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Co nowego w prawie 
6-12 listopada 2018 

Ustawy uchwalone przez Sejm (71 posiedzenie) 

Ustawy przekazane do Senatu: 

 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 
 o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa 

rolne 
 o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 
 o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 
 o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej 
 o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw 
 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad 

rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku 

 o zmianie ustawy o dozorze technicznym 
 o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 
 o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie 
 o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
 o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 

rolników do sklepów i restauracji 

 o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw 

 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla 
przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym 

 o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia  

16 września 1987r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. 
 o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania 
i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 
czerwca 1994 r. 

 o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 

Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej 
ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. 

 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne 

 o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych 
innych ustaw 

 o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
 o Instytucie Europy Środkowej 
 o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
 o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
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 o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej  

na rok 2019 

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta: 

 ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2117) 
 zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 
 o kołach gospodyń wiejskich 
 o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej 
 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 
Ustawa ma na celu uproszczenie systemu podatkowego dla podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych. W myśl nowelizacji zeznanie 
podatkowe podatnik może składać za pośrednictwem Krajowej 
Administracji Skarbowej, bez konieczności składania wniosku przez 
podatnika. KAS wypełni za podatnika zeznanie podatkowe, bazując  

na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika 
w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły, danych znajdujących się 
w rejestrach własnych Szefa KAS i innych rejestrach państwowych,  
np. ZUS, PESEL. KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich 
podatników; podatnik może skorzystać z tak przygotowanego zeznania 
lub nie – zależy to od jego decyzji. Za pośrednictwem Portalu 

podatkowego będzie można takie zeznanie zaakceptować bez poprawek, 
wprowadzić poprawki, odrzucić. 

 

6 listopada 
Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza 
granicami państwa  
(Dz.U. 2018, poz.2018) 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
18 października 2018 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej 
osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną 
(Dz.U. 2018, poz.2058) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez 
funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej 
(Dz.U. 2018, poz.2098) 

 

7 listopada 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie 

egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia  
do nich wpisywane  
(Dz.U. 2018, poz.1745) 
 
Art.18, ust.3  Ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego 
(Dz.U. 2018, poz.2024) 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 

października 2018 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez 
funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w związku z urazami nabytymi podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa 
(Dz.U. 2018, poz.2028) 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r.  

w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli 
(Dz.U. 2018, poz.2029) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  
4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego 
oraz map ryzyka powodziowego 
(Dz.U. 2018, poz.2031) 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa 
kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane 
(Dz.U. 2018, poz.2091) 

 
Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2018 r. w sprawie mocy 

obowiązującej Porozumienia między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczącego 
uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej 
państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto 
do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonego w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r. 

(Dz.U. 2018, poz.2109) 
 

8 listopada 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lipca 2018 r.  
w sprawie trybu postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę 
zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem 
i wykorzystaniem tych informacji  

(Dz.U. 2018, poz.1505) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz.U. 2018, poz.2116) 
 
Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. 2018, poz.2117) 
 

9 listopada 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być 

stosowane w produkcji żywności  
(Dz.U. 2018, poz.1674) 
 
Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy  

na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w 
Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.   
(Dz.U. 2018, poz.2041) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci  
(Dz.U. 2018, poz. 2042) 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie  
(Dz.U. 2018, poz. 2045) 
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy 

Służby Więziennej 
(Dz.U. 2018, poz.2118) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 
warunków i trybu jej wypłaty 
(Dz.U. 2018, poz.2121) 
 

10 listopada 

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich 
(Dz.U. 2018, poz.2124) 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r.  
w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami 
oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa 
rolne, w których są utrzymywane świnie 
(Dz.U. 2018, poz.2125) 
 
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym  
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2018, poz.2126) 
 

11 listopada 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

12 listopada 

Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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