Co nowego w prawie
11-17 września 2018
Ustawy uchwalone przez Sejm (68 posiedzenie)
Ustawy przekazane do Senatu:


o spółdzielniach rolników



o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego



o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych



o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.,
przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu
9 czerwca 2016 r.



o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej



o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw



o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Weszły w życie
W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy:
Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa wprowadza rozwiązania, które mają umożliwić uwierzytelnianie
użytkowników usług online z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji
elektronicznej, dostarczanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i podmioty
komercyjne na zasadach federacyjnych. Ustawa tworzy ramy prawne dla
funkcjonowania krajowego schematu identyfikacji elektronicznej.
Nad funkcjonowaniem tego systemu będzie czuwał Minister do spraw
informatyzacji. To on będzie wydawał w drodze decyzji administracyjnej zgodę
na przyłączenie do niego systemów, które spełniały będą wymagania dla
określonych poziomów bezpieczeństwa. Ustawa określa obowiązki nałożone na
podmioty odpowiedzialne za systemy identyfikacji elektronicznej przyłączone
do węzła krajowego. Za identyfikowanie się z wykorzystaniem środka identyfikacji
elektronicznej zawierającego dane innej osoby oraz za kopiowanie lub
przechowywanie danych pozwalających na identyfikowanie się z wykorzystaniem
środka identyfikacji elektronicznej, przewidziane są sankcje karne. Ustawa
wprowadza również przepisy, które umożliwią obywatelom posługiwanie się
mDokumentami, przy użyciu aplikacji mobilnych. Wprowadza też zmiany, zgodnie

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

1

z którymi podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP został zastąpiony przez
podpis zaufany, czyli podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność
będą zapewnianie przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego
do spraw informatyzacji.
11 września
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2018, poz.1544)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt
(Dz.U. 2018, poz.1642)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich
przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik
urzędu skarbowego
(Dz.U. 2018, poz.1646)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. 2018, poz.1648)
Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony
Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej
Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej
(Dz.U. 2018, poz.1650)
Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej
poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego,
sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji
rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.
(Dz.U. 2018, poz.1754)
Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utraty mocy
obowiązującej w stosunku do Bonaire, Saby oraz Sint Eustatius Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli
Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów
z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy
w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej
tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia
7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r.
(Dz.U. 2018, poz.1758)
Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utraty mocy
obowiązującej w stosunku do Curaҫao Konwencji między Rzecząpospolitą Polską
a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie
automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie
wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów
o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli
Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia
27 sierpnia 2004 r.
(Dz.U. 2018, poz.1759)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu
zaufanego i podpisu zaufanego
(Dz.U. 2018, poz.1760)
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12 września
art. 1 pkt 3 lit. c tiret drugie, pkt 21-23, art. 4 i art. 5 Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U. 2018, poz.1118)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej
(Dz.U. 2018, poz.1649)
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz.U. 2018, poz.1654)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości
materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych
i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału
rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych
oraz sadzonek winorośli
(Dz.U. 2018, poz.1659)
13 września
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie
wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego
podlegających obowiązkowi certyfikacji
(Dz.U. 2018, poz.1661)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób ujętych przez
funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
(Dz.U. 2017, poz.1664)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie
przekazywania informacji Straży Marszałkowskiej
(Dz.U. 2018, poz.1763)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób
szczególny
(Dz.U. 2018, poz.1764)
14 września
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie
wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego
(Dz.U. 2018, poz.1673)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie
należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej
z tytułu podróży służbowej
(Dz.U. 2018, poz.1766)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie recept
(Dz.U. 2018, poz.1773)
15 września
Par. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
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I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
(Dz.U. 2018, poz.1679)
Par. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
programów zdrowotnych
(Dz.U. 2018, poz.1777)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
(Dz.U. 2018, poz.1779)
16 września
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia
17 września
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego
oraz wypisów z tych dokumentów
(Dz.U. 2018, poz.1584)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie
warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi
z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych
operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo
(Dz.U. 2018, poz.1780)
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