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Co nowego w prawie 
10-16 kwietnia 2018 

Ustawy uchwalone przez Sejm (61 posiedzenie) 

Ustawy przekazane do Senatu: 

 o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących 
pojazdami 

 o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

 o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

 o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 

 o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się 
o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego 

 o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie 
Więziennej 

 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

 o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym 

 o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 

 o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece 

 o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 
niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 

 o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej 
ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. 

 o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa 
Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, 

sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. 

 o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. 

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta: 

 o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990  
oraz treści tych dokumentów 

 

 

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. 
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 o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

oraz niektórych innych ustaw 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze 
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami  
Ustawa implementuje do polskiego prawodawstwa zapisy prawa 
europejskiego dotyczące konsumenckich umów o kredyt związanych  
z nieruchomościami, regulując tę problematykę w sposób kompleksowy. 
Celem Ustawy jest zwiększenie transparentności ofert kredytodawców 

i wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku kredytów związanych 
z nieruchomościami mieszkalnymi i ogólnie – na rynku kredytów 
konsumenckich. 

 
 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 

ustaw 
Celem ustawy jest optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków 
Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia opieki 
zdrowotnej oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń. 
 

10 kwietnia 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali  
(Dz.U. 2018, poz.48) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki 
Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” 
(Dz. U. 2018, poz. 614) 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli 
(Dz. U. 2018, poz. 691) 
 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 
r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz 
publicznej placówce artystycznej 
(Dz. U. 2018, poz. 693) 
 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 
r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły 
artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom 
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy 

komisji konkursowej 
(Dz. U. 2018, poz. 694) 
 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry 
narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub 

mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(Dz. U. 2018, poz. 695) 

 
Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej 
Euro-Śródziemnomorskiej Umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem 

Marokańskim, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 706) 
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11 kwietnia 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 
równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony 
Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej 
(Dz. U. 2018, poz. 704) 

 

12 kwietnia 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych 
w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania  

(Dz.U. 2018, poz.629) 
 
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych 
(Dz.U. 2018, poz.664) 

 
Art. 1 pkt 2 lit. c oraz lit. D Ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – 

Prawo wodne, z mocą od dnia 1 stycznia 2018r. 
(Dz. U. 2018, poz. 710) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 

2018 r. w sprawie badań funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na zawartość 
środka odurzającego lub innych podobnie działających substancji lub środka 
(Dz. U. 2018, poz. 715) 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i 

udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz 
związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego 
(Dz. U. 2018, poz. 717) 

 

 

13 kwietnia 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie 
wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu 
ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych  
(Dz.U. 2018, poz.636) 
 

14 kwietnia 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2018 r. sprawie 
ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną 
służbę wojskową rotacyjnie   
(Dz.U. 2018, poz.642) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów 

(Dz.U. 2018, poz.680) 
 

15 kwietnia 
art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw  

(Dz.U. 2017, poz.785) 
 

16 kwietnia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia. 
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