Co nowego w prawie
14-20 sierpnia 2018
Weszły w życie
14 sierpnia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz. U. 2018, poz.1489)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej
wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania
(Dz. U. 2018, poz.1558)
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Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
(Dz. U. 2018, poz.1561)

Czytaj nasze Legal Alerty

15 sierpnia
§ 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. a tiret drugie oraz lit. b tiret pierwsze Rozporządzeni
Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
znaków i sygnałów drogowych
(Dz. U. 2013, poz. 890)

Odwiedź nasze blogi

W każdym miesiącu piszemy
o tym, co ważne dla biznesu

Kodeks w pracy
EuroZamówienia
IP w sieci
Przepis na energetykę
PrawoMówni
Lepsza taktyka

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie
utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
(Dz. U. 2018, poz. 1461)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania weteranom
poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu
i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne
(Dz. U. 2018, poz. 1463)

Zapisz się na nasz
newsletter
Otrzymuj cykliczne
informacje o ważnych
zmianach w prawie
oraz organizowanych
przez nas szkoleniach
i konferencjach.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa
(Dz. U. 2018, poz.1562)
Art. 5 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie
Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz.1567)
16 sierpnia
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego
(Dz. U. 2018, poz. 1465)

Śledź nas
w social media
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Twitter
Facebook
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Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
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(Dz. U. 2018, poz. 1467)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
programu dla szkół
(Dz. U. 2018, poz. 1468)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2018
r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby
Ochrony Państwa, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą
(Dz. U. 2018, poz. 1469)
17 sierpnia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury
(Dz. U. 2018, poz. 1470)
18 sierpnia
Art. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. a tiret pierwsze, pkt 7-15 i 26, art. 3, art. 9, art. 15,
art. 19 ust. 7, art. 20 oraz art. 22 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz. 1479)
Art. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz. 1481)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. 2018, poz. 1483)
19 sierpnia
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia
20 sierpnia
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia
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