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Co nowego w prawie 
13-19 marca 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych 
dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 
oraz niektórych innych ustaw  
Ustawa wprowadza szereg zmian mających na celu przeciwdziałanie 
przewlekłości postępowań przed Komisją ds. nieruchomości warszawskich. 

Zakłada, że przedmiotem postępowania rozpoznawczego przed Komisją 
mogą być decyzje ostateczne i nieostateczne. Wprowadza nowy rodzaj 
postępowania: postępowanie ogólne. Zakłada wprowadzenie wysokich kar 
pieniężnych w przypadkach naruszenia prawa. Określa kompetencje 
Komisji w różnych obszarach jej działalności. 
 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz niektórych innych ustaw 
Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego regulacje 

europejskie w zakresie prawa spółek oraz integracji rejestrów centralnych, 
rejestrów handlowych i rejestrów spółek. Ustawa m.in. wprowadza 
obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, 
utworzenie ogólnodostępnych akt elektronicznych podmiotu, 

udostępnianie w Internecie pełnych danych o podmiotach wpisanych do 
KRS. Przewiduje likwidację Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 
Wprowadza obowiązek weryfikacji osób powoływanych na prokurentów. 
Rozszerza kompetencje kuratorów. Zobowiązuje Krajową Radę Notarialną 
do prowadzenia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wpisów Akt 
Notarialnych.  
 

13 marca 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 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. 418) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r.  
w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby 
Aujeszkyego u świń 
(Dz. U. 2018, poz. 513) 
 

14 marca 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000  
(Dz. U. 2017, poz. 2310) 
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Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 

usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 
nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych 

innych ustaw  
(Dz. U. 2018, poz. 431) 
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r.  

w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć 
(Dz. U. 2018, poz. 436) 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie reorganizacji 
Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie 
(Dz. U. 2018, poz. 524) 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wielokrotności 
kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby 
Wywiadu Wojskowego 
(Dz. U. 2018, poz. 525) 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zniesienia 
Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu 

Nieruchomości 
(Dz. U. 2018, poz. 526) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz. U. 2018, poz. 528) 
 

15 marca 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu 

(Dz. U. 2017, poz. 1729) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz. U. 2017, poz. 1775) 

 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-
środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014–2020 

(Dz. U. 2017, poz. 2139) 
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz. 398) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu 
(Dz. U. 2018, poz. 492) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów 
wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści 

wpisów w tych rejestrach 
(Dz. U. 2018, poz. 501) 
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących 
formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów 

rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu 
posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej 
(Dz. U. 2018, poz. 503) 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów  
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz. U. 2018, poz. 531) 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska 
(Dz. U. 2018, poz. 532) 
 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe 
(Dz. U. 2018, poz. 533) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny 
spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego 
(Dz. U. 2018, poz. 535) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie 
określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez 
kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej 
(Dz. U. 2018, poz. 536) 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do 
zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt 
(Dz. U. 2018, poz. 539) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 marca 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw 
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej 
(Dz. U. 2018, poz. 540) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2018 
r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby 

Ochrony Państwa przeniesionemu do służby w innej miejscowości 
(Dz. U. 2018, poz. 543) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w 

gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 
(Dz. U. 2018, poz. 544) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju 
i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu 
i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii 

dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów 
finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych 
do Rejestru 
(Dz. U. 2018, poz. 546) 
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, 
wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie 

dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych  
w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek 
(Dz. U. 2018, poz. 547) 
 

Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie związania 
Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem Republiki Azerbejdżanu w sprawie zmiany Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy  
w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r., 
podpisanym w Warszawie dnia 27 czerwca 2017 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 550) 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia 
terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej 
(Dz. U. 2018, poz. 555) 
 

16 marca 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych 
(Dz. U. 2018, poz. 456) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia 
liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach 
przewidzianych do militaryzacji 

(Dz. U. 2018, poz. 457) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych 
wartościowych pod względem środowiskowym 
(Dz. U. 2018, poz. 548) 
 

Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej 

Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego 
w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 561) 
 

17 marca 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje  
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 
produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie  

i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, 
kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. 2018, poz. 468) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów 

apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych 
(Dz. U. 2018, poz. 556) 
 
18 marca 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 

19 marca 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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