Co nowego w prawie
6-12 marca 2018
Ustawy uchwalone przez Sejm (59 posiedzenie)

Kontakt

Ustawy przekazane do Senatu:

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



o kosztach komorniczych



o komornikach sądowych



o zmianie ustawy o kierujących pojazdami



o zmianie ustawy - Prawo wodne



o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych



o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych
innych ustaw

Czytaj nasze Legal Alerty



o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W każdym miesiącu piszemy
o tym, co ważne dla biznesu



o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz
ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników



o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu
cywilnego



o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty



o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw



o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod
okupacją niemiecką



o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach
1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta:


o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny



Prawo przedsiębiorców



o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców



o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy



o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej



Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy
dotyczące działalności gospodarczej

Odwiedź nasze blogi
Kodeks w pracy
EuroZamówienia
IP w sieci
Przepis na energetykę
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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Weszły w życie
6 marca
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich
(Dz.U. 2017, poz.1692)
7 marca
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
(Dz.U. 2018, poz.482)
8 marca
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk
(Dz.U. 2018, poz.401)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania
i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz
ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
(Dz.U. 2018, poz.486)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(Dz.U. 2018, poz.487)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane
lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek
organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 2018, poz.493)
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
(Dz.U. 2018, poz.494)
9 marca
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U. 201, poz.310)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na
egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu
wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji
(Dz.U. 2018, poz.403)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie
patronów koordynatorów oraz patronów praktyk
(Dz.U. 2018, poz.498)
10 marca
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego
(Dz.U. 2018, poz.406)
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Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia
zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu
wysługi lat
(Dz.U. 2018, poz.407)
11 marca
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia
12 marca
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia
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