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Co nowego w prawie 
15-21 maja 2018 

Weszły w życie 

 

15 maja 
Art. 1 pkt 4 oraz art. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy  
o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. 2018, poz. 369) 
 
§ 1 pkt 1, pkt 2 w zakresie § 48a ust. 2, pkt 4 i pkt 5 lit. a Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic 
rejestracyjnych 

(Dz. U. 2018, poz. 893) 
 
16 maja 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2018 r.  

w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 897) 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie 
edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych  
w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” 
(Dz. U. 2018, poz. 910) 
 

17 maja 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego 
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby 
zawodowej oraz zasiłku chorobowego 
(Dz. U. 2018, poz. 827) 

 
18 maja 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz. 858) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty 
(Dz. U. 2018, poz. 920) 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu 
zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku 
kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 
(Dz. U. 2018, poz. 921) 
 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 
2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Rogalin ‒ zespół pałacowy  

z ogrodem i parkiem” 
(Dz. U. 2018, poz. 929) 
 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 
2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kwidzyn ‒ zespół katedralno-
zamkowy” 

(Dz. U. 2018, poz. 930) 
 

19 maja 

Art. 1 pkt 6 lit. c i d oraz pkt 8 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej  
w województwie 
(Dz.U. 2017, poz. 976) 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych 
(Dz.U. 2018, poz. 936) 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r.  
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 

(Dz.U. 2018, poz. 939) 
 
20 maja 
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej 
(Dz. U. 2018, poz. 729) 

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  
o Straży Marszałkowskiej 
(Dz. U. 2018, poz. 730) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz. U. 2018, poz. 855) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
27 kwietnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej 
(Dz.U. 2018, poz. 940) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu 

drogowego 
(Dz.U. 2018, poz. 948) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru 
imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej 

(Dz.U. 2018, poz. 951) 
 

21 maja 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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