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Co nowego w prawie 
27 marca-2 kwietnia 2018 

Weszły w życie 

27 marca 

Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

28 marca 
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk 
obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich 
przemieszczania się przez to terytorium 

(Dz. U. 2018, poz. 529) 
 

29 marca 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie 
limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych 
w poszczególnych uczelniach wojskowych 

(Dz. U. 2018, poz. 537) 
 
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. 
Wacława Felczaka 

(Dz. U. 2018, poz. 538) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie środków 

na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej 
(Dz. U. 2018, poz. 541) 
 
30 marca 
 Art. 13 pkt 18-20 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do 
wyłudzeń skarbowych 

(Dz. U. 2017, poz. 2491) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okresowych 
sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej 
zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru 
Finansowego  

(Dz. U. 2018, poz. 552) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 
przenoszenia funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo Straży Granicznej  
do służby w Służbie Celno-Skarbowej 

(Dz. U. 2018, poz. 634) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(Dz. U. 2018, poz. 635) 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 

równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-
Skarbowej 
(Dz. U. 2018, poz. 637) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz 
badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 
(Dz. U. 2018, poz. 641) 
 

31 marca 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych 

oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. 2017, poz. 2494) 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” 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. 564) 
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów 
międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi 
(Dz. U. 2018, poz. 568) 
 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wzoru 

sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy 

w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw 
odnawialnych 
(Dz. U. 2018, poz. 600) 
 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
paliwami gazowymi 

(Dz. U. 2018, poz. 640) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg 
wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni 
(Dz. U. 2018, poz. 654) 
 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania 

sądów powszechnych 
(Dz. U. 2018, poz. 656) 
 
 

1 kwietnia 
Art. 1 pkt 32  Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2017, poz. 949) 
 
Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji w sprawie przemocy  
i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, 

sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. 
(Dz. U. 2017, poz. 2045) 
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Art. 54-69, art. 80 pkt 2, 4-10 i pkt 16 w zakresie art. 85b, art. 85, art. 86 
pkt 8, art. 87 pkt 11-13 i art. 112-120  Ustawy z dnia 27 października 2017 
r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. 2017, poz. 2203) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych 

rodzajów środków spożywczych 
(Dz. U. 2017, poz. 2461) 
 
Par. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie podwójne tiret czwarte i podwójne tiret piąte 
Obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców 
(Dz. U. 2017, poz. 2503) 
 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich 

skutków 
(Dz. U. 2018, poz. 502) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy 
zawodowych 
(Dz. U. 2018, poz. 542) 

 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu 
zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku 
kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 

(Dz. U. 2018, poz. 557) 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie 
wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie 
szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych 
(Dz. U. 2018, poz. 611) 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie 
wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie 
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów 
niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r 
(Dz. U. 2018, poz. 615) 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy 
(Dz. U. 2018, poz. 638) 
 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym 
rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych  
z obszarów właściwości innych sądów rejonowych 
(Dz. U. 2018, poz. 639) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji 

i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy 
(Dz. U. 2018, poz. 643) 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie 
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 655) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej 
(Dz. U. 2018, poz. 657) 
 

2 kwietnia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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