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Co nowego w prawie 
3-10 września 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz niektórych innych ustaw 
Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego zapisy dyrektywy PE 
i Rady (UE) dotyczące ochrony niejawnego know-how oraz tajemnic 
przedsiębiorstwa. Ustawa m.in. wprowadza nową definicję czynu 
nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do tajemnicy przedsiębiorstwa; 

wprowadza nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa; rezygnuje  
z regulacji ograniczających okres ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; 
określa, kiedy ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie tajemnicy 
przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a kiedy nie; 
rozszerza katalog sankcji cywilnoprawnych za dokonanie czynu 
nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 
 

4 września 
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. 2018, poz.1590) 

 
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz.1637) 
 
Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie związania 
Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach 
nauki, oświaty i kultury na lata 2017–2020, podpisanym w Warszawie dnia  
17 października 2017 r. 
(Dz. U. 2018, poz.1696) 

 
Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie związania 

Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załączników do Międzynarodowej konwencji 
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej  
w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym  
w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym  
w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 28 października 
2016 r. 
(Dz. U. 2018, poz.1715) 

 
5 września 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw  
(Dz. U. 2018, poz.1592) 
 

 

 

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 

 
 

 

 

Zapisz się na nasz  
newsletter 

Otrzymuj cykliczne 

informacje o ważnych 

zmianach w prawie  

oraz organizowanych 
przez nas szkoleniach  

i konferencjach. 
 

 

 

 

Śledź nas  

w social media 

LinkedIn 

Twitter 
Facebook 

 

 

 

eversheds-sutherland.pl 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1590/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1590/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1590/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1696/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1696/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1696/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1696/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1696/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1715/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1715/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1715/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1715/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1715/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1715/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1715/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1592/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1592/1
mailto:alicja.wyczolkowska@eversheds-sutherland.pl
mailto:alicja.wyczolkowska@eversheds-sutherland.pl
http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/legal_alert/la_pl_pl_index.page?
http://kodekswpracy.pl/
http://eurozamowienia.pl/index.html
http://ipwsieci.pl/index.html
http://przepisnaenergetyke.pl/index.html
http://prawomowni.pl/index.html
http://lepszataktyka.pl/index.html
http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/newsletter-pl/newsletter-rejestracja-pl.page?
http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/newsletter-pl/newsletter-rejestracja-pl.page?
https://www.linkedin.com/company/wierzbowski-eversheds-sutherland?trk=biz-companies-cym
https://twitter.com/ESlawPoland
https://www.facebook.com/WierzbowskiEvershedsSutherland/?ref=bookmarks
http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/index.page


 2 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 

a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 
stycznia 2018 r.  

(Dz. U. 2018, poz.1597) 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych  
(Dz. U. 2018, poz.1599) 

 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym 
(Dz. U. 2018, poz.1698) 
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie powierzenia zarządzającemu Krakowskim Parkiem Technologicznym 

wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o 
wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1699) 
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji  

o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1700) 
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie powierzenia zarządzającemu Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji  

o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1701) 
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie powierzenia zarządzającemu Kamiennogórską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości wydawania decyzji o wsparciu oraz 
wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu 

(Dz. U. 2018, poz.1702) 

 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną 
„Starachowice” wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji 
decyzji o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1703) 

 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie powierzenia zarządzającemu Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji  
o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1704) 

 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji 

decyzji o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1705) 
 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie powierzenia zarządzającemu Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
INVEST-PARK wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji 
decyzji o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1706) 
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

w sprawie powierzenia zarządzającemu Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji  
o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1707) 
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Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park 
Mielec wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji 

o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1708) 
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

w sprawie powierzenia zarządzającemu Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji  
o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1709) 
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie powierzenia zarządzającemu Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji 
decyzji o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1710) 
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

w sprawie powierzenia zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania 

kontroli realizacji decyzji o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1711) 
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie powierzenia zarządzającemu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji  

o wsparciu 
(Dz. U. 2018, poz.1712) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy 
publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji 
(Dz. U. 2018, poz.1713) 
 

Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie utraty mocy 

obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem 
Niderlandów w odniesieniu do Aruby w sprawie automatycznej wymiany informacji 
w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej 
załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów  
z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską  
a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisanej w Warszawie dnia 

7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r. 
(Dz. U. 2018, poz.1720) 
 

6 września 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki (PLH240006) 

(Dz. U. 2018, poz.1604) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności 
wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych 
wyrobów 
(Dz. U. 2018, poz.1606) 

 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu 
i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. 
(Dz. U. 2018, poz.1607) 
 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy 
o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, 
sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r. 
(Dz. U. 2018, poz.1611) 
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Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nowego brzmienia art. 11 
ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 
i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. 
(Dz. U. 2018, poz.1729) 

 
7 września 
Art. 39, art. 50 i art. 52 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach  
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących 
(Dz. U. 2018, poz.1496) 
 

Art. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. 2018, poz.1613) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków 
gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, 

wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  
(Dz. U. 2018, poz.1615) 
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym  
(Dz. U. 2018, poz.1617) 
 
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia 
ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego  
w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r. 
(Dz. U. 2018, poz.1621) 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 
2018 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 
(Dz. U. 2018, poz.1622) 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności 

(Dz. U. 2018, poz.1625) 
 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 
zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników 
aukcji wstępnych 
(Dz. U. 2018, poz.1730) 

 

8 września 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych 
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi  
(Dz. U. 2018, poz.1627) 

 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej  
(Dz. U. 2018, poz.1631) 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków 

rolnych 
(Dz. U. 2018, poz.1633) 
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania 
sądów powszechnych 

(Dz. U. 2018, poz.1732) 
 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych  

i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych 
(Dz. U. 2018, poz.1740) 
 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r.  
w sprawie nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości 
(Dz. U. 2018, poz.1741) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności  
i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Biurze Ochrony Rządu 
(Dz. U. 2018, poz.1742) 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie 

wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących 
przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych 
podlegających tej analizie 
(Dz. U. 2018, poz.1743) 
 
9 września 

Art. 4 pkt 2-4 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz.1104) 
 
10 września 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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