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Co nowego w prawie 
30 stycznia – 5 lutego 2018 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 
restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia 
wierzytelności  
Zmiany w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne mają na celu dostosowanie 
przepisów dotyczących pomocy publicznej dla małych i średnich 

przedsiębiorców do sformułowanych przez Komisję Europejską  
w procedurze notyfikacji „Programu pomocowego przewidującego 
udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich 
przedsiębiorców”. O pomoc na restrukturyzację będą mogli się ubiegać 
zarówno przedsiębiorcy objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym,  
jak i ci, wobec których takie postępowanie nie jest prowadzone. O pomoc  

na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będą mogli 
ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się 
postępowanie restrukturyzacyjne. 

 
 Ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych 

Mocą ustawy zmienia się organ odpowiedzialny za pobór opłaty 
elektronicznej za przejazd autostradami. Od 3 listopada 2018 roku opłaty 

te będzie pobierał Główny Inspektor Transportu Drogowego. Niektóre 
czynności związane z poborem opłat GITD będzie mógł powierzyć 
określonym w Ustawie instytucjom. Ustawa określa też inne uprawnienia 
GITD, związane z systemem poboru i kontroli opłat drogowych.          

30 stycznia 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę 

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości 
(Dz. U. 2018, poz. 257) 
 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 
orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania 

wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach 
(Dz. U. 2018, poz. 258) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. 2018, poz. 269) 

 

31 stycznia 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz. U. 2018, poz. 130) 
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. 
w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę 

(Dz. U. 2018, poz. 263) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń 

etatowych w Straży Granicznej 
(Dz. U. 2018, poz. 277) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie 
przekazywania Biuru Nadzoru Wewnętrznego informacji oraz wzoru imiennego 
upoważnienia inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego 
(Dz. U. 2018, poz. 283) 

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie 
zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, 
uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje 
czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej 

(Dz. U. 2018, poz. 284) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 
2018 r. w sprawie wzoru umundurowania oraz odznak strażnika Straży 
Marszałkowskiej 
(Dz. U. 2018, poz. 287) 
 
1 lutego 

Art. 5 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
restrukturyzacyjne   
(Dz. U. 2017, poz. 1508) 
 
Art. 2 ust. 3 pkt 5, art. 35 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 i art. 36 pkt 7 i pkt 8 lit. b    
Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej   

(Dz. U. 2017, poz. 1530) 

 
Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  
(Dz. U. 2018, poz. 137) 
 
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa 
(Dz. U. 2018, poz. 138) 

 
Art. 1 pkt 6 i art. 3 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 
restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności  
(Dz. U. 2018, poz. 149) 
 

Par. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(Dz.U. 2018, poz.225) 

 
Par. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora  

w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi 
(Dz.U. 2018, poz.226) 
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 
(Dz.U. 2018, poz.229) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez 
funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania 
zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych 
(Dz.U. 2018, poz.231) 
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. 
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w 

przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu  
o nadanie tytułu profesora 
(Dz.U. 2018, poz.261) 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów 
deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia 
wewnątrzwspólnotowego 
(Dz.U. 2018, poz.267) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów 

dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
 
(Dz.U. 2018, poz.270) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia 

Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu 
Badawczego i Instytutu Maszyn Matematycznych 

(Dz.U. 2018, poz.271) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów 
deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie 
przedpłaty akcyzy 
(Dz.U. 2018, poz.273) 

 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w 
sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów 
(Dz.U. 2018, poz.279) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty 

za ustalanie wskaźnika ryzyka 

(Dz.U. 2018, poz.282) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków 
służbowych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wymaga zawarcia 

umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(Dz.U. 2018, poz.285) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie znaku graficznego Służby Ochrony Państwa 
(Dz.U. 2018, poz.286) 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy 
Służby Ochrony Państwa 

(Dz.U. 2018, poz.292) 
 
2 lutego 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania 
zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego  

(Dz. U. 2018, poz. 148) 
 
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności  
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(Dz. U. 2018, poz. 149) 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych 
oraz ich wynagradzania 
(Dz.U. 2018, poz.289) 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy 
Służby Ochrony Państwa 
(Dz.U. 2018, poz.292) 
 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej 

(Dz.U. 2018, poz.293) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń 
przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia 

służby poza granicami państwa 
(Dz.U. 2018, poz.294) 

 

3 lutego 
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej  
(Dz. U. 2018, poz. 152) 
 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych 
(Dz. U. 2018, poz. 159) 
 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 
2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania 
zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną 
lub osobę fizyczną 

(Dz.U. 2018, poz.301) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków  
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania 
(Dz.U. 2018, poz.302) 
 

4 lutego 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

5 lutego 
Par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. i  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  
z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych 

(Dz. U. 2017, poz. 55) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla 
informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane 
i przekazywane 

(Dz.U. 2018, poz.304) 
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