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wiedzą
Ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących
przelotu pasażera
Ustawa wdraża do polskich przepisów rozporządzenie PE odnośnie
wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR)
w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej
przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań
przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania. Dane PNR obejmują
dane dotyczące przelotu pasażera, w tym dane osobowe, które są
przetwarzane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
przez przewoźników lotniczych w celu dokonania rezerwacji lub realizacji
lotu w ramach przewozu lotniczego, podlegające przekazaniu przez
przewoźnika lotniczego do Krajowej Jednostki do spraw Informacji
o Pasażerach (JIP). Ustawa nakłada na przewoźników lotniczych
organizujących loty PNR obowiązek nieodpłatnego przekazywania do JIP
danych PNR. Przewoźnicy lotniczy będą zobowiązani do przekazywania
gromadzonych przez siebie danych wszystkich pasażerów przed każdym
realizowanym lotem PNR w okresie od 48 do 24 godzin przed
planowanym rozpoczęciem lotu oraz niezwłocznie po zakończeniu
odprawy biletowo-bagażowej i wejściu pasażerów na pokład statku
powietrznego, kiedy nie mogą już go opuścić przed startem, a inni
pasażerowie nie mogą wejść na pokład.

Ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym
Zmiana ustawy ma na celu dostosowanie przepisów polskich
do europejskich. Celem części zmian jest wypełnienie zobowiązań
nałożonych przez Komisję Europejską w związku z trwającym procesem
notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce „Przewozy Regionalne”
sp. z o.o. w 2015 r. na restrukturyzację. W ustawie m.in.
doprecyzowano pojęcie „transportu kolejowego”. Umożliwiono zawarcie
jednej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych
pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych,
w przypadku powierzenia ich wykonywania temu samemu operatorowi.
Na mocy ustawy, po 14 grudnia 2030 r. tracą moc umowy o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu
do pasażerskich przewozów wojewódzkich w transporcie kolejowym
zawarte z operatorem wybranym w trybie bezprzetargowym. Natomiast
po 12 grudnia 2020 r. nie będzie można stosować niektórych wyłączeń
od ogólnej zasady konkurencyjnego przyznawania umów w zakresie
wojewódzkich przewozów pasażerskich.

29 maja
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez
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grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. 2018, poz. 884)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie
wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może
być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego
(Dz. U. 2018, poz. 886)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych,
które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi, oraz trybu ich przyznawania
(Dz. U. 2018, poz. 887)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych
(Dz. U. 2018, poz. 888)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biedrusko (PLH300001)
(Dz. U. 2018, poz. 889)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20
kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości
prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych – Fides z siedzibą w Warszawie
(Dz. U. 2018, poz. 891)
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu
pasażera
(Dz. U. 2018, poz. 894)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036)
(Dz. U. 2018, poz. 895)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk
dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi i ogrzewalni
(Dz. U. 2018, poz. 896)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22
maja 2018 r. w sprawie określenia protokołów i formatów danych
wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych w celu przekazywania
danych PNR do Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach
(Dz. U. 2018, poz. 1012)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu
„Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc
w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. 2018, poz. 1021)
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk
sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby
wiceprezesów
(Dz. U. 2018, poz. 1028)
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30 maja
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu
udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu
cywilnym
(Dz. U. 2018, poz. 898)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037)
(Dz. U. 2018, poz. 899)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107)
(Dz. U. 2018, poz. 901)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025)
(Dz. U. 2018, poz. 902)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie
ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez
laboratoria celne
(Dz. U. 2018, poz. 904)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej
(PLH100026)
(Dz. U. 2018, poz. 905)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach
(PLH300048)
(Dz. U. 2018, poz. 906)
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym
(Dz. U. 2018, poz. 907)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być
doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym,
oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów
przeciwwstrząsowych, ratujących życie
(Dz. U. 2018, poz. 909)
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
(Dz. U. 2018, poz. 911)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja
2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
w publicznych szkołach artystycznych
(Dz. U. 2018, poz. 1023)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach
artystycznych
(Dz. U. 2018, poz. 1024)
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020
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(Dz. U. 2018, poz. 1029)
31 maja
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz. 912)
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych
(Dz. U. 2018, poz. 914)
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
(Dz. U. 2018, poz. 915)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby,
jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej
na określonym stanowisku służbowym
(Dz. U. 2018, poz. 918)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło
Łabędnika (PLH280047)
(Dz. U. 2018, poz. 919)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych
(Dz. U. 2018, poz. 1037)
1 czerwca
Art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
(Dz.U. 2017, poz. 933)
Art. 1 pkt 4-7 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
(Dz. U. 2017, poz. 2216)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków
utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których
normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
(Dz. U. 2018, poz. 116)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. 2018, poz. 475)
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 kwietnia
2018 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli
obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu
strategicznym w ramach zezwoleń generalnych
(Dz. U. 2018, poz. 747)
Art. 3 pkt 4-7 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 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
(Dz. U. 2018, poz. 863)

4

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2018
r. w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
(Dz. U. 2018, poz. 922)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przedborska (PLH260004)
(Dz. U. 2018, poz. 923)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu
prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
(Dz.U. 2018, poz. 924)
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i
restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
oraz ustawy o transporcie kolejowym
(Dz.U. 2018, poz. 927)
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej
(Dz.U. 2018, poz. 933)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego
(Dz.U. 2018, poz. 935)
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej
(Dz. U. 2018, poz. 1010)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
(Dz. U. 2018, poz. 1017)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji
pośredniczących podmiotów tytoniowych
(Dz. U. 2018, poz. 1042)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie
podatku akcyzowego
(Dz. U. 2018, poz. 1043)
2 czerwca
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
(Dz. U. 2018, poz. 824)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów
elektronicznej dokumentacji medycznej
(Dz. U. 2018, poz. 941)
3 czerwca
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia
4 czerwca
Art. 5 Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2015, poz. 541)
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Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2015, poz. 1273)
Art.2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2015, poz. 2183)
Art. 29 pkt 6 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2015, poz. 2281)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do
przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców
(Dz. U. 2016, poz. 412)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie
wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji
kierowców
(Dz. U. 2016, poz. 426)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie
katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców
(Dz. U. 2016, poz. 427)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych
danych do centralnej ewidencji kierowców
(Dz. U. 2016, poz. 429)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
(Dz. U. 2016, poz. 430)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji
pojazdów
(Dz. U. 2016, poz. 431)
Par. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu
do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
(Dz. U. 2016, poz. 488)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie
zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania
o niepełnosprawności
(Dz. U. 2016, poz. 864)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie
przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu
drogowego popełnianych przez kierowców
(Dz. U. 2016, poz. 994)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców
(Dz. U. 2016, poz. 1114)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie
wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych
danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych
(Dz. U. 2016, poz. 1143)
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Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru
wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
(Dz. U. 2016, poz. 1147)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru
wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
(Dz. U. 2016, poz. 1148)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie
wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji
posiadaczy kart parkingowych
(Dz. U. 2016, poz. 1150)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej
ewidencji pojazdów
(Dz. U. 2016, poz. 1162)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie
zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej
ewidencji kierowców
(Dz. U. 2016, poz. 1225)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie
przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu
drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców
(Dz. U. 2016, poz. 1274)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie
przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach
przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin
w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego
(Dz. U. 2016, poz. 1275)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie
przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a
Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
(Dz. U. 2016, poz. 1320)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. 2016, poz. 1584)
Pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz. U. 2016, poz. 1948)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz. U. 2016, poz. 2252)
Art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust.
3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91-95, art. 98,
art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art.
101, art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust.
1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. g w
zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie art. 140 ust. 1 pkt
3, 3a i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, oraz art. 136 ust. 1-3 Obwieszczenia Marszałka Sejmu
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Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami
(Dz. U. 2017, poz. 978)
Par. 2 pkt 9 i 20, par. 5, par. 9 oraz par. 10 Rozporządzenia Ministra
Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych
gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
(Dz. U. 2017, poz. 2090)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie
wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej
ewidencji kierowców
(Dz. U. 2017, poz. 2133)
Par. 48 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 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz. 957)
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