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Co nowego w prawie 
19-25 czerwca 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych 
oraz niektórych innych ustaw   
Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego zapisów 
dyrektywy PE i Rady (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego. Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy, to m.in.: 
rozszerzenie katalogu usług płatniczych o dwa nowe typy: usługę dostępu 

do informacji o rachunku oraz usługę inicjowania transakcji płatniczej; 
modyfikacja katalogu wyłączeń z reżimu ustawy o usługach płatniczych 
oraz zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję.  
 

 Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym 
Ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji 

inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) 
oraz infrastruktury mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki 
rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania 

nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach.  
Ponadto ustawa określa umocowanie pełnomocnika rządu ds. CPK  
oraz ustroju korporacyjnego spółek realizujących inwestycje. 
 

19 czerwca 
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla 
zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby 
zagranicznej   
(Dz. U. 2018, poz. 1065) 
 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży 
Marszałkowskiej 
(Dz. U. 2018, poz. 1170) 

 

20 czerwca 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz 
niektórych innych ustaw  
(Dz. U. 2018, poz. 1075) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego  
(Dz. U. 2018, poz. 1081) 

 

21 czerwca 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
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(Dz. U. 2018, poz. 1086) 

 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym 

(Dz. U. 2018, poz. 1089) 
 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji 
rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(Dz. U. 2018, poz. 1090) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania 
i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy 
(Dz. U. 2018, poz. 1179) 

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie 
przenoszenia do służby w Straży Marszałkowskiej 
(Dz. U. 2018, poz. 1180) 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru 
Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych 

(Dz. U. 2018, poz. 1181) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie 
szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem 
dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 
(Dz. U. 2018, poz. 1186) 

 
22 czerwca 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 
informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody  
(Dz. U. 2018, poz. 973) 
 
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz ustawy o kierujących pojazdami 

(Dz. U. 2018, poz. 1099) 
 
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielania 
wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury 
szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014–2020 

(Dz. U. 2018, poz. 1101) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 czerwca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez 
konsula Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. 2018, poz. 1192) 

 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 
2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
szkół i placówek artystycznych 

(Dz. U. 2018, poz. 1193) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu 
(Dz. U. 2018, poz. 1194) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i 
dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno- 
rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas 

stosowania tych czynności 
(Dz. U. 2018, poz. 1195) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Polskiego 
Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych 
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(Dz. U. 2018, poz. 1196) 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego 

Rejestru Nowotworów 
(Dz. U. 2018, poz. 1197) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 

2018 r. w sprawie równoważnika pieniężnego dla funkcjonariuszy Służby Ochrony 
Państwa za brak lokalu mieszkalnego 
(Dz. U. 2018, poz. 1198) 
 

23 czerwca 
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. 2018, poz. 1105) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych 

utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania  
(Dz. U. 2018, poz. 1108) 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie metody 
obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach 
płatniczych 
(Dz. U. 2018, poz. 1110) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, 
banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, i banków powierniczych 
(Dz. U. 2018, poz. 1111) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i 
warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.  

70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków 
powierniczych 
(Dz. U. 2018, poz. 1112) 
 
24 czerwca 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 

 

25 czerwca 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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