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace 

rozwojowe 
(Dz.U. 2018, poz.339) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 
r. w sprawie wiz dla cudzoziemców 

(Dz.U. 2018, poz.343) 
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