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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 zmianie ustawy o własności lokali



o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz
niektórych innych ustaw



o zmianie ustawy o finansach publicznych



o tachografach



o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw



o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj nasze Legal Alerty



o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

W każdym miesiącu piszemy
o tym, co ważne dla biznesu



o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw



o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw



o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji
o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17
października 2017 r.



o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej



o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii
Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r.



o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej
w Atenach dnia 14 października 1992 r.



o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,
sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.



o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji,
sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.



o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a
Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony
inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r.,
zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec
w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w
Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia
14 maja 2003 r.



o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony
inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.
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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



o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji,
podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.



o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową
a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji,
sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.



o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki
Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,
sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.



o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,
sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r.



o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,
sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.



o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,
sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.



o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej
ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989
r.



ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych
ustaw



o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw



o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej
w Monachium dnia 18 lutego 2017 r.



o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między
Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej
strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.



o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta:
Do podpisu prezydenta nie przekazano żadnych ustaw

Weszły w życie
W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy:


Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych
programach emerytalnych
Ustawa dostosowuje przepisy prawa polskiego do uregulowań europejskich
dotyczących minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności
pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu
nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur. Ustawa
m.in. wprowadza maksymalny okres oczekiwania na nabycie prawa
do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego, rozszerza
obowiązki informacyjne pracodawców prowadzących pracownicze
programy emerytalne względem uczestników programu, byłych
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pracowników oraz osób uprawnionych do otrzymania środków
zgromadzonych przez uczestnika programu w przypadku jego śmierci
w celu dostarczenia zindywidualizowanej informacji, zobowiązuje
zarządzających PPE do niezwłocznego przekazywania pracodawcom
prowadzącym te programy, na ich wniosek, informacji dotyczących
wartości środków zgromadzonych na rachunku pracownika (aktywnego
uczestnika lub byłego pracownika), określa termin, formę, postać
i częstotliwość przekazywania tej informacji oraz precyzuje, co powinna
ona zawierać.
5 czerwca
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji
(Dz.U. 2018, poz.953)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie
Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych
(Dz.U. 2018, poz.1063)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji
Skarbowej”
(Dz.U. 2018, poz.1064)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018
r. w sprawie legitymacji służbowej i identyfikatora służbowego funkcjonariusza
Służby Ochrony Państwa
(Dz.U. 2018, poz.1067)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych
oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013
(Dz.U. 2018, poz.1068)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018
r. w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa
(Dz.U. 2018, poz.1069)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie
terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza
Straży Marszałkowskiej
(Dz.U. 2018, poz.1070)
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
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na
rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz.U. 2018, poz.1071)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie
dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej uzasadnionego
szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby
(Dz.U. 2018, poz.1073)
6 czerwca
Art. 2 pkt 12 Ustawy 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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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami i kierowców
(Dz.U. 2018, poz.970)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz
poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”
w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz.U. 2018, poz.1074)
Ustawa 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 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie
stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
(Dz.U. 2018, poz.1080)
Oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie związania
Rzeczypospolitej Polskiej zmianami Statutu Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego, stanowiącego załącznik do Umowy o powołaniu
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Štiřinie dnia
9 czerwca 2000 r., sporządzonymi w Budapeszcie dnia 11 lipca 2005 r.
(Dz.U. 2018, poz.1088)
7 czerwca
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej
Straży Pożarnej
(Dz.U. 2018, poz.982)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz.U. 2018, poz.984)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
zakresu i sposobu realizacji zadań służby hydrograficznej
(Dz.U. 2018, poz.991)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji
rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz.U. 2018, poz.1090)
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach
emerytalnych
(Dz.U. 2018, poz.1091)
Oświadczenie rządowe z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej
Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego
Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,
podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu
dnia 14 kwietnia 2014 r.
(Dz.U. 2018, poz.1095)

4

8 czerwca
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów
komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania
(Dz.U. 2018, poz.490)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu
urzędniczego
(Dz.U. 2018, poz.1001)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Krajowego
Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych
(Dz.U. 2018, poz.1093)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i
dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania,
przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa
(Dz.U. 2018, poz.1097)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie rodzajów
kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na
repatrianta oraz sposobu ich organizacji
(Dz.U. 2018, poz.1100)
9 czerwca
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27
kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za czynności związane z obowiązkową oceną
zgodności wyposażenia morskiego
(Dz.U. 2018, poz.1005)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie minimalnej
sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
(Dz.U. 2018, poz.1006)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania
czynności agencyjnych
(Dz.U. 2018, poz.1007)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy
o księgach wieczystych i hipotece
(Dz.U. 2018, poz.1009)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca
2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
(Dz.U. 2018, poz.1113)
10 czerwca
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia
11 czerwca
Art. 1 pkt 24 i 27, art. 6 i art. 7 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy
– Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2018, poz.1118)
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