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Ochrona danych osobowych - RODO

Nowy rok 2018 niesie ze sobą wiele zmian w prawie, które mogą mieć znaczenie dla działalności prowadzonej przez podmioty 
z różnych branż. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów oraz Czytelników naszego Biuletynu, przygotowaliśmy 
zestawienie najważniejszych zmian w prawie, które wejdą w życie w 2018 roku. Zestawienie zawiera podział ze względu na branże, 
do których omawiane zmiany się odnoszą oraz gałęzie prawa jakich dotyczą.

Mamy nadzieję, że niniejsze zestawienie będzie dla Państwa pomocne. Jednocześnie informujemy, że zestawienie zostało 
przygotowane przez cały Zespół GGLegal oraz dotyczy dziedzin, w których się specjalizujemy. W przypadku chęci uzyskania 
bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ZMIAN W PRAWIE
OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2018 R.
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Od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem stosowania jednolitego pliku kontrolnego (JPK) objęta zostanie ostatnia grupa podatników, tj. 
mikroprzedsiębiorcy. JPK, czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT, służy do prowadzenia elektronicznej ewidencji zobowiązań 
podatkowych – w przypadku podatku VAT jest to plik JPK_VAT. Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje duże przedsiębiorstwa
 od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

PODATKI – JPK

Od 1 stycznia 2018 r. (mocą ustawy z dnia 27 października 2017 r. – Dz. U. 2017 poz. 2175 - o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zostały wprowadzone, między innymi, następujące zmiany:

- tzw. minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł 
(chodzi m.in. o biura i centra handlowe);

- podwyższenie limitu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z kwoty 42.764 zł do kwoty 85.528 zł. Preferencja ta będzie 
dotyczyła wyłącznie działalności w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, 
twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej czy publicystyki;

- zwiększona wysokość ulgi od podstawy obliczenia podatku w związku z kosztem uzyskania przychodów poniesionym na 
działalność badawczo-rozwojową (do 100% lub 150%);

- wzrost kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł (z obecnych 6,6 tys. zł). Jednocześnie przewidziano utrzymanie degresywnej kwoty 
wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczającą 
13 tys. zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85.528 zł, lecz nieprzekraczającą 
127 tys. zł. Oznacza to, że nie zmieni się kwota wolna od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania, 
przekraczających 13 tys. zł oraz nieprzekraczających 85.528 zł rocznie;

- dopuszczalność zaliczenia kosztów usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, 
przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze do kosztów uzyskania 
przychodu tylko do wysokości 3 mln zł.

PODATKI 

Z dniem 1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2479). Zgodnie z tym rozporządzeniem tzw. „progi unijne” zaczynają się od wartości zamówień: dla zamówień 
klasycznych 5.548.000,00 euro w przypadku robót budowlanych (poprzednio 5.225.000,00 euro) oraz 144.000,00 lub 221.000,00 
euro w przypadku dostaw lub usług (poprzednio odpowiednio 135.000,00 oraz 209.000,00 euro); dla zamówień sektorowych oraz 
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa przy zamówieniach na roboty budowlane nie doszło do zmian, w przypadku 
dostaw i usług jest to 443.000,00 euro (poprzednio 418.000,00 euro). Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych, to 4,3117.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Przepisy RODO mają być stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Akt wymaga przeprowadzenia dokładnego audytu, a następnie 
uzupełnienia i uaktualnienia lub stworzenia wszelkich procedur i polityk w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także 
wzorów oświadczeń i zgód. Zmiany dotyczą w szczególności poszerzenia uprawnień osób, których dane są przetwarzane 
(administratorzy danych będą musieli np. spełniać żądania podmiotów danych do „bycia zapomnianym” i do przeniesienia danych) 
oraz obowiązków nakładanych na administratorów, m.in. zgłaszania naruszeń RODO do właściwego organu (jak również do 
podmiotów danych), prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych. 

Również wszystkie umowy przewidujące powierzenie przetwarzania danych, w świetle RODO, zawierać będą musiały dodatkowe 
lub bardziej precyzyjne postanowienia niż dotychczas. Wymaga to weryfikacji i ew. renegocjacji umów już obowiązujących lub 
przygotowania wzorów nowozawieranych umów. Wreszcie wiele podmiotów przetwarzających dane osobowe będzie musiało 
powołać inspektora ochrony danych osobowych.

• Projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych 
osobowych

Etap legislacyjny, w Radzie Ministrów.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302950/katalog/12457664#12457664
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302951 

Ustawa o ochronie danych osobowych ma uzupełniać RODO, a także rozstrzygać o niektórych kwestiach nieobjętych RODO. Przede 
wszystkim regulować będzie strukturę i uprawnienia administracji państwowej powołanej do nadzoru nad przestrzeganiem RODO 
oraz niezbędne procedury. W idealnym scenariuszu ustawa powinna wejść w życie do 25 maja 2018 r., nie ma jednak pewności, że 
tak będzie.

Przykładowe odstępstwa od zasad ogólnych zawartych w RODO:
- zgoda na przetwarzanie danych osoby w wieku poniżej 13 lat musi być udzielona przez przedstawiciela ustawowego;
- uprawnienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do dostępu do wszelkich informacji, w tym danych osobowych, 

niezbędnych Prezesowi Urzędu do realizacji zadań podlega ograniczeniu ze względu na tajemnice ustawowo chronione.

Ponadto, projekt zakłada m.in., że: 
- organem sprawującym kontrolę nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych będzie Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (nie jak dotychczas – GIODO), a postępowanie przed nim będzie jednoinstancyjne;
- postępowanie kontrolne nie będzie mogło trwać dłużej niż miesiąc;
- naruszenie praw przysługujących na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych może być podstawą roszczeń 

niemajątkowych.

Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych przewidują wiele zmian w obowiązujących przepisach, w tym 
zmiany w Kodeksie Pracy – zmieniające zakres danych osobowych, których żądać będzie mógł pracodawca od kandydata 
ubiegającego się o pracę oraz od pracownika.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302950/katalog/12457664#12457664
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302951
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Z dniem 12 grudnia 2017 roku wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego postępowanie w sprawach z zakresu regulacji 
rynku wodno-kanalizacyjnego. Dotychczasowe regulacje w zakresie sposobu sprawowania nadzoru nad realizacją zadań z 
zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz regulowania tej działalności nie pozwalały 
na wystarczająco efektywny nadzór nad realizacją zadań przez podmioty świadczące usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Zmiany 
wprowadzone w tym zakresie przewidują wdrożenie procedur nadzorczych (odwoławczych) analogicznych jak w przypadku 
innych działalności regulowanych (np. dotyczących sektora energetycznego).

PROCEDURA CYWILNA

• Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1170)

Z dniem 4 oraz 11 stycznia 2018 roku weszły w życie zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji. Konieczność 
nowelizacji powstała na skutek opinii Komisji Europejskiej skierowanej do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 258 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w związku z brakiem zawiadomienia o środkach transpozycji do prawa krajowego wszystkich 
przepisów: (i) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) oraz (ii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 
kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz (iii) rozporządzenia 1060/2009, 1094/2010 i 1095/2010 
w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Omnibus II).

Wśród ww. zmian należy zwrócić uwagę na dodanie przepisu art. 313a, na podstawie którego KNF, w drodze decyzji, na wniosek 
organu nadzorczego ogranicza lub zakazuje swobodnego rozporządzania aktywami zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub 
zagranicznego zakładu reasekuracji umiejscowionymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wykonującymi działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług) 
wskazanymi we wniosku tego organu nadzorczego.

• Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017 r. poz. 2486)

Z dniem 23 lutego 2018 roku utraci moc ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym i zostanie zastąpiona przez ustawę o dystrybucji 
ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486)

Ustanowienie nowych regulacji wynika z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 26 z 
02.02.2016, str. 19). Nowa ustawa częściowo implementuje również dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 
15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. 
Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, z późn. zm.), w zakresie art. 91 wprowadzającego zmiany w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2002/92/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. Urz. UE L 9 z 15.01.2003, str. 3 z późn. 
zm.), odnoszącego się do dodatkowych wymogów w zakresie ochrony klientów dotyczących produktów inwestycyjnych opartych 
na ubezpieczeniu.

UBEZPIECZENIA

W obszarze regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wejście w życie dużej 
nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zob. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2017 poz. 2285). Nowelizacja m.in. doprecyzowała 
znaczenie budzących wątpliwości definicji, wprowadziła nowe zasady lokalizowania parkingów, a także uelastyczniła zasady 
projektowania małych mieszkań. Wpływ na działalność inwestycyjną będzie również miało wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. – prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.), zwłaszcza w zakresie obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i 
oceny wodnoprawnej oraz regulacji ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej.  W roku 
2018 należy się spodziewać dalszych prac nad kompleksową reformą procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym zwłaszcza w 
zakresie prawnych form zagospodarowania przestrzennego. 

INWESTYCJE
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej 
w 2018 r. (Dz. U. 2017 poz. 1747)

Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2100 zł, a minimalna stawka 
godzinowa za godzinę wykonywania zlecenia lub usług na podstawie umowy cywilnoprawnej 
– 13,70 zł.

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. 2017 poz. 1543)

 
Od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowy rodzaj zezwolenia na pracę dla cudzoziemców 
– zezwolenie na pracę sezonową, udzielane w trzech sektorach gospodarki: rolnictwie, 
ogrodnictwie oraz turystyce. Zezwolenie może być udzielane obywatelom wszystkich 
państw trzecich. Jednocześnie, nadal obowiązywać będą przepisy uprawniające obywateli 
Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy do wykonywania pracy 
krótkoterminowej, niebędącej pracą sezonową, na podstawie samego oświadczenia 
pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (zmienia się jedynie 
nieznacznie procedura uzyskiwania takiego oświadczenia).

• Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
programu „Za życiem” – zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. 2017 poz. 1292)

 
W celu ułatwienia godzenia obowiązków opiekuńczych z pracą wprowadzona została 
począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. możliwość przyznania pracodawcy lub przedsiębiorcy grantu 
na telepracę za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. 
Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo przedsiębiorca może otrzymać 
z Funduszu Pracy grant w wysokości do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

• Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw – zmiana Kodeksu Pracy

Od dnia 1 września 2018 r. wejdzie w życie przepis zmieniający przepisy Kodeku pracy 
w przedmiocie zatrudniania młodocianych, uprawniajacy do zatrudniania młodocianych, 
którzy ukończyli 15 lat (a nie jak dotychczas – 16 lat).

• Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych 
innych ustaw

Etap legislacyjny, po I czytaniu w Sejmie, projekt skierowany do Komisji.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1933

Projekt dotyczy m.in. rozszerzenia zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania 
do związków zawodowych w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13 – uprawnienia do tworzenia i wstępowania do związków 
zawodowych przez zleceniobiorców i inne osoby współpracujące na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz niektórych innych ustaw

Od dnia 1 stycznia 2019 r. zniknie obowiązujący obecnie roczny limit składek wpłacanych 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników. Zmiana ta dotyczyć będzie grupy 
ok. 350.000 pracowników o najwyższych zarobkach, tj. przekraczających  ok. 10.700 zł 
brutto miesięcznie. W dniu 5 stycznia 2018 r. Prezydent skierował ustawę do Trybunału 
Konstytucyjnego celem zbadania jej zgodności z ustawą zasadniczą.

PRAWO PRACY
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Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ m.in. art. 8a ust. 1 ppkt 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(Dz.U.1997.121.770) oraz został dodany art. 40 ppkt 5a. Zgodnie z ww. zmianą, od tego roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki europejskie będą zobowiązane złożyć do krajowego rejestru sądowego, poza 
dotychczas składanymi dokumentami, również sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane 
sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, o ile taki obowiązek wynika z przepisów szczególnych. Jeżeli obowiązek 
złożenia tych dokumentów wynika z przepisów o rachunkowości, to w dziale 3 rejestru przedsiębiorców KRS pojawi się wzmianka 
o ich złożeniu (obok wzmianki o złożeniu m.in. sprawozdania finansowego, czy sprawozdania z działalności zarządu).

POSTĘPOWANIE REJESTROWE

Od dnia 30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2003.60.535), 
zgodnie z którą do art. 63 ust. 1 został dodany ppkt. 4. Od tego dnia, do masy upadłości nie wejdą środki pieniężne znajdujące się 
na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.). 

Zgodnie zaś z powołanym przepisem, podmiotem kwalifikowanym jest:
a. osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej,
b. osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, 

o której mowa w lit. a,
c. osoba prawna,
d. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Z powyższego wynika zatem, że jeżeli w toku postępowania podatkowego (lub innego prowadzonego na gruncie przepisów 
Ordynacji podatkowej) zostanie zablokowany rachunek któregoś z ww. podmiotów, to dopóki zajęcie nie zostanie zdjęte, to 
wierzyciele nie będą mogli zaspokoić swoich roszczeń z środków znajdujących się na tych rachunkach (chociażby nawet był to 
jedyny majątek upadłego).

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Z dniem 1 lutego 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978), 
ustanawiające Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – platforma elektroniczna, która ma służyć następującym celom: 

1.  zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania 
restrukturyzacyjnego i upadłościowego;

2.  udostępnianiu danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach, dotyczących 
postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, obwieszczonych w Rejestrze w odniesieniu do danego podmiotu;

3.  składaniu pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń;
4.  wspomaganiu organizacji pracy i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;
5.  udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w ustawie.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania rejestru mają zostać określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Nie wiadomo 
jednak kiedy zostanie wydane rozporządzenie, a tym samym jak faktycznie będzie wyglądał Rejestr, ani także kiedy zostanie on 
uruchomiony (przypuszczalna data to połowa roku 2018).

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
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• Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9)

Z dniem 18 stycznia 2018 roku wejdzie w życie ustawa o rynku mocy, która 
wdraża rynek mocy, na którym towarem jest moc dyspozycyjna netto, 
którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), 
uzyskując wynagrodzenia za gotowość jej dostarczania wraz z obowiązkiem 
jej dostarczenia w okresach napiętego bilansu mocy (tzw. okresach 
zagrożenia), czyli w sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko, że mogą wystąpić 
problemy z zaspokojeniem szczytowego zapotrzebowania odbiorców na 
moc. Ustawa określa organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi 
pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu 
elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach 
zagrożenia, wyboru dostawcy ww. usługi oraz wynagrodzenie przysługujące 
z tytułu jej świadczenia. Ustawa wprowadziła również nową daninę publiczną 
w postaci opłaty mocowej, która będzie ciążyła m.in. na odbiorcach końcowych 
energii elektrycznej oraz niektórych przedsiębiorstwach energetycznych 
i operatorach systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 9 zm.)

• 
Z dniem 18 stycznia 2018 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy – Prawo 
energetyczne, która w znacznej części będzie stanowić konsekwencję wejścia 
w życie ustawy o rynku mocy. Uzupełniony o kwestie związane z nowymi 
rozwiązaniami w zakresie rynku mocy został:

1.  katalog działań podejmowanych w sytuacji wystąpienia zagrożenia 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej;

2.  zawartość sprawozdania ministra właściwego do spraw energii 
z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej;

3.  katalog kosztów działalności przedsiębiorstw energetycznych 
zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej; 
oraz

4.  katalog kar pieniężnych. 

Zwiększeniu uległ również obowiązek sprzedawania energii elektrycznej 
wytworzonej w danym roku na giełdach towarowych przez przedsiębiorstwo 
elektryczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z 15 % do 30 
%. Ponadto zostały wprowadzone nowe regulacje w przedmiocie koncesji 
uregulowanych przez Prawo energetyczne, a w szczególności określono 
zasady i granice ustalania opłat koncesyjnych oraz rozszerzono uprawnienia 
Rady Ministrów do uchwalenia rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie.

• Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych nr UC89 (skierowany do Sejmu w dniu 04.01.2018 r.)

Projektowana ustawa ma uregulować rynek paliw alternatywnych 
w transporcie, w szczególności w zakresie transportu wykorzystującego 
energię elektryczną oraz gaz ziemny. Projektowany akt prawny określi 
zasady sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych, zasady 
działania podmiotów na rynku paliw alternatywnych, zasady informowania 
konsumentów oraz przepisy techniczne dla tej infrastruktury. Projektowana 
ustawa pozwoli również wprowadzić w życie instrumenty wsparcia rozwoju 
transportu elektrycznego oraz gazu ziemnego (CNG i LNG) wykorzystywanych 
w transporcie, określone w Krajowych ramach polityki rozwoju paliw 
alternatywnych. Projekt zakłada budowę sieci bazowej infrastruktury dla 
paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto 
zaludnionych oraz wzdłuż dróg należących do transeuropejskich korytarzy 
transportowych.

ENERGETYKA
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• Dnia 24 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 poz. 1742).
Rozporządzenie określa w szczególności zasady przewożenia odpadów przy konieczności zachowania wymogów odpowiedniej 
segregacji różnych rodzajów odpadów oraz braku możliwości ich rozprzestrzeniania się poza pojazd. Rozporządzenie 
doprecyzowuje dokumentację, jaka powinna towarzyszyć transportowi odpadów oraz sposoby oznaczenia pojazdów 
wykonujących taki transport. Rozporządzenie nie będzie miało zastosowania do transportu odpadów niebezpiecznych 
(podlegających ADR) oraz przewozu odpadów innych niż niebezpieczne w ilości mniejszej niż 100 kg.

• Od stycznia 2018 r. Ukraina planuje kontrolę danych biometrycznych dla cudzoziemców wjeżdżających na teren kraju. 
W związku z tym na granicy sprawdzane będą odciski palców bądź wizerunek twarzy. Rozwiązanie takie ma sprzyjać 
ograniczeniu przestępczości.

• Od 1 kwietnia 2018 r. na Słowenii obowiązywać ma system DarsGo służący naliczaniu i pobieraniu opłat drogowych. Prawo 
do przejazdu słoweńskimi autostradami będą miały pojazdy wyposażone w urządzenie DarsGo i zarejestrowane w systemie.

• Dnia 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2015 poz. 122). Nowe przepisy 
wymagają posiadania przez kierowcę – w trakcie wykonywania transportu odpadów – potwierdzenia utworzenia karty 
przekazania odpadów (wygenerowanej z Bazy danych o  produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO), nie 
będzie przy tym możliwe tworzenie zbiorczej karty przekazania odpadów. Wprowadzono także możliwość elektronicznego 
obiegu dokumentów dotyczących ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO. Umożliwi to uzyskanie aktualnej informacji 
na temat ilości zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania lub przetwarzania. Bieżący dostęp do 
informacji dotyczących transportu odpadów za pomocą BDO pozwoli także na nadzór nad przemieszczaniem się odpadów 
oraz reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 

• Dnia 1 lipca 2018 r. obowiązek uiszczania opłat za przejazdy po drogach samochodami ciężarowymi w Niemczech ma zostać 
rozszerzony na wszystkie drogi federalne. Powyższe stanowi skutek nowelizacji niemieckiej ustawy o pobieraniu opłat za 
korzystanie z dróg federalnych z dnia 31 marca 2017 r., której celem jest zapewnienie nowych źródeł finansowania modernizacji 
oraz budowy niemieckich dróg federalnych. 

• Komisja Europejska kontynuuje prace nad tzw. pakietem mobilności (przedstawionym po raz pierwszy w maju 2017 r.), czyli 
propozycją zmiany regulacji związanych z transportem drogowym na terenie Unii Europejskiej. Wprowadzenie w życie 
pakietu będzie wiązało się z rewolucyjnymi zmianami dla przewoźników dotyczącymi m.in. odpoczynku kierowców czy płacy 
minimalnej dla kierowców z zagranicy. Propozycje dotychczas przedstawione przez Komisję Europejską spotkały się z krytyką 
polskich przedsiębiorców transportowych. 

• W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu 
towarów. Projekt dotyczy uzupełnienia systemu monitorowania drogowego przewozu towarów o lokalizatory albo zewnętrzne 
systemy lokalizacji. Stan zaawansowania prac pozwala przypuszczać, że nowelizacja wejdzie w życie jeszcze w 2018 r. 

TRANSPORT
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Po kilku zmianach wprowadzonych w 2017 r., brak jest nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), które miałyby obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. Warto jednak zwrócić uwagę 
na projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym 
i gospodarczym z dnia 27 września 2017 r., zaproponowany przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt ustawy nowelizuje szereg 
obowiązujących aktów prawnych, w szczególności przepisy podatkowe, ustawę o rachunkowości, ustawę o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych, a także Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z celem ustawodawcy, „projekt ustawy przewiduje 
wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównych celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce. Powinny one stworzyć lepsze warunki dla podejmowania przez przedsiębiorców (podatników) inicjatyw 
rozwijających ich podstawowe aktywności, odciążając ich w wypełnianiu obowiązków biurokratycznych”. 

Wśród planowanych zmian do Kodeksu spółek handlowych można wymienić między innymi: 
1. określenie skutków czynności prawnych lub umów zawartych przez organ osoby prawnej z przekroczeniem zakresu 

umocowania organu lub przez osobę niebędącą organem osoby prawnej,
2. doprecyzowanie składu zarządu w spółce partnerskiej,
3. doprecyzowanie przeznaczenia wkładu wspólnika w sp. z o.o. obejmowanego po cenie wyższej od wartości nominalnej 

udziałów, a także dodanie przepisów dotyczących utworzenia i użycia kapitału rezerwowego,
4. określenie reguły dotyczącej zwrotu zaliczki wypłaconej wspólnikowi przez spółkę na poczet przewidywanej dywidendy,
5. uszczegółowienie adresata czynności podejmowanych w przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu sp. z o.o. 

i S.A. oraz dodatkowego obowiązku powiadomienia sądu rejestrowego w przypadku rezygnacji składanej przez wszystkich 
członków zarządu równocześnie lub przez jedynego członka zarządu spółki,

6.  doprecyzowanie umiejscowienia zasad dotyczących reprezentacji spółki w likwidacji (sp. z o.o. i S.A.).

Projekt w/w ustawy jest szeroko dyskutowany. Obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych i nie został jeszcze skierowany 
do sejmu.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406/katalog/12460606

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

• Dnia  16 lutego 2018 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 września 2017 roku o ochronie zdrowia przed następstwami 
korzystania z solarium (Dz.U. z 2017 r., poz. 2111). Ustawa określa zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego w przedmiocie  ochrony zdrowia przed następstwami korzystania z solarium oraz szczególne warunki 
świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.

• Dnia 28 grudnia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu 
pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2428). Rozporządzenie poszerza wykaz produktów leczniczych 
o 53 nowe produkty.

• Od dnia 1 i 5 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 24 listopada 2017 roku 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2439). Nowe przepisy dotyczą m.in. stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

• Dnia 19 grudnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2017 roku zmieniające rozporządzenie 
w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. z 2017 r., poz. 2236). Zmiany polegają na dodaniu do wykazu 
form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety w liście 
składników mineralnych.

• 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2434). Określa on wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2020.

PRAWO MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406/katalog/12460606 
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