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PRZEDMOWA

Przepisy prawne stanowią integralną część zagadnień prawa pracy
i polityki społecznej. Od wielu lat Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego opracowywała i udostępniała wybrane akty prawne
w rocznikach dwutomowej Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych
Zagadnień Pracy. Począwszy od tego roku utworzono osobną, samodzielną
publikację, wyodrębniającą ustawodawstwo polskie za 2012 rok, w tematyce pracy i polityki społecznej. Pozwoli to Państwu na szybsze wyszukanie i dotarcie do wybranego aktu prawnego z Dziennika Ustaw i Monitora
Polskiego, publikacji ukazujących się od 2012 roku już tylko w wersji elektronicznej. Wyboru dokonaliśmy korzystając z Internetowego Systemu
Aktów Prawnych dostępnego na stronie isap.sejm.gov.pl oraz ze strony
dziennikustaw.gov.pl.
Zebrany materiał liczy 324 pozycje numerowane i usystematyzowany został w dwóch działach głównych. W obrębie każdego z działów akty
prawne uszeregowane zostały chronologicznie, według kolejności ukazywania się. Ponieważ w wykazie nie zastosowano działów tematycznych,
w celu łatwiejszego wyszukania potrzebnego przepisu, bibliografię wzbogacono o wykaz słów kluczowych oraz podział według rodzaju dokumentu.
Jeżeli w ciągu roku nastąpiła zmiana aktu prawnego, zostało to zaznaczone
w adnotacji odsyłającej do odpowiedniej pozycji, w której ta zmiana została
ujęta.
Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne
elementy identyfikujące oraz niezbędne adnotacje.
Warszawa, październik 2014 r.
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Dziennik Ustaw

1. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych // Dz. U. - poz. 5.
2. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego // Dz. U. poz. 7.
3. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. zm.
rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej
w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących
zadania organów celnych i organów podatkowych // Dz. U. - poz. 8.
4. ROZPORZĄDZENIE Min. Administracji i Cyfryzacji z dnia
3 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie
ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych
w roku 2012 // Dz. U. - poz. 17.
5. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zm.
rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami // Dz. U. - poz. 24.
6. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia
2011 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego
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7. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia
2011 r. zm. rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz
szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej // Dz. U. - poz. 29.
8. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia
2011 r. zm. rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników
gminnych (miejskich) // Dz. U. - poz. 35.
9. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r.
w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy
lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych
do wykonywania tych czynności // Dz. U. - poz. 40, tab.
10. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z 2 stycznia 2012 r. zm.
rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej // Dz. U. - poz. 50.
11. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu
medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających
się do kwalifikacji wojskowej // Dz. U. - poz. 51.
12. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia
2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy // Dz. U. - poz. 52.
13. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia
2012 r. w sprawie służby medycyny pracy // Dz. U. - poz. 53.

-314. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału,
opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych
kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego //
Dz. U. - poz. 57.
15. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub
ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby
wojskowej // Dz. U. - poz. 72.
16. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
13 stycznia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 78.
- późn. zm. zob. poz. 264.

17. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym // Dz. U. - poz. 96.
18. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji
zawodowych // Dz. U. - poz. 97.
19. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia
2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy // Dz. U. - poz. 103.
- późn. zm. zob. poz. 213.

20. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia
2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-
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21. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 107.
22. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez
osoby wykonujące działalność rolniczą // Dz. U. - poz. 109.
23. ROZPORZĄDZENIE Min. Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia
2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi // Dz. U. - poz. 112.
- późn. zm. zob. poz. 239.

24. USTAWA z dnia 13 stycznia 2012 r. o zm. ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw // Dz. U. - poz. 118.
25. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 stycznia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu
danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 122.
26. USTAWA z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie
zdrowotne rolników za 2012 r. // Dz. U. - poz. 123.
- późn. zm. zob. poz. 271.

27. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela // Dz. U. - poz. 131.
28. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 lutego 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych
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do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 132.
29. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 stycznia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości
wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne
osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii // Dz. U. poz. 139.
30. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów // Dz. U. poz. 141.
31. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym // Dz. U. poz. 148.
32. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów // Dz. U. - poz. 151.
Dot. zawodów lekarza i lekarza dentysty.

33. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do
sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu
mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową // Dz. U. - poz. 167.
34. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wyma-
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zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli // Dz. U. - poz. 174.
35. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą // Dz. U. poz. 182.
36. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach // Dz. U. - poz. 184.
W zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

37. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych //
Dz. U. - poz. 186.
- późn. zm. poz. 217.

38. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 9 lutego
2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę // Dz. U. poz. 187.
39. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2012 r. zm.
rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych //
Dz. U. - poz. 190.
40. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców
przewożących towary niebezpieczne // Dz. U. - poz. 191.
- późn. zm. zob. poz. 245.

41. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 10 lutego
2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach
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członków ich rodzin // Dz. U. - poz. 194.
42. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2012 r.
zm. rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin // Dz. U. - poz. 197.
43. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez
straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników
działania straży // Dz. U. - poz. 222.
44. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 lutego
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych
z zawodowej służby wojskowej // Dz. U. - poz. 223.
45. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych
i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych // Dz. U. - poz. 224.
46. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 21 lutego
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów
ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - poz. 227.
47. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 21 lutego
2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez
kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby
godne zaufania oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na
rodziców lub opiekuna nieletniego // Dz. U. - poz. 228.
48. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów // Dz. U. - poz. 238.

-849. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału,
opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału
i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów //
Dz. U. - poz. 239.
50. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej //
Dz. U. - poz. 240.
51. ROZPORZĄDZENIE Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia
21 lutego 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu postępowania
w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych // Dz. U. - poz. 242.
52. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zm.
rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania
dyrektorów urzędów kontroli skarbowej // Dz. U. - poz. 244.
53. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad
przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów
równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego // Dz. U. poz. 252.
54. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku
dochodowego od osób prawnych // Dz. U. - poz. 268.
55. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 marca 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie
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56. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 marca 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków // Dz. U. - poz. 285.
57. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych // Dz. U. - poz. 305.
Pomoc społeczna.

58. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 marca 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej // Dz. U. - poz. 315.
59. DOKUMENT wypowiedzenia Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie
dnia 26 września 1906 roku // Dz. U. - poz. 317.
60. OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie
wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej
o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej
w Bernie dnia 26 września 1906 roku // Dz. U. - poz. 318.
61. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 marca 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi // Dz. U. - poz. 323.
62. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 22 marca
2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza
sądowego // Dz. U. - poz. 331.

- 10 63. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 26 marca
2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów //
Dz. U. - poz. 333.
64. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 22 marca
2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział
w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego //
Dz. U. - poz. 334.
65. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału,
opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych
kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. poz. 338.
66. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 23 marca
2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako
świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
udzielanych weteranom poszkodowanym // Dz. U. - poz. 339.
67. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca
2012 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do dyspozycji // Dz. U. - poz. 344.
68. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 23 marca
2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania
ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu // Dz. U. - poz. 345.
69. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia
i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 // Dz. U. - poz. 350.

- 11 70. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
weteranów poszkodowanych-żołnierzy // Dz. U. - poz. 351.
71. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 23 marca 2012 r. zm.
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego // Dz. U. - poz. 353.
72. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych // Dz. U. - poz. 361.
73. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca
2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako
świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom // Dz. U. poz. 373.
74. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek
do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu // Dz. U. poz. 390.
75. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 30 marca 2012 r. zm.
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
emerytalnych // Dz. U. - poz. 395.
76. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego // Dz. U. - poz. 400.
77. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy // Dz. U. - poz. 404.

- 12 78. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału,
opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych
kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 410.
79. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia
2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów //
Dz. U. - poz. 412.
80. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia
2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej // Dz. U. - poz. 413.
81. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lutego
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad
przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów
równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego //
Dz. U. - poz. 419.
82. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia organów emerytalnorentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu
energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania // Dz. U. poz. 422.
83. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli // Dz. U. - poz. 426.
84. USTAWA z dnia 2 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójne-

- 13 go opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września
2011 r. // Dz. U. - poz. 430.
85. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji // Dz. U. poz. 432.
86. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 433.
87. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
13 kwietnia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę
jednorazowego odszkodowania // Dz. U. - poz. 439.
88. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę
przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa // Dz. U. - poz. 444.
89. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów // Dz. U. - poz. 448.
90. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych // Dz. U. poz. 456.
91. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji

- 14 kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej // Dz. U. - poz. 457.
92. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zm.
rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej //
Dz. U. - poz. 470.
93. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 kwietnia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy,
sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy
lub z pracy oraz terminu jej sporządzania // Dz. U. - poz. 482.
94. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody
rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi // Dz. U. poz. 484.
95. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny // Dz. U. - poz. 486.
96. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami
państwa // Dz. U. - poz. 493.
97. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu
powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej //
Dz. U. - poz. 497.

- 15 98. KONWENCJA między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Rijadzie dnia 22 lutego
2011 r. // Dz. U. - poz. 502. * OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia
10 kwietnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji,
podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. // Dz. U. - poz. 503.
99. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału,
opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych
kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 504.
100. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja
2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach
górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego // Dz. U. - poz. 520.
101. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek
i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych // Dz. U. - poz. 545.
Na podst. ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych.
102. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby
Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym //
Dz. U. - poz. 546.

- 16 103. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne //
Dz. U. - poz. 551.
- późn. zm. zob. poz. 126.

104. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta
Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych // Dz. U. - poz. 557.
105. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 maja
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego
i Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 558.
106. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do
ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji,
Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin // Dz. U. poz. 563.
107. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady
Przejrzystości // Dz. U. - poz. 570.
108. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej
oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. poz. 571.

- 17 109. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym // Dz. U. - poz. 572.
110. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zm. ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy //
Dz. U. - poz. 589.
111. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych // Dz. U. - poz. 592.
112. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków
Rady do Spraw Uchodźców // Dz. U. - poz. 593.
113. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 maja 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań
powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 600.
114. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja
2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowonej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom // Dz. U. poz. 602.
115. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 18 maja
2012 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji
asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie //
Dz. U. - poz. 603.
116. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 9 maja
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych //
Dz. U. - poz. 606.

- 18 117. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 11 maja
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie // Dz. U. poz. 607.
118. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury // Dz. U. - poz. 610.
119. USTAWA z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks
karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - poz. 611.
120. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia
2011 r. // Dz. U. - poz. 617.
121. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych // Dz. U. - poz. 619.
122. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym // Dz. U. - poz. 621.
123. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów:
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa // Dz. U. - poz. 631.
124. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji
Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego // Dz. U. - poz. 634.

- 19 125. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw // Dz. U. - poz. 637.
126. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zm.
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne // Dz. U. - poz. 641.
127. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 maja 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 648.
128. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu
umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów
albo radców prawnych // Dz. U. - poz. 659.
129. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zm.
rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych // Dz. U. - 2012, poz. 662.
130. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zm.
rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych
i skutków tych chorób // Dz. U. - poz. 663.
131. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zm. ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 664.
132. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 31 maja
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe //
Dz. U. - poz. 665.

- 20 133. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca
2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu
stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym // Dz. U. - poz. 666.
134. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja
2012 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby
w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym // Dz. U. - poz. 668.
135. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r.
zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego
do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej
oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej // Dz. U. - poz. 673.
136. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty
uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia //
Dz. U. - poz. 678.
137. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia
6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania weteranowifunkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi zapomogi na pobyt w Domu Weterana oraz sposobu tworzenia funduszu na
zapomogi // Dz. U. - poz. 686.
138. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca
2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków // Dz. U. - poz. 690.
139. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 704.

- 21 140. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca
2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko
prokuratorskie // Dz. U. - poz. 705.
141. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju Regionalnego z dnia
13 czerwca 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi // Dz. U. - poz. 710.
142. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia
18 czerwca 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków
do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost
uposażenia zasadniczego // Dz. U. - poz. 713.
143. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca
2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów
sędziów // Dz. U. - poz. 714.
144. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca
2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na
rok 2012 // Dz. U. - poz. 718.
145. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy // Dz. U. - poz. 719.
146. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne // Dz. U. poz. 732.
147. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji
Wywiadu // Dz. U. - poz. 750.

- 22 148. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 lipca 2012 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 753.
149. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na
których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe
w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu // Dz. U. poz. 763.
150. USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. - poz. 769.
151. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia
członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin // Dz. U. - poz. 773.
- późn. zm. zob. poz. 249.
152. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia
29 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla
cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji // Dz. U. - poz. 779.
153. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
27 czerwca 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatku wyrównawczego
dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury // Dz. U. - poz. 786.
154. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny

- 23 pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne //
Dz. U. - poz. 787.
155. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy // Dz. U. - poz. 790.
156. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
5 lipca 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego // Dz. U. - poz. 804.
157. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca
2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez
Min. Obrony Narodowej // Dz. U. - poz. 810.
158. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie
i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej // Dz. U. - poz. 817.
159. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
5 lipca 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia
zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 // Dz. U. poz. 818.
160. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej // Dz. U. - poz. 823.

- 24 161. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2012 r.
w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków // Dz. U. - poz. 830.
162. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent
w 2013 r. // Dz. U. - poz. 831.
163. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora
parku narodowego // Dz. U. - poz. 839.
164. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca
2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody
rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru
wniosku o przyznanie nagrody rocznej // Dz. U. - poz. 842.
165. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej // Dz. U. poz. 850.
166. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca
2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej
szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat,
oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy // Dz. U. - poz. 857.
167. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca
2012 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 862.
168. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich

- 25 części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków // Dz. U. - poz. 863.
169. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku
pracy // Dz. U. - poz. 890.
170. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego // Dz. U. - poz. 894.
171. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji //
Dz. U. - poz. 899.
172. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów
kwalifikacyjnych // Dz. U. - poz. 901.
173. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego
Egzaminu Końcowego // Dz. U. - poz. 903.
174. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
1 sierpnia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia
powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy,
kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia // Dz. U. - poz. 909.
175. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji
Transportu Drogowego // Dz. U. - poz. 920.

- 26 176. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. poz. 935.
177. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich
stwierdzania // Dz. U. - poz. 937.
178. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. // Dz. U. poz. 940.
179. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów
oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji // Dz. U. poz. 945.
180. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r.
zm. rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie
zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu
technologią o tym przeznaczeniu // Dz. U. - poz. 947.
181. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r.
w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego
z przyczyn demograficznych // Dz. U. - poz. 950.
182. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie // Dz. U. - poz. 954.

- 27 183. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości
świadczeń rodzinnych // Dz. U. - poz. 959.
184. USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca
1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. // Dz. U. - poz. 960.
185. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej // Dz. U. poz. 964.
186. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek
i położnych // Dz. U. - poz. 970.
187. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom // Dz. U. - poz. 972.
188. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r.
zm. rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania // Dz. U. - poz. 980.
189. USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zm. ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 986.
190. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
28 sierpnia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie

- 28 w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu
o nadanie tytułu profesora // Dz. U. - poz. 990.
191. UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu
się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona
w Warszawie dnia 13 września 2011 r. // Dz. U. - poz. 991. * OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie
dnia 13 września 2011 r. // Dz. U. - poz. 992.
192. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej // Dz. U. poz. 1003.
193. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 30 sierpnia 2012 r.
zm. rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności
w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów
regulowanych w dziedzinie geologii // Dz. U. - poz. 1012.
194. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie inspektorów dozoru jądrowego // Dz. U. - poz. 1014.
195. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców //
Dz. U. - poz. 1019.
196. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. //
Dz. U. - poz. 1026.

- 29 197. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 września
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków,
w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje
wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie // Dz. U. poz. 1035.
198. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września
2012 r. w sprawie przyznawania zapomóg weteranom-funkcjonariuszom
lub weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 1036.
199. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego
oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu // Dz. U. poz. 1037.
200. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września
2012 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dla
weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwolnionych ze służby // Dz. U. - poz. 1054.
201. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 września
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych
dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 1062.
202. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki // Dz. U. - poz. 1064.
203. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 września
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych
dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 1073.

- 30 204. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru
certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego // Dz. U. poz. 1079.
205. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy
społecznej // Dz. U. - poz. 1081.
206. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty // Dz. U. poz. 1082.
- późn. zm. zob. poz. 273.
207. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych
zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie
kandydackiej // Dz. U. - poz. 1087.
208. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych // Dz. U. - poz. 1088.
209. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 18 września 2012 r.
zm. rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności
w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej // Dz. U. - poz. 1093.
210. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury // Dz. U. - poz. 1105.
211. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania

- 31 zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo
ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych // Dz. U. poz. 1106.
212. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni
odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe // Dz. U. - poz. 1125.
213. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 3 października
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej
Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy // Dz. U. poz. 1132.
214. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zawodzie felczera // Dz. U. - poz. 1133.
215. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków
do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost
uposażenia zasadniczego // Dz. U. - poz. 1144.
216. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o europejskich radach zakładowych // Dz. U. - poz. 1146.
217. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych // Dz. U. - poz. 1152.

- 32 218. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o czasie pracy kierowców // Dz. U. - poz. 1155.
219. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
19 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych // Dz. U. poz. 1162.
220. UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. // Dz. U. - poz. 1179. * OŚWIADCZENIE
Rządowe z dnia 18 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. // Tamże, poz. 1180.
221. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 19 października
2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. - poz. 1182.
222. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. - poz. 1183.
223. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. poz. 1184.
224. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 października
2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1188.
225. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 października
2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne

- 33 uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. poz. 1189.
226. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 października
2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 1191.
227. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pobyt w Domu Weterana // Dz. U. poz. 1192.
228. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia
zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 1197.
229. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 1198.
230. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - poz. 1199.
231. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego
oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. poz. 1200.
232. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki z dnia 19 października
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych // Dz. U. - poz. 1202.

- 34 233. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 października
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej // Dz. U. - poz. 1205.
234. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 23 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia
mieszkaniowego // Dz. U. - poz. 1211.
235. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów // Dz. U. - poz. 1228.
236. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 września
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy
Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 1233.
237. USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zm. ustawy o świadczeniach rodzinnych // Dz. U. - poz. 1255.
238. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
12 listopada 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania // Dz. U. poz. 1268.
239. ROZPORZĄDZENIE Min. Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi // Dz. U. - poz. 1269.
240. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 listopada
2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów // Dz. U. - poz. 1270.
241. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania

- 35 przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za
wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe //
Dz. U. - poz. 1273.
242. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej
w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi // Dz. U. - poz. 1291.
243. USTAWA z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Protokołu
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii
o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. // Dz. U. - poz. 1294.
244. USTAWA z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Konwencji
między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia
14 maja 2012 r. // Dz. U. - poz. 1295.
245. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie
egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne // Dz. U. poz. 1297.
246. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących
pracy // Dz. U. - poz. 1299.
247. USTAWA z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Protokołu
między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księ-

- 36 stwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu
dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca
2012 r. // Dz. U. - poz. 1303.
248. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 21 listopada
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego
lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu
kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń //
Dz. U. - poz. 1317.
249. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 21 listopada
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia
członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin // Dz. U. - poz. 1334.
250. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 22 listopada
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na
zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby // Dz. U. - poz. 1366.
251. USTAWA z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy
między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym,
sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. // Dz. U. - poz. 1378.
252. PROTOKÓŁ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej
w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisany w Nikozji dnia 22 marca
2012 r. // Dz. U. - poz. 1383. * OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru

- 37 w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od
dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.,
podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. // Tamże, poz. 1384.
253. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego
oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 1393.
254. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną // Dz. U. - poz. 1394.
255. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. - poz. 1403.
256. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego // Dz. U. - poz. 1453.* ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego // Dz. U. - poz. 1454.
257. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia
2012 r. w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego // Dz. U. - poz. 1455.
258. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r.
zm. rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu
Pracy na finansowanie zadań w województwie // Dz. U. - poz. 1457.

- 38 259. USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. o zm. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym // Dz. U. - poz. 1459.
260. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby
w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego
oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich
w tych sprawach // Dz. U. - poz. 1477.
261. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej
służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach // Dz. U. - poz. 1481.
262. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia
2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora
sądu // Dz. U. - poz. 1482.
263. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu
przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze //
Dz. U. - poz. 1490.
264. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
20 grudnia 2012 r. zm. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich,
wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego
w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych //
Dz. U. - poz. 1491.
265. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów
koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży // Dz. U. poz. 1494.

- 39 266. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy
i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury //
Dz. U. - poz. 1498.
267. ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 1502.
268. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych
pracowników sądów i prokuratury // Dz. U. - poz. 1503.
269. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy
zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz
emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach // Dz. U. - poz. 1504.
270. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia
2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu
sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 1516.
271. USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zm. ustawy o składkach na
ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. // Dz. U. - poz. 1523.
272. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela,
trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania
zespołu oceniającego // Dz. U. - poz. 1538.
273. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zm.
rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty // Dz. U. - poz. 1543.

- 40 274. USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego // Dz. U. - poz. 1544.
275. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami //
Dz. U. - poz. 1545.
276. USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zm. ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1548.
277. USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności
powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność // Dz. U. - poz. 1551.

Monitor Polski
278. KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 grudnia
2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki // Monit. Pol. - poz. 2.
279. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu
pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumieniu o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
i Konfederacji Szwajcarskiej // Monit. Pol. - poz. 15.
280. KOMUNIKAT Min. Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia
2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 // Monit. Pol. poz. 19.

- 41 281. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych // Monit. Pol. - poz. 45.
282. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja
2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2011 r. // Monit. Pol. - poz. 297.
283. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 298.
284. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
14 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji // Monit. Pol. poz. 299.
Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych.

285. UCHWAŁA nr 75 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne // Monit. Pol. - poz. 318.
286. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 maja 2012 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych // Monit.
Pol. - poz. 323.
287. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
18 maja 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r.
stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // Monit.
Pol. - poz. 325.
288. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
18 maja 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przecięt-

- 42 nego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2012 r. ogłoszonego do
celów emerytalnych // Monit. Pol. - poz. 326.
289. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru
zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w III kwartale 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 327.
290. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
18 maja 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji
składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 328.
291. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
4 czerwca 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 396.
292. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2012 r. // Monit. Pol. poz. 397.
293. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
18 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego //
Monit. Pol. - poz. 447.
294. UCHWAŁA Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca
2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne // Monit. Pol. - poz. 455.
295. ZARZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r.
zm. zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego // Monit. Pol. - poz. 481.

- 43 296. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim
kwartale 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 536.
297. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 585.
298. ZARZĄDZENIE nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia
2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej // Monit. Pol. - poz. 590.
299. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
21 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji
składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 625.
300. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
21 sierpnia 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70%
i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur
i rent // Monit. Pol. - poz. 626.
301. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
21 sierpnia 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2012 r. ogłoszonego do
celów emerytalnych // Monit. Pol. - poz. 627.
302. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 628.
303. UCHWAŁA Nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 // Monit. Pol. - poz. 642.

- 44 304. KOMUNIKAT Min. Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia
2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki // Monit. Pol. - poz. 649.
305. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 września 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 661.
306. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r // Monit. Pol. - poz. 662.
307. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
w 2011 r. // Monit. Pol. - poz. 671.
308. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
18 września 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego //
Monit. Pol. - poz. 672.
309. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
oraz na obszarze powiatów // Monit. Pol. - poz. 710.
310. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w trzecim kwartale 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 786.
311. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim
kwartale 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 842.

- 45 312. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
15 listopada 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70%
i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent //
Monit. Pol. - poz. 886.
313. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
15 listopada 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2012 r. ogłoszonego
do celów emerytalnych // Monit. Pol. - poz. 887.
314. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji
składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 888.
315. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
15 listopada 2012 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2012 r.
stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent // Monit.
Pol. - poz. 889.
316. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 901.
317. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne
konto emerytalne w roku 2013 // Monit. Pol. - poz. 907.
318. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie
składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu
w roku 2013 // Monit. Pol. - poz. 908.

- 46 319. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2012 r. // Monit. Pol. poz. 922.
320. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
3 grudnia 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 933.
321. UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia
2012 r. w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych // Monit. Pol. - poz. 991.
322. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia //
Monit. Pol. - poz. 1018.
323. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego //
Monit. Pol. - poz. 1022.
324. ZARZĄDZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 grudnia 2012 r. zm. zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli // Monit. Pol. - poz. 1023.
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Szczepienia ochronne 9
Szkolenia bhp 121
Szkolenie zawodowe zob. doskonalenie zawodowe
Szkolnictwo
- wyższe 27, 109, 123, 186
- zawodowe 2, 36
Świadczenia
- alimentacyjne 235
- dla weteranów i kombatantów 38, 66, 68, 70, 73, 76, 114, 137, 198, 200,
227
- emerytalne 41, 106, 131
- odszkodowawcze 250, 156
- opieki zdrowotnej 66, 68, 70, 71, 73, 114
- pielęgnacyjne 103, 126, 146, 285, 294
- pieniężne 30, 55, 69, 182, 202
- przedemerytalne 24
- rodzinne 183, 237, 276
- socjalne 42, 137, 138, 161, 234
- z Funduszu Pracy 90, 91
- z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 24
- z pomocy społecznej 20, 57, 137, 160, 178, 227
- za prace przymusową 82
Ubezpieczenia
- społeczne 119, 156, 277, 306, 322

- 53 - wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie 56, 168, 306
- zdrowotne 26, 271
Uposażenie
- przeciętne 1, 89, 148, 221, 224, 225, 226
- zasadnicze 142, 215, 222, 229, 230, 231
Urząd Kontroli Skarbowej 52
Urząd Ochrony Państwa zob. służby specjalne
Uznanie kwalifikacji zawodowych zob. kwalifikacje zawodowe
Waloryzacja
- rent i emerytur 24, 162, 233
- składek na ubezpieczenie emerytalne 282, 284, 290, 291, 299, 305, 314,
320
Wiek emerytalny 125, 274
Wojsko zob. służby mundurowe
Wykluczenie społeczne 321
Wynagrodzenie
- członków komisji egzaminacyjnej 4, 11, 64, 151, 249
- dodatkowe 11, 23, 29, 61, 94, 96, 118, 141, 164, 239, 248, 262
- dofinansowanie 219
- minimalne 152, 196
- przeciętne 283, 292, 296, 297, 310, 311, 319
- w dniu wolnym od pracy 155
- zasadnicze 31, 39, 63, 79, 155, 210, 255, 265, 266
Wypadki przy pracy 15, 93, 156, 174
Zabezpieczenie społeczne 251
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- dokumentacja 25, 28
Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 127
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 111
Zakłady aktywności zawodowej 165
Zaopatrzenie emerytalne zob. świadczenia emerytalne
Zapomogi zob. świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
Zasiłki
- chorobowy 88, 156, 289, 302, 316
- dla bezrobotnych 286
- macierzyński 88
Zaświadczenia lekarskie 16, 264
Zatrudnianie
- cudzoziemców 150, 152, 192
- kobiet 59, 60

- 54 - młodocianych 188
- niepełnosprawnych 189, 219
- normy 275
- skazanych 19, 213
Zawody regulowane 208
Zdrowie pracowników 15
Związki zawodowe 51

