
1. 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. z 2018 poz. 1868) 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września
2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2018 poz. 1878) 

3. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji
konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy 

(Dz. U. z 2018 poz. 1897) 

4. Ustawa z dnia 13 września 2018 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2018 poz. 1925) 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców 

(Dz. U. z 2018 poz. 1938) 

6. Ustawa z dnia 13 września 2018 r. 
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2018 poz. 1942) 
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7. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
składu oraz oznakowania suplementów diety 

(Dz. U. z 2018 poz. 1951) 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r.
stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację 

(Dz. U. z 2018 poz. 1962) 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. 
w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru
niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń
domózgowych lub wewnątrzczaszkowych 

(Dz. U. z 2018 poz. 1985) 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. 
w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym
produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania
klinicznego 

(Dz. U. z 2018 poz. 1994) 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego 

(Dz. U. z 2018 poz. 2012) 

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego 

(Dz. U. z 2018 poz. 2013) 
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13. Ustawa z dnia 13 września 2018 r. 
o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego 

(Dz. U. z 2018 poz. 2024) 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2018 r. 
w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” 

(Dz. U. z 2018 poz. 2034) 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci 

(Dz. U. z 2018 poz. 2042) 

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018 r. 
w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności
związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i
narządów 

(Dz. U. z 2018 poz. 2046) 

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018 r. 
w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium
ludzkich komórek, tkanek i narządów 

(Dz. U. z 2018 poz. 2048) 

18. 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. z 2018 poz. 2056) 
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19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. 
w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania
komórek, tkanek i narządów 

(Dz. U. z 2018 poz. 2060) 

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i
komórek 

(Dz. U. z 2018 poz. 2062) 
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