
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Co nowego w prawie 
9-15 stycznia 2018 

Ustawy uchwalone przez Sejm (55 i 56 posiedzenie) 

Ustawy przekazane do Senatu: 

 wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego  
w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa 

Unii Europejskiej i umów międzynarodowych 
 zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu 

przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją 
 zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych 

decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, 
wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw 

 szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej 

Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

 zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 

 budżetowa na rok 2018 
 o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta: 

 o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 
 o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 

ustaw 

 o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy - Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności 

 o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych 

Weszły w życie 

9 stycznia 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od 
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną 
pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną  
oraz pomoc na infrastrukturę lokalną 

(Dz.U. 2018, poz.45) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów 
(Dz.U. 2018, poz.92) 
 

 

 

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. 
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Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 
(Dz.U. 2018, poz.93) 

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju 
(Dz.U. 2018, poz.94) 

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia 
(Dz.U. 2018, poz.95) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

(Dz.U. 2018, poz.97) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych 
(Dz.U. 2018, poz.98) 

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej 
(Dz.U. 2018, poz.99) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

(Dz.U. 2018, poz.100) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury 
(Dz.U. 2018, poz.101) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

(Dz.U. 2018, poz.103) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie 
przekształcenia Ministerstwa Środowiska 
(Dz.U. 2018, poz.104) 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 
(Dz.U. 2018, poz.105) 
 

10 stycznia 

Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

11 stycznia 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
(Dz.U. 2017, poz.2294) 
 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2017 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do 
niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu 
(Dz.U. 2017, poz.2427) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 
sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
(Dz.U. 2017, poz.2431) 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów 

organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii 
(Dz.U. 2017, poz.2435) 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2018, poz.8) 

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.42) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.43) 
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla 

przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.44) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.52) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014–2020 

(Dz.U. 2018, poz.53) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 
tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, 
małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.57) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców,  
małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.58) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową 
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 

(Dz.U. 2018, poz.59) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej 
szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych 
(Dz.U. 2018, poz.61) 
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do 
przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(Dz.U. 2018, poz.64) 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do 

przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(Dz.U. 2018, poz.65) 
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do 
przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(Dz.U. 2018, poz.66) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do 
przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 
Krakowskiego Parku Technologicznego 
(Dz.U. 2018, poz.67) 
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do 

przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 
(Dz.U. 2018, poz.68) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do 

przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” 
(Dz.U. 2018, poz.69) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do 
przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 

Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(Dz.U. 2018, poz.70) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do 
przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(Dz.U. 2018, poz.71) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do 
przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec 

(Dz.U. 2018, poz.72) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do 

przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK 
(Dz.U. 2018, poz.73) 

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do 
przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(Dz.U. 2018, poz.74) 
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń 
co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców 
na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(Dz.U. 2018, poz.76) 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń 
co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców 

na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 
(Dz.U. 2018, poz.77) 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń 
co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców 
na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(Dz.U. 2018, poz.78) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu 

Strefowego 
(Dz.U. 2018, poz.80) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom 

działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na 
terenach specjalnych stref ekonomicznych 

(Dz.U. 2018, poz.81) 
 
Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej 
Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej  
w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r. 
(Dz.U. 2018, poz.90) 

 

12 stycznia 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska 
(Dz.U. 2017, poz.2442) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu 

obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
najmu z opcją i opróżnienia mieszkania 
(Dz.U. 2017, poz.2444) 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie 
musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały 

przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone 
przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub 
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej 
(Dz.U. 2017, poz.2445) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za 
wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez 
powiatowego lekarza weterynarii 

(Dz.U. 2018, poz.88) 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. 2018, poz.88) 
 

13 stycznia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
(Dz.U. 2017, poz.2468) 

 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej 
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(Dz.U. 2018, poz.109) 

 

14 stycznia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

15 stycznia 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 

 
 

 

 

 

© Wierzbowski Eversheds Sutherland 2017. Wierzbowski Eversheds Sutherland jest członkiem Eversheds Sutherland (Europe) Limited 


