Co nowego w prawie
23-29 października 2018
Ustawy uchwalone przez Sejm (70 posiedzenie)
Ustawy przekazane do Senatu:


o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych



o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych



o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw



o Funduszu Dróg Samorządowych



o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw



o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym



o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich



zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw



o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

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

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta:


Żadnej ustawy nie przekazano do podpisu prezydenta

Weszły w życie
23 października
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych
(Dz. U. 2018, poz.1613)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września
2018 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej
(Dz. U. 2018, poz.1920)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych
zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych
(Dz. U. 2018, poz.1922)

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
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu wczesnego
wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń na lata
2018–2020
(Dz. U. 2018, poz.1923)
Ustawa z dnia 13 września 2018 r. 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
(Dz. U. 2018, poz.1925)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. w sprawie
wzoru sprawozdania z prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów
autonomicznych oraz ich wyposażenia
(Dz. U. 2018, poz.2023)
24 października
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26
września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu
Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji
(Dz. U. 2018, poz.1934)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób
pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej
(Dz. U. 2018, poz.1940)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy
dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach
hodowlanych
(Dz. U. 2018, poz.1977)
25 października
Ustawa z dnia 13 września 2018 r. 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
(Dz. U. 2018, poz.1942)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu
nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. 2018, poz.1943)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich
(Dz. U. 2018, poz.1944)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2018 r. w sprawie odznak
„Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
(Dz. U. 2018, poz.2034)
26 października
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie
wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych
(Dz. U. 2018, poz.1947)
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 września 2018
r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności
gospodarki
(Dz. U. 2018, poz.1949)
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018 r. w sprawie trybu
przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z
pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów
(Dz. U. 2018, poz.2046)
27 października
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia
28 października
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia
29 października
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o
przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
(Dz. U. 2018, poz.1988)
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