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Co nowego w prawie 
22-28 maja 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
Wprowadzono nową regulację w zakresie ochrony danych osobowych, 
zgodną z Rozporządzeniem PE dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w związku  
z uchyleniem dyrektywy 95/46/WE. Ustawa ma zastosowanie do 

przetwarzania danych w sposób całkowicie lub częściowo 
zautomatyzowany i do przetwarzania danych osobowych stanowiących 
część zbioru danych w sposób inny niż zautomatyzowany. Ustawa 
zawiera przepisy wyłączające spod obowiązku stosowania 
Rozporządzenia PE przez niektóre jednostki organów publicznych – 
w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do działań 

związanych z bezpieczeństwem narodowym. Wyłączono też stosowanie 
niektórych zapisów Rozporządzenia do działalności polegającej na 
redagowaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych, 

wypowiedzi w ramach działalności literackiej, artystycznej oraz 
działalności akademickiej. Zgodnie z Ustawą GIODO staje się Prezesem 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stanowisko Prezesa UODO będzie 
kadencyjne. Ustawa reguluje sposób postępowania w sprawach 

o naruszenie ochrony danych osobowych. 
 

 Ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo  
o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym 
Ustawa wprowadza zmiany dotyczące m. in. podmiotów mających prawo 
wnieść skargę nadzwyczajną; zobowiązuje prezydenta RP  

do zasięgnięcia opinii KRS przed podjęciem decyzji o dalszym 
zajmowaniu stanowiska sędziego SN, po osiągnięciu przez niego wieku 
przejścia w stan spoczynku; zmienia podmiot upoważniony do 
mianowania asesora sądowego. 

 

22 maja 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warnie Bagno (PLH320047) 
(Dz. U. 2018, poz. 836) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy w Haćkach (PLH200015) 
(Dz. U. 2018, poz. 840) 

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej 
(PLH080032) 
(Dz. U. 2018, poz. 841) 
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Czytaj nasze Legal Alerty 
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów 
akcyzowych i znaków akcyzy 
(Dz. U. 2018, poz. 955) 
 
23 maja 
Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych 

(Dz. U. 2018, poz. 317) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych 
oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej 
(Dz. U. 2018, poz. 843) 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe 

(PLH140052) 
(Dz. U. 2018, poz. 846) 
 

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie 
Najwyższym 
(Dz. U. 2018, poz. 848) 
 
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

(Dz. U. 2018, poz. 849) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044) 

(Dz. U. 2018, poz. 857) 
 

24 maja 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania poszczególnych rodzajów 
inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku 
(Dz. U. 2018, poz. 854) 
 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

w sprawie uznania za pomnik historii „Strzelno ‒ zespół dawnego klasztoru 
Norbertanek” 
(Dz. U. 2018, poz. 981) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wielokrotności 
kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży 
Marszałkowskiej 

(Dz. U. 2018, poz. 983) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania 
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu 
urzędniczego 

(Dz. U. 2018, poz. 985) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie 
dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa  
oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 
(Dz. U. 2018, poz. 987) 
 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/955/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/955/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/955/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/317/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/317/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/843/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/843/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/843/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/846/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/846/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/846/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/848/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/848/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/848/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/849/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/849/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/849/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/851/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/851/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/854/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/854/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/854/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/981/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/981/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/981/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/983/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/983/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/983/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/985/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/985/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/985/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/985/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/987/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/987/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/987/1


 3 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

w sprawie uznania za pomnik historii „Krasiczyn ‒ zespół zamkowo-parkowy” 
(Dz. U. 2018, poz. 989) 
 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(Dz. U. 2018, poz. 990) 

 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej 
(Dz. U. 2018, poz. 997) 
 
25 maja 

Art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2018, poz. 12) 

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018) 
(Dz. U. 2018, poz. 859) 

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Bytomca 
(PLH080048) 
(Dz. U. 2018, poz. 862) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiszewo (PLH300037) 
(Dz. U. 2018, poz. 863) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytnica (PLH080034) 
(Dz. U. 2018, poz. 866) 

 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2018, poz. 1000) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości 
otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 
(Dz.U. 2018, poz. 1002) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji 
należności pieniężnych 
(Dz.U. 2018, poz. 1004) 

 

26 maja 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie 
cywilnej 
(Dz. U. 2018, poz. 876) 

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie 
(PLH140013) 
(Dz. U. 2018, poz. 879) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086) 
(Dz. U. 2018, poz. 882) 
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27 maja 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

28 maja 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 
 

 


