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Co nowego w prawie 
26 czerwca - 2 lipca 2018 

Ustawy uchwalone przez Sejm (65 posiedzenie) 

Ustawy przekazane do Senatu: 

 o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  
 

Do podpisu prezydenta nie przekazano żadnych ustaw 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji  

o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych 
w podmiotach sektora finansowego  

Ustawa określa katalog podmiotów sektora finansowego, które są 
uprawnione do weryfikacji karalności osób zatrudnionych i ubiegających 
się o zatrudnienie w jednostkach sektora finansowego w Polsce,  
na wskazanych w Ustawie stanowiskach.  

 

 Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji  
Ustawa wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia 
w podejmowaniu nowych inwestycji na terenie Polski. Wsparcie to będzie 
udzielane poprzez zwolnienie od podatku dochodowego na zasadach 
określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Decyzja o wsparciu będzie wydawana na wniosek przedsiębiorcy 
ubiegającego się o wsparcie przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy  
niż 15 lat. 
 

 Ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw 

Ustawa wprowadza do systemu podatku od towarów i usług mechanizm 
podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten znajdzie 
zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych 
podatników VAT i nie będzie miał wpływu na transakcje, których stroną 
będą nabywcy finalni (konsumenci). Stosowanie tego mechanizmu będzie 
dobrowolne. Ustawodawca wprowadza środki, które mają zachęcić do 
stosowania split payment. 

 

26 czerwca 
Art.5  Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
restrukturyzacyjne  

 

 

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  

w social media 

LinkedIn 
Twitter 

Facebook 

 

 

 

eversheds-sutherland.pl 
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(Dz. U. 2017, poz. 1508) 

 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz. 1115) 
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2018 r.  

w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu 
cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów 
(Dz. U. 2018, poz. 1116) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 maja 
2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej 
morskiego portu rybackiego w Świnoujściu-Karsiborze 

(Dz. U. 2018, poz. 1117) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu 
(Dz. U. 2018, poz. 1119) 

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu 

i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza 
(Dz. U. 2018, poz. 1120) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 
2018 r. w sprawie przyznawania i cofania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu 
mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 

(Dz. U. 2018, poz. 1223) 
 

27 czerwca 
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji  
o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych  
w podmiotach sektora finansowego  
(Dz. U. 2018, poz. 1130) 

 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2018 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona przechowywanego 
i przewożonego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa  
(Dz. U. 2018, poz. 1134) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym 
(Dz. U. 2018, poz. 1176) 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz 
sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej 

(Dz. U. 2018, poz. 1208) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 

wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego,  
dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji 
(Dz. U. 2018, poz. 1210) 
 

28 czerwca 
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek 
pływających o długości do 24 m  
(Dz. U. 2018, poz. 1137) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między 
śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi  

i wodami morza terytorialnego  
(Dz. U. 2018, poz. 1138) 
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Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru 

imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej 
danych osobowych  

(Dz. U. 2018, poz. 1140) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie listy 
istotnych elementów pojazdu kompletnego 

(Dz. U. 2018, poz. 1240) 
 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia 
społeczne osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. 2018, poz. 1245) 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową przy 
przetwarzaniu danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy  
o Krajowej Administracji Skarbowej 
(Dz. U. 2018, poz. 1246) 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie 

zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych zysków z tytułu dotacji celowych 
(Dz. U. 2018, poz. 1248) 
 
Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej 
Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii,  

z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii 
Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 25 czerwca 2014 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 1254) 
 
Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej 
Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i 

Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki 

Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 15 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 1256) 
 
 
29 czerwca 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  
i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. 2018, poz. 1150) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 
2018 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Ochrony 

Państwa  
(Dz. U. 2018, poz. 1153) 
 
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym 

(Dz. U. 2018, poz. 1233) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 
uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych członków rodzin 
sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz terminów przekazania do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne 
(Dz. U. 2018, poz. 1258) 

 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program 
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rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013 
(Dz. U. 2018, poz. 1261) 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odbierania 
przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 
(Dz. U. 2018, poz. 1262) 

 

30 czerwca 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji  
(Dz. U. 2018, poz. 1162) 
 
Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, 

z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii 
Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 25 czerwca 2014 r. 
(Dz. U. 2018, poz. 1253) 
 

1 lipca 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  
w sprawie granicy portu morskiego w Łebie 

(Dz. U. 2015, poz. 1516) 
 
Art. 4 pkt 28, art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 31 ust. 1, art. 32 i art. 91 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r.  
w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia 
na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 

września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego 
technikum 
(Dz. U. 2017, poz. 819) 
 
Art. 1 pkt 15 lit. e w zakresie art. 88j ust. 6 i art. 1 pkt 18 w zakresie art. 
88z ust. 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2017, poz. 1543) 
 
Par. 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, par. 9 ust. 1 pkt 2, par. 27 ust. 1 pkt 1 lit. b, 
par. 28 ust. 4, par. 31 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. a tiret trzecie-ósme, par. 33 
pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 
grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań 

dla tablic rejestracyjnych 
(Dz. U. 2017, poz. 2355) 
 
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych 
(Dz. U. 2017, poz. 2361) 

 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 
określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

(Dz. U. 2017, poz. 2465) 
 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 
wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz 
podróżnych 
(Dz. U. 2017, poz. 2497) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 
minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej  
w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 

przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 
(Dz. U. 2017, poz. 2507) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 
minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej  
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z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 
(Dz. U. 2017, poz. 2508) 

 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018, poz. 62) 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 
2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji  
i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych 
(Dz. U. 2018, poz. 112) 
 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy 
społecznej 
(Dz. U. 2018, poz. 278) 
 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 

(Dz. U. 2018, poz. 518) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie 
warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa  
i Prokuratury 
(Dz. U. 2018, poz. 565) 

 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 
(Dz. U. 2018, poz. 647) 
 
Art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące 

działalności gospodarczej 

(Dz. U. 2018, poz. 650) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji 
spłaty kredytów 
(Dz. U. 2018, poz. 707) 

 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną 
Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych 
(Dz. U. 2018, poz. 721) 

 
Par. 79 i par. 85 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji 
członków załóg statków morskich 

(Dz. U. 2018, poz. 802) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru 

skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek 
osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu 
(Dz. U. 2018, poz. 837) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów 
deklaracji dla podatku od towarów i usług 
(Dz. U. 2018, poz. 856) 

 
Rozporządzenie 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) 
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Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby 
o znacznym stopniu niepełnosprawności 

(Dz. U. 2018, poz. 932) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy 

zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką 
(Dz. U. 2018, poz. 964) 
 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie 
kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
(Dz. U. 2018, poz. 1019) 

 
Art. 5 i art. 7 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2018, poz. 1076) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty 
kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 
(Dz. U. 2018, poz. 1165) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis  

w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014–2020 
(Dz. U. 2018, poz. 1166) 
 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego 
(Dz. U. 2018, poz. 1174) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej 
i hospicyjnej 
(Dz. U. 2018, poz. 1185) 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa 
(Dz. U. 2018, poz. 1236) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym 
rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych 
z obszarów właściwości innych sądów rejonowych 

(Dz. U. 2018, poz. 1239) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach 

bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych 
środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach 
środków na tych rachunkach 
(Dz. U. 2018, poz. 1242) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 

świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz 
ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze 
środków publicznych 
(Dz. U. 2018, poz. 1257) 
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2 lipca 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia 

do kierowania pojazdami 
(Dz. U. 2018, poz. 1062) 
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