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Co nowego w prawie 
3-9 kwietnia 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym 
Ustawa wprowadza m. in.: nowe pojęcie „skargi nadzwyczajnej”, która, 
pod określonymi warunkami, będzie mogła być wniesiona od każdego 
prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub wojskowego 
kończącego postępowanie. Wprowadza wewnętrzny mechanizm 
sądownictwa dyscyplinarnego dla sędziów Sądu Najwyższego. 

Wyodrębnia dwie nowe izby Sądu Najwyższego – Izbę Kontroli 
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną. Zmienia 
wymagania wobec kandydatów do pełnienia urzędu na stanowisku 
sędziego Sądu Najwyższego. 
 

3 kwietnia 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym 
(Dz. U. 2018, poz. 5) 
 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 
r. w sprawie sposobu wyboru, składu, struktury organizacyjnej, trybu 
działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego 
(Dz. U. 2018, poz. 653) 

 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 
r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz 
Sądu Najwyższego 
(Dz. U. 2018, poz. 658) 
 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r.  

w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko 
sędziego Sądu Najwyższego 
(Dz. U. 2018, poz. 659) 
 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - 

Regulamin Sądu Najwyższego 

(Dz. U. 2018, poz. 660) 
 

4 kwietnia 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty 
podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów 
lub usług  

(Dz. U. 2018, poz. 579) 
 
 
 
 

 

 

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 
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Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu 

z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-
Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 669) 
 

5 kwietnia 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie 

funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących 
sędziom  
(Dz. U. 2018, poz. 591) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu oficerskiego funkcjonariuszy 

Służby Ochrony Państwa 
(Dz. U. 2018, poz. 671) 
 

6 kwietnia 
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 „Scalanie 

gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz. U. 2018, poz. 595) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi 

Narodowemu z siedzibą w Jeziorach 
(Dz. U. 2018, poz. 598) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby  

w Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz. U. 2018, poz. 672) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości 
przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej 
oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz. U. 2018, poz. 673) 

 
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) 

 

7 kwietnia 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie 
przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską 
(Dz. U. 2018, poz. 602) 
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  
12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu uznawania 
przepisów technicznych w zakresie budowy statków i stałych platform 
wiertniczych, wydanych przez uznane organizacje, za spełniające wymagania 
bezpieczeństwa 
(Dz. U. 2018, poz. 607) 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności 

kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego 
(Dz. U. 2018, poz. 612) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie  

do służby w Straży Granicznej 
(Dz. U. 2018, poz. 679) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
wysokości wynagrodzenia koordynatora zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury 

(Dz. U. 2018, poz. 684) 
 
8 kwietnia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 

 

9 kwietnia 
Art. 7 pkt 2-4, art. 30, art. 44 oraz art. 54 Ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych 
ustaw 
(Dz. U. 2018, poz. 398) 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych 
dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów 

przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji 
oświatowej 
(Dz. U. 2018, poz. 628) 
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