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Co nowego w prawie 
20-26 marca 2018 

Ustawy uchwalone przez Sejm (60 posiedzenie) 

Ustawy przekazane do Senatu: 

 o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 
 o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

 o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń 
 o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw 
 o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów oraz niektórych innych ustaw 
 o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
 o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 
 o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie 
kolejowym 

 o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta: 

 o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw 

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

 o komornikach sądowych 
 o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego 

 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 

Weszły w życie 

20 marca 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym    
(Dz.U. 2018, poz.474) 
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, 

trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium 
doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 
(Dz.U. 2018, poz.569) 
 
 

 

 

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 
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i konferencjach. 
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki 
finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia 

(Dz.U. 2018, poz.571) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  
14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych  

i składu załóg statków żeglugi śródlądowej 
(Dz.U. 2018, poz.576) 
 

21 marca 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych  
(Dz.U. 2018, poz.480) 

 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2018 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. 2018, poz.584) 

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony 
środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla 
(Dz.U. 2018, poz.585) 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia 
Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa 
(Dz.U. 2018, poz.587) 
 

22 marca 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących 

oceny materiału siewnego  
(Dz.U. 2018, poz.489) 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli 
(Dz.U. 2018, poz.588) 

 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków 
ratujących Żydów pod okupacją niemiecką 
(Dz.U. 2018, poz.589) 
 
 

23 marca 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania 
reklamacyjnego   
(Dz.U. 2017, poz.2406) 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych 
szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach 
farmaceutycznych 
(Dz.U. 2018, poz.499) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie stażu asystenckiego 

(Dz.U. 2018, poz.500) 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach 
akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji 

(Dz.U. 2018, poz.504) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej 
(Dz.U. 2018, poz.592) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie 
sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz 
sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów 

(Dz.U. 2018, poz.596) 
 

24 marca 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa  
lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.509) 
 

25 marca 

Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

26 marca 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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