Co nowego w prawie
30 października – 5 listopada 2018
Weszły w życie
W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy:


Ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz niektórych innych ustaw
W myśl zapisów Ustawy następuje zmiana organu mającego prawo
pobierać opłaty elektroniczne na drogach: do 2 listopada br. była to
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, od 3 listopada br.
zastępuje ją Główny Inspektor Transportu Drogowego. Ustawa wskazuje,
jakie zadania związane z elektronicznym poborem opłat będzie mógł GITD
powierzać innym, określonym w Ustawie, podmiotom. W myśl zapisów
Ustawy GITD zyskuje uprawnienia do instalowania w pasie drogowym dróg
krajowych, stacjonarnych i przenośnych urządzeń służących do poboru lub
kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz poboru opłaty
za przejazd autostradą, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi
oraz przynależnymi elementami wyposażenia, a także do instalowania
stacjonarnych i przenośnych urządzeń służących do obserwacji i rejestracji
obrazu zdarzeń na drogach, wraz z fundamentami, konstrukcjami
wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia. Ustawa
reguluje także czas pracy inspektorów Inspekcji Transportu drogowego.

30 października
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. 2018, poz.1552)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie
dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów
(Dz. U. 2018, poz.1663)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2018 r. w sprawie
organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby
Więziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. 2018, poz.1957)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu
„Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”
(Dz. U. 2018, poz.1968)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2018 r. w sprawie
wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich
(Dz. U. 2018, poz.1973)
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Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
października 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji osoby deportowanej do pracy
przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich
(Dz. U. 2018, poz.2044)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej
wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania
(Dz. U. 2018, poz.2056)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek,
tkanek i narządów
(Dz. U. 2018, poz.2060)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2018 r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek
(Dz. U. 2018, poz.2062)
31 października
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia organów administracji rządowej, które
utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania
(Dz. U. 2018, poz.1974)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września
2018 r. w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego
do spraw wewnętrznych
(Dz. U. 2018, poz.1976)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stopni
policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających
poszczególnym stopniom wojskowym
(Dz. U. 2018, poz.1978)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2019 r.
(Dz. U. 2018, poz.1982)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. 2018, poz.2025)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
9 października 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej
prowadzonej przez Służbę Ochrony Państwa
(Dz. U. 2018, poz.2065)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się
opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
(Dz. U. 2018, poz.2071)
1 listopada
Art. 1 pkt 2 lit. a, art. 1 pkt 17 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz.1115)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Polskiego
Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
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(Dz. U. 2018, poz.1196)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami
zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,
Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa
(Dz. U. 2018, poz.2035)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie
obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi
emitowanymi przez Skarb Państwa
(Dz. U. 2018, poz.2064)
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji
urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad
wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych,
asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych
pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
(Dz. U. 2018, poz.2082)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców
obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
(Dz. U. 2018, poz.2085)
2 listopada
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia
3 listopada
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz.12)
Art. 49 pkt 6 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych
(Dz. U. 2018, poz.317)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
5 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości
prawnej „Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci,
Kultury”
(Dz. U. 2018, poz.2004)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej
na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek
produkcyjnych węgla
(Dz. U. 2018, poz.2005)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
5 października 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości
prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich „VOX”
(Dz. U. 2018, poz.2007)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego
(Dz. U. 2018, poz.2012)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie
sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa
(Dz. U. 2018, poz.2063)
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4 listopada
Art. 1 pkt 8-10 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz.1484)
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw stałych
(Dz. U. 2018, poz.1890)
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu
pobierania próbek paliw stałych
(Dz. U. 2018, poz.1891)
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru
świadectwa jakości paliw stałych
(Dz. U. 2018, poz.1892)
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod
badania jakości paliw stałych
(Dz. U. 2018, poz.1893)
5 listopada
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych
(Dz. U. 2018, poz.1605)
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