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Co nowego w prawie 
1-6 sierpnia 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw   

           Ustawa dostosowuje prawo polskie do regulacji UE. Uchwalone zmiany 
zmierzają do wzmocnienia systemu nadzoru nad produktami leczniczymi 
i obrotem nimi. Ustawa m.in. rozszerza katalog działalności, których nie 
można łączyć z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznej i działalności, 

których prowadzenie uniemożliwia jednoczesne prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej. Modyfikuje niektóre przepisy dotyczące badań 
klinicznych. 
 
 

1 sierpnia 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2018 
r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa   

(Dz. U. 2018, poz. 1372) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej    

(Dz. U. 2018, poz. 1373) 
 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz 
niektórych innych ustaw   
(Dz. U. 2018, poz. 1375) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie 

przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie 
budżetowej na rok 2018   
(Dz. U. 2018, poz. 1426) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 
r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów 

wyborczych 
(Dz. U. 2018, poz. 1441) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia 
niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów 
(Dz. U. 2018, poz. 1460) 
 

2 sierpnia  
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany 
nieruchomości  
(Dz. U. 2018, poz. 1377) 
 

 

 

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 

Lepsza taktyka 

 
 

 

 

Zapisz się na nasz  
newsletter 

Otrzymuj cykliczne 

informacje o ważnych 

zmianach w prawie  

oraz organizowanych 
przez nas szkoleniach  

i konferencjach. 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, 
którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz 

sposobu jego przekazywania  
(Dz. U. 2018, poz.1384) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu 
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   
(Dz. U. 2018, poz. 1434) 
 

Art. 1 pkt 15 lit. f oraz pkt 16 w zakresie dodawanego art. 11a i art. 11b  Ustawy  
z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw   
(Dz. U. 2018, poz. 1467) 

3 sierpnia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

4 sierpnia 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie 
umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej  
(Dz. U. 2018, poz. 1391) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  
(Dz. U. 2018, poz. 1393) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych  

(Dz. U. 2018, poz. 1394) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(Dz. U. 2018, poz. 1395) 
 

5 sierpnia 

Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 
6 sierpnia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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