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Co nowego w prawie 
21-27 sierpnia 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących  
Celem Ustawy jest przyjęcie rozwiązań, które upraszczają i usprawniają 
procedury administracyjne związane z realizacją inwestycji 
mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących. Ustawa m.in. definiuje 
pojęcie „inwestycji mieszkaniowej”. W myśl zapisów Ustawy inwestycję 

mieszkaniową lub inwestycje towarzyszące można realizować niezależnie 
od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, chyba że są one sprzeczne ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą 
o utworzeniu parku kulturowego. Ustawa określa procedury dotyczące 
realizacji inwestycji mieszkaniowej. Ustawa zawiera zmiany ustawy 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego dotyczące m.in. rozszerzenia formuły najmu 
instytucjonalnego o umowę najmu z docelowym przeniesieniem własności 
lokalu. Ustawa traci moc 31 grudnia 2028 r. 
 

 Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw 

Zmiana Ustawy ma na celu modyfikację przepisów dotyczących 
podzielonej płatności oraz blokady rachunku przedmiotu kwalifikowanego. 
Wśród zmian są m.in.: zniesienie możliwości zaskarżenia blokady 
rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres 72 godzin; stworzenie 
podstaw prawnych do przekazywania informacji o żądaniu lub dokonaniu 
blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez bank lub SKOK; 
rozszerzenie definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz 

wprowadzenie definicji legalnej pełnomocnika do rachunku podmiotu 

kwalifikowanego; rozszerzenie możliwości wypłaty środków 
z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na zaległe 
wynagrodzenia oraz wszystkie alimenty. 
 

 Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji  

w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
Zmiana Ustawy wprowadza m.in. regulacje dotyczące Internetowego 
Konta Pacjenta. Konto to umożliwi pacjentowi lub jego pełnomocnikowi 
dostęp do różnego typu informacji oraz da pacjentowi możliwość zdalnego 
udzielania pełnomocnictw do dostępu do dokumentacji medycznej, 
wyrażeniu lub odmowie zgody na udzielanie określonych świadczeń 
zdrowotnych oraz informacji o stanie zdrowia pacjenta. Internetowe Konto 

Pacjenta ma być zintegrowane z systemem prowadzonym przez NFZ,  
tj. Zintegrowanym Informatorem Pacjenta.  

 

 
 

 

 

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  
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21 sierpnia 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 

2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
(Dz. U. 2018, poz.1286) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu 
lotniczego 
(Dz. U. 2018, poz.1488) 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. 2018, poz.1490) 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 
2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji 

(Dz. U. 2018, poz.1586) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. 2018, poz.1587) 
 
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej  
w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020 

(Dz. U. 2018, poz.1589) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu 
substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji 
psychoaktywnych 

(Dz. U. 2018, poz.1591) 
 

 
22 sierpnia 
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących  
(Dz. U. 2018, poz.1496) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę 
ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości 
świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna 
(Dz. U. 2018, poz.1496) 
 
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2018, poz.1499) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w 
ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych 
Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym  
w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 
(Dz. U. 2018, poz.1503) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka (PLH140035) 

(Dz. U. 2018, poz.1504) 
 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań 
dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej 
lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii 
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(Dz. U. 2018, poz.1596) 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Rejestru 
Medycznie Wspomaganej Prokreacji 
(Dz. U. 2018, poz.1598) 
 

23 sierpnia 

Art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych 
(Dz. U. 2018, poz. 317) 
 
Par. 1 pkt 2 w zakresie par. 48a ust. 1 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) 
 
art. 2 pkt 1, 2 i 4-11  Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo  

o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. 2018, poz. 957) 
 
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali 

(Dz. U. 2018, poz.1506) 
 
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz.1507) 
 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz.1515) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029) 
(Dz. U. 2018, poz.1517) 

 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. 2018, poz.1518) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045) 

(Dz. U. 2018, poz.1519) 
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 lipca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek 
(Dz. U. 2018, poz.1520) 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004) 
(Dz. U. 2018, poz.1521) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie 
opiniowania służbowego żołnierzy OT 
(Dz. U. 2018, poz.1522) 

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię 
Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne 
świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat 
za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. 2018, poz.1523) 
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Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę 
Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków 
(Dz. U. 2018, poz.1609) 
 
Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej 
zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, 
sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r., wprowadzonych Uchwałą Nr 90 Rady 
Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, podjętą dnia 30 

stycznia 2004 r. w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji 
(Dz. U. 2018, poz.1618) 
 

24 sierpnia 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza (PLH320004)  
(Dz. U. 2018, poz.1528) 

 
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz.1532) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Iławska (PLH280053) 
(Dz. U. 2018, poz.1535) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków 

zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach 
psychiatrycznych 

(Dz. U. 2018, poz.1538) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu 
dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów 
dokumentów 
(Dz. U. 2018, poz.1624) 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu 
leczniczego i treści ulotki 
(Dz. U. 2018, poz.1626) 
 

25 sierpnia 

Art. 7, art. 8, art. 11-13 i art. 31 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy 
państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 
mieszkania 
(Dz. U. 2018, poz.1540) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034) 

(Dz. U. 2018, poz.1545) 
 
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości 
(Dz. U. 2018, poz.1546) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie 

świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej 

(Dz. U. 2018, poz.1549) 
 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów 
aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 
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(Dz. U. 2018, poz.1632) 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu 
(Dz. U. 2018, poz.1634) 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary 
proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych 
obszarów 
(Dz. U. 2018, poz.1635) 
 
26 sierpnia 

Brak aktów prawnych, wchodzących w życie tego dnia. 
 
27 sierpnia 

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu 
centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie 
prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych 
(Dz. U. 2018, poz.416) 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 
2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję 
(Dz. U. 2018, poz.1636) 
 
Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zakresu 

obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, 
sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. 
(Dz. U. 2018, poz.1641) 
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