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Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych
innych ustaw
zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie
przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu
dnia 6 marca 1959 r.
zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych
innych ustaw
zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie
zachodniopomorskim
pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych
latach najmu mieszkania
zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych
ustaw
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących
zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta:








o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o własności lokali
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
o tachografach
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

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.

Śledź nas
w social media
LinkedIn
Twitter
Facebook

eversheds-sutherland.pl
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Weszły w życie
W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy:


Ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw
Ustawa m.in. skraca podstawowe terminy przedawnienia.
Okres przedawnienia dla roszczeń majątkowych ma wynosić 6 lat.
Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku
kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż
dwa lata. Dodaje art. 117 § 2 tiret 1 KC, w myśl którego po upływie
terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia
roszczenia przysługującego przeciw konsumentowi. Jednakże
w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu
interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia
roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli
wymagają tego względy słuszności. W przypadku sprzedaży
konsumenckiej używanych rzeczy ruchomych roczny termin
przedawnienia roszczeń z rękojmi nie może zakończyć się przed
upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

3 lipca
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
(Dz. U. 2018, poz. 1169)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania
częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne
na potrzeby służb rządowych
(Dz. U. 2018, poz. 1171)
4 lipca
art. 1 pkt 3 oraz art. 4 pkt 7-9 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy
o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz. 12)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2018, poz. 1175)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
(Dz. U. 2018, poz. 1178)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca
2018 r. w sprawie warunków przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali
mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych
dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
(Dz. U. 2018, poz. 1288)
5 lipca
Par. 2 ust. 1 i par. 3 Rozporządzenia 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. 1167)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026)
(Dz. U. 2018, poz. 1189)
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych
w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub
poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. 2018, poz. 1297)
6 lipca
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia
wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych
(Dz. U. 2018, poz. 1300)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia
wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych
(Dz. U. 2018, poz. 1301)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie nagrody
jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
(Dz. U. 2018, poz. 1304)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie
mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
(Dz. U. 2018, poz. 1305)
7 lipca
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy
rejestrujące
(Dz. U. 2018, poz. 1206)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca
2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek
oraz trybu dokonywania ich zwrotu
(Dz. U. 2018, poz. 1209)
8 lipca
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia

9 lipca
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz. 1104)
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