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Co nowego w prawie 
17-23 kwietnia 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z wprowadzeniem e-recepty  
Celem ustawy jest wdrożenie e-recepty. Ustawa umożliwia wystawienie 
recept oraz zaleceń na wyroby medyczne nie tylko po osobistym 
zbadaniu pacjenta, ale również po badaniu za pomocą systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności. Wprowadza nowy sposób 

podpisywania e-recept i elektronicznej dokumentacji medycznej –  
nie tylko przy pomocy podpisu kwalifikowanego i przez profil zaufany 
ePUAP, lecz również poprzez wytworzony na te potrzeby sposób 
potwierdzania wykorzystania integralności danych w systemie 
teleinformatycznym udostępnianym przez ZUS. Ustawa modyfikuje 
dotychczasowe zasady dotyczące podpisywania dokumentacji  

medycznej itp. 
 

 Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 
Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego cztery unijne akty 
prawne. Jej celem jest to, by zobowiązać firmy inwestycyjne, w tym 
banki, do działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta. 

Nakłada na instytucje uczestniczące w obrocie instrumentami 
finansowymi nowe obowiązki, szczególnie dotyczące relacji tych 
instytucji z ich klientami. 

 
17 kwietnia 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących  

w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne  
ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej 
(Dz. U. 2018, poz. 738) 
 

18 kwietnia 

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  

z wprowadzeniem e-recepty  
(Dz. U. 2018, poz. 697) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept 
(Dz. U. 2018, poz. 745) 
 

19 kwietnia 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach 
służbowych  
(Dz. U. 2018, poz. 662) 
 

 

 

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 
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Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt  

oraz ustawy – Kodeks karny  
(Dz. U. 2018, poz. 663) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej 
(Dz. U. 2018, poz. 665) 
 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków 
Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych 
(Dz. U. 2018, poz. 666) 
 

Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu 
obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, 

podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 670) 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie celów 
specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz 
oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele 
(Dz. U. 2018, poz. 748) 
 
20 kwietnia 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów 
ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania 
rybołówstwa komercyjnego  
(Dz. U. 2018, poz. 674) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów 
ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa 
rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania 
rybołówstwa rekreacyjnego  
(Dz. U. 2018, poz. 675) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami 
mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  
(Dz. U. 2018, poz. 676) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty” 
(Dz. U. 2018, poz. 752) 

 

21 kwietnia 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół 
i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister 

Obrony Narodowej  
(Dz. U. 2018, poz. 681) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 
określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre 
świadczenia  
(Dz. U. 2018, poz. 682) 
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Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. 2018, poz. 685) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych 
oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria  
(Dz. U. 2018, poz. 686) 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez 
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  
(Dz. U. 2018, poz. 687) 

 
22 kwietnia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

23 kwietnia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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