Co nowego w prawie
2-8 października 2018
Ustawy uchwalone przez Sejm (69 posiedzenie)

Kontakt

Ustawy przekazane do Senatu:

W celu uzyskania
dodatkowych informacji
prosimy o kontakt:



o zmianie ustawy o kierujących pojazdami



o dokumentach publicznych



o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy



o produktach kosmetycznych



o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej



o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej),
sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.



o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi



o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej "Poczta Polska"



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



o pracowniczych planach kapitałowych



o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych



zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym oraz niektórych innych ustaw



o kołach gospodyń wiejskich



o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia



o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta:


o spółdzielniach rolników



o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Weszły w życie

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

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy:


Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów
Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi

eversheds-sutherland.pl
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wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią
lokale mieszkalne. Przekształcenie będzie możliwe od 1 stycznia 2019 r.
Będzie odpłatne. Istnieje możliwość wniesienia opłaty jednorazowej lub
w ratach. Ustawa określa wysokość bonifikaty, jakiej właściwy organ może
udzielić w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej. W przypadku spłat
ratalnych należności za nabycie prawa własności będą uiszczane w formie
corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość tej opłaty będzie odpowiadała
wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu
przekształcenia. Opłata będzie mogła być waloryzowana przez samorządy
tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS. Ustawa
wymienia podmioty, które nie będą zobowiązane do wnoszenia opłaty.
2 października
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród
otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego
(Dz.U. 2018, poz.1781)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz.U. 2018, poz.1782)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020
(Dz.U. 2018, poz.1864)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania
o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla
poratowania zdrowia
(Dz.U. 2018, poz.1868)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia
Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu
(WTO)
(Dz.U. 2018, poz.1873)
3 października
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
(Dz.U. 2018, poz.1789)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za
granicą
(Dz.U. 2018, poz.1877)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary
proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych
obszarów
(Dz.U. 2018, poz.1880)
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz
potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
(Dz.U. 2018, poz.1881)
4 października
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz.U. 2018, poz.1691)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września
2018 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa
równoważnika pieniężnego za przedmioty umundurowania niewydane w naturze,
czyszczenie umundurowania i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego
(Dz.U. 2018, poz.1792)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach
zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich
rodzin
(Dz.U. 2018, poz.1797)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego
w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich
zatarcia
(Dz.U. 2018, poz.1882)
5 października
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
(Dz.U. 2018, poz.1716)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września
2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej
przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego
(Dz.U. 2018, poz.1888)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług
doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty
(Dz.U. 2018, poz.1905)
6 października
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania
i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń
(Dz.U. 2018, poz.1805)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zakresu
informacji przekazywanych osobom ujętym oraz osobom, wobec których
funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa dokonują czynności administracyjnoporządkowych
(Dz.U. 2018, poz.1912)
7 i 8 października
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia
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