
 

 

 

Wykaz aktów normatywnych – V Ogólnopolskiego Konkursu                     

z Publicznego Prawa Gospodarczego „Szafirowe Paragrafy” 

 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 646) 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 647)  

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców                  

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 648)  

Ustawa  z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych           

i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (t.j. Dz. U. 2018 r, poz. 649)  

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2018 
r. poz. 650)  
 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. 2018 r.                       
poz. 986) 
 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2017 r.           
poz. 2126)  
 
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami                    
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2037) 
 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 755) 
 
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2142)  
 
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1183)  
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia                       
24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych 
na terenie Wspólnoty (Wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. 2008. 293.3) 
 
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1414) 
 
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 165)  
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Ustawa  z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. Dz. U. 2018 r.             
poz. 2163)  
 
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r.  o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek              
i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1553)  
 
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.  o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 
wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz. U. 2018 r . poz. 1159) 
 
Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu 
wyborów tytoniowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2352)  
 
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o o wyrobie napojów spirytusowych                   
oraz o rejestracji      i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych               
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 822) 
 
Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2018 r.          
poz. 169)  
 
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2188)  
 
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. biokomponentach i biopaliwach ciekłych                       
(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1344) 
 
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1310) 
 
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1954) 
 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy             
(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1265) 
 
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t.j. Dz. U. 2019 r.               
poz. 24) 
 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2190)  
 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2003) 
 
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2018 r.               
poz. 603)  
 
Ustawa 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                    
(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454) 
 
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2018 r.              
poz. 123) 
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Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. 2018 r.                 
poz. 617)  
 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2137) 
 
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.1030) 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 992)  

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 376)  

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1152) 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2134)  

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U.  2017 r. poz. 2211) 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 514) 

Ustawa z dnia 22 maja 2013 r. o   pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. 2016 r.                 

poz. 2077) 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1114) 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 792)  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (t.j. 2017 r. poz. 891) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności                        

i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 145) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą                 

(tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1021) 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą              

(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1008) 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami                      

i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1050) 

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. z 2018 r. poz. 167) 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 

9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269                               

z 10.10.2013, str.I., z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tj. Dz.U. z 2017 r.                   

poz. 1373) 

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,                                

ich zrzeszaniu się  i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2018 r. poz. 613) 

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2386) 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji                                   

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1937) 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2018 r.                 

poz. 621) 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t.j. Dz.U. z 2018 r.            

poz. 1417) 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2018 r.             

poz. 2286) 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 

finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (tj. Dz.U. z 2017 r.              

poz. 1934) 

Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 622) 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1355) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                            

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070) 



 

 

 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów                             

(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 798) 

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej                       

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 999) 

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 723) 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393) 

 


