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PRZEDMOWA 
 
 

W 2014 roku po raz pierwszy zostały zebrane i udostępnione  
w osobnej publikacji, obejmujące rok 2012, wybrane akty prawne doty-
czące prawa pracy i polityki społecznej. Wcześniej stanowiły one inte-
gralną część dwutomowej Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych 
Zagadnień Pracy.  

Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w Dzienniku Ustaw  
i Monitorze Polskim - bibliografia za 2014 r., to kolejny, trzeci już rocz-
nik naszej publikacji. Wyboru dokonaliśmy korzystając z Internetowego 
Systemu Aktów Prawnych dostępnego na stronie isap.sejm.gov.pl oraz ze 
strony dziennikustaw.gov.pl. 

Zebrany materiał liczy 497 pozycje numerowane i usystematyzo-
wany 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 tematycz-
nych, w celu łatwiejszego wyszukania potrzebnego przepisu, wykaz 
wzbogacono o indeks słów kluczowych oraz podział według rodzaju 
dokumentu. Jeżeli w ciągu roku nastąpiła zmiana aktu prawnego, zostało 
to zaznaczone w adnotacji odsyłającej do odpowiedniej pozycji bibliogra-
fii, w której ta zmiana została ujęta. 

Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera nie-
zbędne elementy identyfikujące oraz niezbędne adnotacje. 
 
 
 
Warszawa, lipiec 2015 r. 
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Dziennik Ustaw 
 

 
 1. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud-
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby  
w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 11. 

 
 2. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud-
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji 
funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 13. 
 
 3. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud-
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez 
funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wy-
konywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe // 
Dz. U. - poz. 14. 
 
 4. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud-
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu 
przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na 
pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 15. 
 
 5. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud-
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej 
funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 16. 
 
 6. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud-
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu spraw-
ności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicz-
nego w Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 17. 
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 7. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud-
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przy-
sługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do peł-
nienia służby poza granicami państwa // Dz. U. - poz. 18. 
 
 8. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zm. 
rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty 
przez diagnostów laboratoryjnych // Dz. U. - poz. 20. 
 
 9. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud-
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożli-
wiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicz-
nej // Dz. U. - poz. 21. 
 
 10. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów 
i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 22. 
 
 11. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjo-
nariuszom Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 25. 
 
 12. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu miano-
wania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 27. 
 
 13. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Stra-
ży Granicznej // Dz. U. - poz. 28. 
 
 14. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przy-
znawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężne-
go w zamian za umundurowanie // Dz. U. - poz. 30. 
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 15. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii  
o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 41. 
 
 16. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycz-
nia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy 
Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania // 
Dz. U. - poz. 42. 
 
 17. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycz-
nia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz 
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - 
poz. 43. 
 
 18. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycz-
nia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagro-
dy roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej // Dz. U.- poz. 44. 
 
 19. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bez- 
pieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej //  
Dz. U. - poz. 46. 
 
 20. OBWIESZCZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warun-
ków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowa-
niu o nadanie tytułu profesora // Dz. U. - poz. 48. 
 
 21. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycz-
nia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu 
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Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
funkcjonariusza Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 50. 
 

 22. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud- 

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania 

kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie 

do służby w Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 51. 

 

 23. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych do- 

kumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego //  

Dz. U. - poz. 52. 

 - późn. zm. poz. 263. 
 

 24. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 16 września 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 

Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Ska- 

zanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy // Dz. U. -  

poz. 53. 

 

 25. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grud- 

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 

przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyni-

ków działań straży // Dz. U. - poz. 56. 

 

 26. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 16 wrześ- 

nia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia terytoriów 

państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na ob-

szarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjona-

riuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków // Dz. U. - poz. 57. 
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 27. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 październi-
ka 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Preze-
sa Rady Ministrów w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania 
postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 60. 
 
 28. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz 
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifi- 
kacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 61. 
 
 29. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 
uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej // Dz. U. - 
poz. 65. 
 
 30. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 
2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego  
w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego //  
Dz. U. - poz. 68. 
 
 31. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 
2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego // Dz. U. - poz. 79. 
 
 32. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 27 września 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Sprawiedliwości w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakła-
dach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach 
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diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych  
i aresztach śledczych // Dz. U. - poz. 83. 
 
 33. USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 
sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego  
w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. // Dz. U. - poz. 97. 
 
 34. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej 
w kontyngencie Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 105. 
 
 35. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wyko-
nywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej // 
Dz. U. - poz. 113. 
 
 36. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. 
w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu 
emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych katego-
riach lokat // Dz. U. - poz. 116. 
 
 37. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r. 
w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 117. 
 
 38. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żoł-
nierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 127. 
 
 39. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycz- 
nia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali 
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mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariu-
szy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych //  
Dz. U. - poz. 129. 
 
 40. OBWIESZCZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
19 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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. 137. 
 
 41. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. 
w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności 
lokacyjnej przez fundusze emerytalne // Dz. U. - poz. 139. 
 
 42. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. 
w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu 
emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytal-
nego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego syste-
mu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emery-
talnych // Dz. U. - poz. 140. 
 
 43. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. 
w sprawie Funduszu Gwarancyjnego // Dz. U. - poz. 141. 
 
 44. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. 
w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych // Dz. U. - 
poz. 142. 
 
 45. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. 
w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem 
oraz dokonywania wypłaty transferowej // Dz. U. - poz. 143. 
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 46. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

29 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finanso-

wej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // 

Dz. U. - poz. 156. 

 

 47. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choro-

by i macierzyństwa // Dz. U. - poz. 159. 

 

 48. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 

2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, 

wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników 

służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegó-

łowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących 

członkom korpusu służby cywilnej // Dz. U. - poz. 160. 

 

 49. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta- 
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 50. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o związkach zawodowych // Dz. U. - poz. 167. 

 

 51. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie eme-

rytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 paździer-

nika 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. // Dz. U. - poz. 169. 

 

 52. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o Biurze Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 170. 
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 53. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o Służbie Więziennej // Dz. U. - poz. 173. 

 - późn. zm. poz. 55. 
 

 54. ROZPORZĄDZENIE Min. Administracji i Cyfryzacji z dnia  

31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geo-

dezji i kartografii // Dz. U. - poz. 176. 

 

 55. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 

2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie stosowania do funkcjonariuszy 

Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy // Dz. U. - poz. 185. 

 

 56. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 5 listopada  

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 

Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie rad-

cowskim // Dz. U. - poz. 187. 

 

 57. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 3 lutego  

2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Minister-

stwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz 

świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce 

pełnienia służby // Dz. U. - poz. 194. 

 

 58. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 

2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawo-

dowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochron- 

nych // Dz. U. - poz. 198. 

 

 59. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 7 listopada  

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 

Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koor- 
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dynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży // Dz. U. -  

poz. 202. 

 

 60. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków 

i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową // Dz. U. -  

poz. 213. 

 

 61. USTAWA z dnia 24 stycznia 2014 r. o zm. ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw // 

Dz. U. - poz. 223. 

 

 62. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania // Dz. U. - poz. 232. 

 

 63. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-

rządzenia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofi-

nansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych // Dz. U. - 

poz. 241. 

 - późn. zm. poz. 92. 
 

 64. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 paździer-

nika 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicz-

nej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. -  

poz. 242. 

 

 65. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach 
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pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi // Dz. U. -  

poz. 250. 

 
 66. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojsko-
wego // Dz. U. - poz. 253. 
 
 67. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służ-
by wojskowej // Dz. U. - poz. 254. 
 
 68. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 25 października 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania 
przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowni-
ków sądów i prokuratury // Dz. U. - poz. 257. 
 
 69. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 
egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego // Dz. U. - poz. 258. 
 
 70. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz 
przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego // Dz. U. - 
poz. 264. 
 
 71. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności 
zawodowej rzeczoznawców majątkowych // Dz. U. - poz. 266. 
 
 72. ROZPORZĄDZENIE Min. Administracji i Cyfryzacji z dnia  
21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych // 
Dz. U. - poz. 269. 
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 73. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodaw- 

cy // Dz. U. - poz. 272. 

 

 74. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o usługach detektywistycznych // Dz. U. - poz. 273. 

 

 75. OBWIESZCZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie przyznawania na-

grody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi // 

Dz. U. - poz. 275. 

 

 76. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 

Obrony Narodowej w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria 

Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współ- 

działania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu // Dz. U. - 

poz. 277. 

 

 77. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lute-

go 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funk-

cjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 285. 

 

 78. USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funk-

cjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych 

działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej //  

Dz. U. - poz. 295. 

 

 79. OBWIESZCZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grud- 

nia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów 

dla kierowców przewożących towary niebezpieczne // Dz. U. - poz. 304. 

 
 80. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lute-
go 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności 
związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjan- 
tów // Dz. U. - poz. 306. 
 
 81. OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie 
trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach pu-
blicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków 
zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicz-
nych // Dz. U. - poz. 309. 
 
 82. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycz-
nia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stawek uposażenia za-
sadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 315. 
 
 83. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji  
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 
pielęgnacyjnego // Dz. U. - poz. 320. 
 
 84. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakre-
sie szacowania nieruchomości // Dz. U. - poz. 328. 
 
 85. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz 
wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyj-
nej // Dz. U. - poz. 329. 
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 86. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycz-

nia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dodatków do uposażenia 

zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 334. 

 

 87. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

12 marca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkole-

nia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządza-

nia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkal-

nego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

użytkową // Dz. U. - poz. 338. 

 

 88. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 

2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia zawodów regulowa-

nych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie 

uznania kwalifikacji // Dz. U. - poz. 339. 

 

 89. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 

2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy 

na finansowanie zadań w województwie // Dz. U. - poz. 352. 

 

 90. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 

2014 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego 

uposażenia rocznego // Dz. U. - poz. 355. 

 

 91. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lute-

go 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych 

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrzne-

go // Dz. U. - poz. 367. 

 

 92. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

13 marca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinan-
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sowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych // Dz. U. - 

poz. 370. 

 
 93. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzami-
natorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz 
nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej 
egzaminu maturalnego // Dz. U. - poz. 378. 
 
 94. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 13 marca 
2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom 
zawodowym skierowanym na naukę za granicą // Dz. U. - poz. 387. 
 
 95. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 4 lutego 2014 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Finansów  
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów //  
Dz. U. - poz. 391. 
 
 96. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowa-
dzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze // Dz. U. - 
poz. 400. 
 
 97. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 21 marca 2014 r.  
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 
od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowe-
go od osób fizycznych // Dz. U. - poz. 401. 
 
 98. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 18 marca 
2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 
poz. 411. 
 
 99. OBWIESZCZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
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Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy // Dz. U. - poz. 416. 

 - późn. zm. poz. 203. 
 
 100. OBWIESZCZENIE Min. Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Środowiska 
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania 
o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dzie-
dzinie geologii // Dz. U. - poz. 417. 
 
 101. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjo-
nariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 421. 
 
 102. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o pracy na morskich statkach handlowych // Dz. U. - poz. 430. 
 
 103. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania 
i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater prze-
znaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. - poz. 442. 
 
 104. UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania  
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodu oraz protokół do tej umowy, podpisane w Singapurze dnia  
4 listopada 2012 r. // Dz. U. - poz. 443. * OŚWIADCZENIE rządowe  
z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru  
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
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się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokołu do 
tej umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. // Tamże, 
poz. 444. 
 
 105. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz 
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifika-
cyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu // Dz. U. - 
poz. 445. 
 
 106. USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatko-
wania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, 
podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r. // Dz. U. - poz. 446. 
 
 107. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2014 r.  
w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń 
opieki zdrowotnej // Dz. U. - poz. 473. 
 
 108. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Zdrowia  
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty // Dz. U. - 
poz. 474. 
 
 109. OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie 
utraty mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej 
niektórych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy // Dz. U. - 
poz. 488. 
 
 110. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych // 
Dz. U. - poz. 497. 



- 18 - 
 
 111. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
24 marca 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 
egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim // Dz. U. - poz. 499. 
 
 112. USTAWA z dnia 24 stycznia 2014 r. o zm. ustawy o Policji, 
ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,  
ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żoł-
nierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 
ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz 
niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 502. 
 
 113. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz  
opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. - 
poz. 503. 
 
 114. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zm. ustawy o prokuraturze, 
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie 
Najwyższym // Dz. U. - poz. 504. 
 
 115. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwiet-
nia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świad-
czeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obo-
wiązki służbowe w placówce zagranicznej // Dz. U. - poz. 520. 
 
 116. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wyma- 
gań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego // Dz. U. -  
poz. 536. 
 
 117. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 
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od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowe-
go od osób fizycznych // Dz. U. - poz. 553. 
 

 118. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zm. ustawy o świadcze-

niach rodzinnych // Dz. U. - poz. 559. 

 

 119. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  

28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifika-

cyjnego dla kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej // Dz. U. - 

poz. 564. 

 

 120. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  

28 kwietnia 2014 r. w sprawie testu sprawności fizycznej strażników 

Straży Marszałkowskiej // Dz. U. - poz. 565. 

 

 121. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

18 kwietnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych 

kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych // 

Dz. U. - poz. 576. 

 

 122. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

18 kwietnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków i trybu 

dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnospraw-

nych // Dz. U. - poz. 577. 

 

 123. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy mię- 

dzy Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatu-

jących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodo-

wym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. // Dz. U. -  

poz. 580. * USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy mię-

dzy Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycz-
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nych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. // Tamże,  

poz. 581. 

 
 124. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu  
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei  
o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-
dem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania  
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego  
w Seulu dnia 22 października 2013 r. // Dz. U. - poz. 582. 
 
 125. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecz-
nym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. // Dz. U. -  
poz. 583. 
 
 126. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
9 maja 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubie-
gających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzami-
nowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów 
dokumentów stosowanych w tych sprawach // Dz. U. - poz. 594. 
 
 127. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zm. ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw // 
Dz. U. - poz. 598. 
 
 128. OBWIESZCZENIE Min. Sportu i Turystyki z dnia 24 grudnia 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Sportu i Turystyki w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom 
kierującym niektórymi podmiotami prawnymi // Dz. U. - poz. 603. 
 
 129. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 marca 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy 
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Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz 
emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby  
Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 615. 
 
 130. USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszko-
dowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostają-
cych w związku ze służbą // Dz. U. - poz. 616. 
 
 131. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie określenia grup uposażenia // Dz. U. - poz. 617. 
 
 132. OBWIESZCZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych // Dz. U. - poz. 622. 
 
 133. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
18 kwietnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów  
przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny // 
Dz. U. - poz. 626. 
 
 134. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy // Dz. U. - poz. 630. 
 
 135. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego //  
Dz. U. - poz. 631. 
 
 136. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia 
pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES // Dz. U. - poz. 632. 
 
 137. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - 
Prawo o adwokaturze // Dz. U. - poz. 635. 
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 138. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o radcach prawnych // Dz. U. - poz. 637. 

 

 139. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych // Dz. U. - poz. 638. 

 Pomoc dla osób bezrobotnych. 
 

 140. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego // Dz. U. - poz. 639. 

 

 141. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników 

publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy //  

Dz. U. - poz. 640. 

 

 142. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 20 maja 2014 r.  

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego // 

Dz. U. - poz. 654. 

 

 143. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 

2014 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 658. 

 

 144. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania 

czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotni-

czym przy użyciu samolotu // Dz. U. - poz. 663. 

  

 145. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz 

trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy // Dz. U. - poz. 667. 
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 146. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 12 maja 

2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby 

wojskowej // Dz. U. - poz. 670. 

 

 147. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia  

28 kwietnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie ramowego programu 

szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewiden-

cji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów  

z ewidencji // Dz. U. - poz. 675. 

 - Tekst jednolity rozporządzenia: Dz. U. - poz. 468. 
 

 148. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 14 maja 

2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni 

funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. - poz. 685. 

 

 149. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 

Obrony Narodowej w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w któ-

rych funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wy-

żywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie // Dz. U. - 

poz. 687. 

 

 150. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 

Obrony Narodowej w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania 

przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika 

pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobi-

stej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze // Dz. U. - poz. 689. 

 

 151. USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zm. ustawy o zaopatrze-

niu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy  

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez- 

pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
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Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-

rupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 696. 

 
 152. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
19 maja 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jedno-
razowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolni-
czej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego // Dz. U. - poz. 703. 
 
 153. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o pracowniczych programach emerytalnych // Dz. U. - poz. 710. 
 
 154. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przy-
czyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach 
lekarskich // Dz. U. - poz. 716. 

 - późn. zm. poz. 396. 
 
 155. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przy-
czyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach 
lekarskich // Dz. U. - poz. 717. 

 - późn. zm. poz. 397. 
 
 156. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 
2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn prze-
bywania strażaków na zwolnieniach lekarskich // Dz. U. - poz. 718. 

 - późn. zm. poz. 395. 
 
 157. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 
2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn prze-
bywania policjantów na zwolnieniach lekarskich // Dz. U. - poz. 719. 

 - późn. zm. poz. 394. 
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 158. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 15 maja 2014 r.  
w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy cel- 
nych // Dz. U. - poz. 734. 
 
 159. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 28 marca 2014 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Finansów  
w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpie-
czeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz termi-
nów uiszczania tej składki // Dz. U. - poz. 745. 
 
 160. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 29 maja 
2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg 
żołnierzom zawodowym // Dz. U. - poz. 750. 
 
 161. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 22 maja 2014 r.  
w sprawie okresowej oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu otwar-
tego funduszu emerytalnego // Dz. U. - poz. 753. 
 
 162. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.  
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych // Dz. U. - poz. 755. 

 - późn. zm. poz. 182. 
 
 163. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
26 maja 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego 
strażaka Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - poz. 757. 
 
 164. ROZPORZĄDZENIE Min. Sportu i Turystyki z dnia 28 maja 
2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu 
umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifi-
kacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek // 
Dz. U. - poz. 758. 
 
 165. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
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Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-
cjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania // Dz. U. - 
poz. 760. 
 
 166. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 26 maja 
2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych //  
Dz. U. - poz. 764. 
 
 167. USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wyko-
nywania niektórych zawodów regulowanych // Dz. U. - poz. 768. 
 
 168. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o licencji syndyka // Dz. U. - poz. 776. 
 
 169. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaga-
nych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycz-
nego i placówek doskonalenia nauczycieli // Dz. U. - poz. 784. 
 
 170. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o kuratorach sądowych // Dz. U. - poz. 795. 
 
 171. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
17 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia zadań samo-
rządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. - 
poz. 807. 
 
 172. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
17 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów 
zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 808. 
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 173. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

8 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcz-

nych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 809. 

 

 174. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 22 maja 

2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom 

zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką // Dz. U. -  

poz. 810. 

 

 175. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

17 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełno-

sprawności i stopniu niepełnosprawności // Dz. U. - poz. 813. 

 

 176. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

17 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej 

udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospra- 

wnych // Dz. U. - poz. 814. 

 

 177. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natę-

żeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy // Dz. U. - 

poz. 817. 

 

 178. ROZPORZĄDZENIE Min. Administracji i Cyfryzacji z dnia  

20 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady 

do Spraw Cyfryzacji // Dz. U. - poz. 819. 

 

 179. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

18 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 820. 
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 180. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
17 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wypo-
sażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej // Dz. U. - poz. 824. 
 
 181. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
10 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy 
publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki // Dz. U. - 
poz. 832. 
 
 182. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 16 czerwca  
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realiza-
cji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych // Dz. U. - poz. 836. 

 - późn. zm. poz. 411. 
 
 183. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 maja  
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu 
oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub 
choroby // Dz. U. - poz. 839. 
 
 184. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
24 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie przyznawania środków 
na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjal-
nych // Dz. U. - poz. 845. 
 
 185. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
24 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie dokonywania z Fundu-
szu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na 
podjęcie działalności gospodarczej // Dz. U. - poz. 846. 
 
 186. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
24 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie przyznania osobie 
niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolni-
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czej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej // Dz. U. -  
poz. 847. 
 

 187. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 5 maja  

2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 

Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności 

fizycznej żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 848. 

 

 188. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

24 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie refundacji składek na 

ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 853. 

 

 189. ROZPORZĄDZENIE Min. Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 

2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób 

ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie 

znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków 

komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzami-

nacyjnych języków obcych // Dz. U. - poz. 862. 

 

 190. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  

24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności  

i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 863. 

 

 191. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych  

i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opła-

conych składek na ubezpieczenia społeczne // Dz. U. - poz. 864. 

 

 192. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu  

Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom // Dz. U. -

poz. 865. 
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 193. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjo-
nariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 866. 
 
 194. ROZPORZĄDZENIE Min. Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 
2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego // Dz. U. - 
poz. 868. 
 
 195. ROZPORZĄDZENIE Min. Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 
2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników tury-
stycznych i pilotów wycieczek // Dz. U. - poz. 869. 
 
 196. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerw-
ca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu 
oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym // Dz. U. - poz. 871. 
 
 197. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerw-
ca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego // Dz. U. - poz. 872. 
 
 198. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Sprawiedliwości w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów 
broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie 
pełnienia obowiązków służbowych // Dz. U. - poz. 874. 
 
 199. USTAWA z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw- 
nych // Dz. U. - poz. 877. 
 
 200. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 
2014 r. w sprawie stażu asystenckiego // Dz. U. - poz. 881. 
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 201. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania  
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pra-
cowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budże-
towych działających w ochronie zdrowia // Dz. U. - poz. 889. 
 
 202. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 16 czerw-
ca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 
poz. 895. 
 
 203. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia  
18 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości mini- 
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego  
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy // Dz. U. -  
poz. 922. 
 
 204. USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zm. ustawy o ochronie rosz-
czeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy // Dz. U. -  
poz. 923. 
 
 205. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
18 czerwca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego 
właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjona-
riuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej 
oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 927. 
 
 206. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.  
w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na 
stanowisku kierowcy // Dz. U. - poz. 937. 
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 207. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r.  
w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent 
w 2015 r. // Dz. U. - poz. 938. 
 
 208. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 
2014 r. w sprawie kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na 
studia lub naukę // Dz. U. - poz. 943. 
 
 209. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r.  
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kie-
rowania pojazdami i kierowców // Dz. U. - poz. 949. 
 
 210. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r.  
w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów 
leczniczych działających w formie jednostki budżetowej // Dz. U. -  
poz. 954. 
 
 211. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. zm. 
rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządo- 
wych // Dz. U. - poz. 958. 
 
 212. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 17 lipca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akade-
mickich // Dz. U. - poz. 959. 
 
 213. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zm. 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świad-
czeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej // 
Dz. U. - poz. 960. 
 
 214. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów 
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środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych // Dz. U. - 
poz. 963. 
 
 215. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
17 lipca 2014 r. w sprawie dokumentów, które należy dołączyć do wnio-
sku o przyznanie pomocy pieniężnej // Dz. U. - poz. 967. 
 
 216. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojsko- 
we // Dz. U. - poz. 972. 
 
 217. OBWIESZCZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek 
wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzamina-
torów // Dz. U. - poz. 974. 
 
 218. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych doku-
mentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 977. 
 
 219. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfi-
kacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 983. 
 
 220. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 maja 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych doku-
mentów Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 984. 
 
 221. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 
2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla 
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kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców 
prawnych // Dz. U. - poz. 985. 
 
 222. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Sprawie-
dliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień  
i obowiązków kuratorów sądowych // Dz. U. - poz. 989. 
 
 223. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 23 lipca 2014 r.  
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych do-
chodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku 
dochodowego od osób prawnych // Dz. U. - poz. 994. 
 
 224. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz 
emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku // Dz. U. - poz. 997. 
 
 225. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania kombatantom i innym osobom 
uprawnionym świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodat-
ku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego // Dz. U. - poz. 999. 
 
 226. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę  
i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich // Dz. U. - poz. 1001. 
 
 227. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 
2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za 
przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe // Dz. U. - poz. 1003. 
 
 228. OBWIESZCZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
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nia Min. Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących 
przewóz drogowy // Dz. U. - poz. 1005. 
 
 229. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za 
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracow-
ników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu 
sprawiedliwości // Dz. U. - poz. 1030. 
 
 230. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza 
Służbą Kontrwywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 1036. 
 
 231. OBWIESZCZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 28 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli //  
Dz. U. - poz. 1041. 

 - późn. zm. poz. 251. 
 
 232. PROTOKÓŁ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Sło-
wacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 
podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia  
18 sierpnia 1994 r., podpisany w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. //  
Dz. U. - poz. 1046. *  OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 18 czerwca  
2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospo- 
litą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpo-
spolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej 
w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w Bratysławie dnia  
1 sierpnia 2013 r. // Tamże, poz. 1047. 
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 233. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
6 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za 
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracow-
ników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu 
spraw wewnętrznych // Dz. U. - poz. 1056. 
 
 234. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia 
zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego //  
Dz. U. - poz. 1058. 
 
 235. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
24 lipca 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na 
tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych // Dz. U. - poz. 1064. 
 
 236. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 
2014 r. w  sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej // Dz. U. - poz. 1076. 
 
 237. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 maja 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawo-
dowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz 
emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postę- 
powania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach // Dz. U. -  
poz. 1078. 
 
 238. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o izbach rolniczych // Dz. U. - poz. 1079. 
 
 239. USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp 
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Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Pro-
tokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu 
Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listo-
pada 2013 r. // Dz. U. - poz. 1082. 
 

 240. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 maja 

2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 

Obrony Narodowej w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujaw-

nienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby 

wojskowej // Dz. U. - poz. 1083. 

 

 241. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 6 sierp-

nia 2014 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. 1084. 

 

 242. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o emeryturach kapitałowych // Dz. U. - poz. 1097. 

 

 243. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służ-

by Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 1106. 

 

 244. USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich zm. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Pol-

skiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatko-

wania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu 

Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi 
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dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia  

2013 r. // Dz. U. - 1109. 

 
 245. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o służbie cywilnej // Dz. U. - poz. 1111. 
 
 246. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności // Dz. U. - poz. 1116. 
 
 247. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy 
i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu 
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. - 
poz. 1120. 
 
 248. OBWIESZCZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wynagradzania za 
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom 
jednostek doradztwa rolniczego // Dz. U. - poz. 1124. 
 
 249. USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zm. ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1136. 
 
 250. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 8 sierp-
nia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnic-
twa zawodowego // Dz. U. - poz. 1140. 
 
 251. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej dnia 14 lipca 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczy- 
cieli // Dz. U. - 1142. 
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 252. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 
lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, 
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczest-
ników studiów doktoranckich // Dz. U. - poz. 1144. 
 
 253. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na po-
trzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania // Dz. U. - poz. 1145. 
 
 254. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 
zabezpieczenia emerytalnego // Dz. U. - poz. 1147. 
 
 255. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Sprawie-
dliwości w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej 
przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy // 
Dz. U. - poz. 1168. 
 
 256. USTAWA z dnia 25 lipca 2014 r. o zm. ustawy o rencie socjal-
nej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych // Dz. U. - poz. 1175. 
 
 257. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Finansów  
w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w dro-
dze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opo- 
datkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów 
powiązanych // Dz. U. - poz. 1176. 
 
 258. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Sprawie-
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dliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpozna-
wania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obsza-
rów właściwości innych sądów rejonowych // Dz. U. - poz. 1177. 
 
 259. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o służbie medycyny pracy // Dz. U. - poz. 1184. 
 
 260. USTAWA z dnia 25 lipca 2014 r. o zm. ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw //  
Dz. U. - poz. 1188. 
 
 261. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przy-
znawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjne-
go // Dz. U. - poz. 1189. 
 
 262. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 1194. 
 
 263. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierp-
nia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej  
i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego // Dz. U. - poz. 1197. 
 
 264. USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zm. ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1199. 
 
 265. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o pracownikach samorządowych // Dz. U. - poz. 1202. 
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 266. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości fundu-
szy emerytalnych // Dz. U. - poz. 1209. 
 
 267. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2014 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Sprawie-
dliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokac-
kiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego // Dz. U. - poz. 1214. 

 - późn. zm. poz. 403. 
 
 268. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. // 
Dz. U. - poz. 1220. 
 
 269. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
11 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu 
postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom // Dz. U. -  
poz. 1228. 
 
 270. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wyna-
gradzania członków zespołu egzaminacyjnego // Dz. U. - poz. 1230. 
 
 271. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
11 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie opiniowania służbo-
wego policjantów // Dz. U. - poz. 1231. 
 
 272. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
10 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadni-
czego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej // 
Dz. U. - poz. 1233. 
 
 273. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2014 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Sprawie-
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dliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcow-
skiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego // Dz. U. - poz. 1234. 
 
 274. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
15 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania 
policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych // Dz. U. - 
poz. 1235. 
 
 275. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
12 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu i warunków 
ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na okre-
ślonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych 
jednostek Policji // Dz. U. - poz. 1236. 
 
 276. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
17 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie mianowania policjan-
tów na stopnie policyjne // Dz. U. - poz. 1238. 
 
 277. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
17 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie oddelegowania poli-
cjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za 
granicą // Dz. U. - poz. 1241. 
 
 278. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
15 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej  
na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez  
policjantów // Dz. U. - poz. 1242. 
 
 279. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
15 września 2014 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. 1243. 
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 280. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
17 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków otrzymy-
wania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie 
zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe // Dz. U. - 
poz. 1244. 
 
 281. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 wrze-
śnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej 
Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynni-
ków Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy // Dz. U. - poz. 1247. 
 
 282. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
19 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbo-
wych policjantów // Dz. U. - poz. 1270. 
 
 283. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 5 września 2014 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego 
od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób praw-
nych // Dz. U. - poz. 1274. 
 
 284. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie // Dz. U. - poz. 1278. 
 
 285. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
18 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegó-
łowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania 
przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego 
lokalu mieszkalnego // Dz. U. - poz. 1279. 

 Tekst jednolity rozporządzenia: Dz. U. - poz. 192. 
 
 286. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
22 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzorów odznak poli-
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cyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom // 
Dz. U. - poz. 1281. 
 
 287. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów // Dz. U. - poz. 1282. 
 
 288. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatko-
wych dla policjantów // Dz. U. - poz. 1283. 
 
 289. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
19 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków 
i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i prze-
niesienia // Dz. U. - poz. 1284. 
 
 290. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
19 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania poli-
cjantów // Dz. U. - poz. 1285. 
 
 291. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
22 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby 
policjantów // Dz. U. - poz. 1286. 
 
 292. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
19 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodat-
ków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony 
wzrost uposażenia zasadniczego // Dz. U. - poz. 1287. 
 
 293. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
23 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegó-
łowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania 
przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalne-
go // Dz. U. - poz. 1291. 
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 294. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 9 wrze-
śnia 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na 
stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk // Dz. U. - poz. 1292. 
 
 295. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 września 
2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do 
objęcia urzędu sędziego // Dz. U. - poz. 1293. 
 
 296. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. 
w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finan-
sowanie zadań w województwie // Dz. U. - poz. 1294. 
 
 297. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
24 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i warun- 
ków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za 
umundurowanie // Dz. U. - poz. 1295. 
 
 298. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. 
w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy 
Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1297. 
 
 299. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
23 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz 
przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla poli-
cjantów // Dz. U. - poz. 1299. 
 
 300. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
17 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw  
i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów // Dz. U. - poz. 1311. 
 
 301. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
24 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego 
w Policji // Dz. U. - poz. 1312. 
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 302. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  

24 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-

runków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego 

w Policji // Dz. U. - poz. 1314. 

 

 303. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  

26 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad  

i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji doku-

mentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących poli-

cjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi po-

sługują się przy wykonywaniu zadań służbowych // Dz. U. - poz. 1315. 

 

 304. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 12 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju // Dz. U. - poz. 1323. 

 

 305. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

24 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za 

pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracow-

ników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżeto-

wych // Dz. U. - poz. 1326. 

 - późn. zm. poz. 409. 
 
 306. PROTOKÓŁ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-

dem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczy-

pospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania po-

dwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 

w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia  

21 czerwca 1989 r., podpisany w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. // 

Dz. U. - poz. 1336. * OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 12 lipca 2014 r. 

w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospo-



- 47 - 
 
litej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rzą-

dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii  

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 

się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej  

w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia  

29 stycznia 2013 r. // Tamże, poz. 1337. 

 
 307. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 24 wrze-
śnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjona-
riuszy Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 1338. 
 
 308. UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guern-
sey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii 
dochodów osób fizycznych, podpisana w Londynie dnia 8 października 
2013 r. // Dz. U. - poz. 1341. * OŚWIADCZENIE rządowe z dnia  
7 sierpnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rze-
cząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, 
podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. // Tamże, poz. 1342. 
 
 309. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 1 października 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kon-
tyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania // Dz. U. - poz. 1346. 
 
 310. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 1 października 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjan-
tów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa // Dz. U. - 
poz. 1347. 
 
 311. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
29 września 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifi-
kacji członków załóg statków morskich // Dz. U. - poz. 1349. 
 
 312. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 wrze-
śnia 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 1352. 
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 313. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 3 października  

2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akade-

mickiemu urlopu dla poratowania zdrowia // Dz. U. - poz. 1359. 

 

 314. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  

25 września 2014 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funk-

cjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 1363. 

 

 315. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 25 wrze-

śnia 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i za-

pomogi dla żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 1365. 

 

 316. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 paź-

dziernika 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg // Dz. U. - 

poz. 1368. 

 

 317. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  

25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy 

Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1371. 

 

 318. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom 

zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach 

węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowla- 

nych // Dz. U. - poz. 1373. 

 

 319. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 7 paździer-

nika 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym roz- 

poznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecz- 

nych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych // Dz. U. -  

poz. 1396. 
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 320. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 5 października 
2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podat-
kowych // Dz. U. - poz. 1401. 
 
 321. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1402. 
 
 322. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym // Dz. U. - poz. 1411. 
 
 323. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 1414. 
 
 324. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o Służbie Więziennej // Dz. U. - poz. 1415. 
 
 325. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 1 października 
2014 r. w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków 
zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego 
na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku  
z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku 
emerytalnego // Dz. U. - poz. 1418. 
 
 326. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 17 września 2014 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Finansów  
w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych // Dz. U. -  
poz. 1419. 
 
 327. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o izbach aptekarskich // Dz. U. - poz. 1429. 
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 328. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępo-
wania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycie-
li akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinar-
nych // Dz. U. - poz. 1430. 
 
 329. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o zawodach pielęgniarki i położnej // Dz. U. - poz. 1435. 
 
 330. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla 
strażaków // Dz. U. - poz. 1439. 
 
 331. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki z dnia 9 października 
2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy obsłudze przenośników // Dz. U. - poz. 1456. 

 Traci moc rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia 
z dnia 19 marca 1954 r. (Dz. U. - nr 13, poz. 51). 
 
 332. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zm. ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1457. 
 
 333. UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołda-
wii o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 9 września 
2013 r. // Dz. U. - poz. 1460. * OŚWIADCZENIE rządowe z dnia  
16 września 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rze-
cząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, 
podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. // Tamże, poz. 1461. * 
POROZUMIENIE Administracyjne w sprawie stosowania Umowy mię-
dzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu spo-
łecznym, podpisane w Warszawie dnia 9 września 2013 r. // Tamże,  
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poz. 1462. * OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 16 września 2014 r.  
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Admini-
stracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Pol-
ską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanym  
w Warszawie dnia 9 września 2013 r. // Tamże, poz. 1463. 
 
 334. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 20 paź-
dziernika 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu postępowania  
i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariu-
szy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego 
oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 1466. 
 
 335. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszcze-
gólnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysłu-
gi lat // Dz. U. - poz. 1479. 
 
 336. OBWIESZCZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradza-
nia pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek 
organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk // Dz. U. - poz. 1488. 
 
 337. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych 
stanowiskach służbowych // Dz. U. - poz. 1489. 
 
 338. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 28 paździer-
nika 2014 r. w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na 
zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. - poz. 1499. 
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 339. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 14 października 
2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reaseku-
racyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczenio-
wych i Reasekuracyjnych // Dz. U. - poz. 1500. 
 
 340. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy - Kodeks pracy // Dz. U. - poz. 1502. 
 
 341. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 27 sierp-
nia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych // Dz. U. -  
poz. 1503. 
 
 342. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 24 wrześ- 
nia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia  
i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej // Dz. U. - poz. 1507. 
 
 343. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych // 
Dz. U. - poz. 1509. 
 
 344. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do 
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania  
w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psy-
chicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadec-
twa maszynisty, a także zachowania ich ważności // Dz. U. - poz. 1534. 
 
 345. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozli-
czenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych  
z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indy-
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widualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponad-
narodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawo-
dowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej  
w 2014 r. // Dz. U. - poz. 1555. 
 

 346. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 5 listopada 2014 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejęt-

ności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych // Dz. U. - poz. 1557. 

 Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r.  
(Dz. U. - nr 216, poz. 1372). 
 

 347. USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zm. ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 

poz. 1563. 

 

 348. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 16 październi-

ka 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia  

Min. Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy 

Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu 

notarialnego // Dz. U. - poz. 1576. 

 

 349. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listo-

pada 2014 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nie-

szczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na 

rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 1586. 

 

 350. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 listopada  

2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia stopni policyjnych, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Woj-



- 54 - 
 
skowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym 

stopniom wojskowym // Dz. U. - poz. 1588. 

 
 351. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych 
dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. - poz. 1591. 
 
 352. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, 
dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony 
kolei // Dz. U. - poz. 1593. 
 
 353. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów sta-
nowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa // Dz. U. - poz. 1594. 
 
 354. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie równoważników pieniężnych przy-
sługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowane-
go lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego // Dz. U. -  
poz. 1610. 
 
 355. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów //  
Dz. U. - poz. 1611. 
 
 356. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 10 października  
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia 
zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków //  
Dz. U. - poz. 1614. 
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 357. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 31 paź-

dziernika 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy 

zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką // Dz. U. -  

poz. 1615. 

 

 358. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  

18 listopada 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbo-

wych policjantów // Dz. U. - poz. 1617. 

 

 359. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 10 listo-

pada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy 

zawodowych // Dz. U. - poz. 1618. 

 

 360. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 19 listo-

pada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, 

przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodo-

wych // Dz. U. - poz. 1622. 

 Dotyczy służby wojskowej żołnierzy zawodowych. 
 

 361. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 listo-

pada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy  

zawodowych // Dz. U. - poz. 1627. 

 

 362. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

16 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-

nia Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania 

nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy // 

Dz. U. - poz. 1632. 

 

 363. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. 

w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i infor-

macji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od 

osób fizycznych // Dz. U. - poz. 1634. 
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 364. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listo-
pada 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywia-
du nagród uznaniowych i zapomóg // Dz. U. - poz. 1636. 
 
 365. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 31 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących 
służbę kandydacką // Dz. U. - poz. 1637. 
 
 366. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 31 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodo- 
wych // Dz. U. - poz. 1638. 
 
 367. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz wła-
ściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych 
sprawach // Dz. U. - poz. 1641. 
 
 368. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zm. ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw //  
Dz. U. - poz. 1644. 
 
 369. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zm. ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw // Dz. U. - poz. 1682. 
 
 370. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg 
statków żeglugi śródlądowej // Dz. U. - poz. 1686. 
 
 371. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 27 listo-
pada 2014 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby 
poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia 
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mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny // Dz. U. -  
poz. 1688. 
 
 372. USTAWA z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy  
o komornikach sądowych i egzekucji // Dz. U. - poz. 1710. 
 
 373. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
20 listopada 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków 
oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych 
funkcjonariuszom Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1721. 
 
 374. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. 
w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewiden-
tów // Dz. U. - poz. 1730. 
 
 375. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów 
Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich ro- 
dzin // Dz. U. - poz. 1731. 
 
 376. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji // Dz. U. - poz. 1738. 
 
 377. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych // 
Dz. U. - poz. 1739. 
 
 378. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie nadawania oraz unieważniania przydzia-
łów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym 
służbę kandydacką // Dz. U. - poz. 1750. 
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 379. USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo  
o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1778. 
 
 380. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych //  
Dz. U. - poz. 1786. 
 
 381. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 27 listo-
pada 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żoł-
nierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa // Dz. U. - 
poz. 1787. 
 
 382. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej wete-
ranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz 
najbliższym członkom jego rodziny // Dz. U. - poz. 1791. 
 
 383. USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o zm. ustawy o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym // Dz. U. - poz. 1802. 
 
 384. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zm. ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 
poz. 1831. 
 
 385. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
11 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów 
zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 1835. 
 
 386. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów 
oraz wzorów dokumentów z tym związanych // Dz. U. - poz. 1836. 
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 387. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 

2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnie-

rzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian 

za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze // Dz. U. - poz. 1841. 

 

 388. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-

dzenia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów 

zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych 

korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji 

rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów // 

Dz. U. - poz. 1844. 

 

 389. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. 

 w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego 

Rady do spraw Taryfikacji // Dz. U. - poz. 1848. 

 

 390. USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny // 

Dz. U. - poz. 1863. 

 

 391. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  

19 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych 

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 1868. 

 

 392. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych // Dz. U. - poz. 1873. 

 

 393. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 

w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do 

ich noszenia // Dz. U. - poz. 1876. 
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 394. Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbior-
czego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich // 
Dz. U. - poz. 1881. 
 
 395. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
19 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zesta-
wienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach 
lekarskich // Dz. U. - poz. 1882. 
 
 396. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
19 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zesta-
wienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej na zwolnieniach lekarskich // Dz. U. - poz. 1883. 
 
 397. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
19 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zesta-
wienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony 
Rządu na zwolnieniach lekarskich // Dz. U. - poz. 1884. 
 
 398. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
19 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego 
właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjona-
riuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej 
oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 1891. 
 
 399. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu 
żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporząd-
kowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku 
ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby // 
Dz. U. - poz. 1892. 
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 400. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  

19 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powi-

nien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku 

szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym // Dz. U. - 

poz. 1896. 

 

 401. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  

19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z katego-

riami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Stra-

ży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 1899. 

 

 402. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 

2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwo-

kackiego // Dz. U. - poz. 1905. 

 

 403. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 

2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw 

aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego //  

Dz. U. - poz. 1917. 

 

 404. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 

2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu rad-

cowskiego // Dz. U. - poz. 1918. 

 

 405. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 

2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw 

aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i nota-

rialnego // Dz. U. - poz. 1927. 

 

 406. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 

od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowe-

go od osób fizycznych // Dz. U. - poz. 1931. 
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 407. USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zm. ustawy o składkach na 
ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 // Dz. U. -  
poz. 1935. 
 
 408. ROZPORZĄDZENIE Min. Administracji i Cyfryzacji z dnia  
16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i per-
sonelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie 
ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych  
w roku 2015 // Dz. U. - poz. 1938. 
 
 409. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
12 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagra-
dzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach 
budżetowych // Dz. U. - poz. 1939. 
 
 410. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa // 
Dz. U. - poz. 1946. 
 
 411. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. 
uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych // Dz. U. - poz. 1956. 
 
 412. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. 
w prawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi wła-
ściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby 
medycyny pracy // Dz. U. - poz. 1958. 
 
 413. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komi-
sji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, 
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członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez Min. 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinar-
nych powołanych przez Min. właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
oraz Rzecznika Praw Absolwenta // Dz. U. - poz. 1965. 
 
 414. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
22 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe // Dz. U. - poz. 1967. 
 
 415. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników 
niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 1970. 
 
 416. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej praco- 
dawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwo- 
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. -  
poz. 1975. 
 
 417. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związa- 
nych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych // Dz. U. -  
poz. 1987. 
 
 418. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagro-
dzeń pracowników niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 1988. 
 
 419. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 
2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdol-
ności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służ-
by Więziennej // Dz. U. - poz. 1989. 
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 420. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grud-
nia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami 
zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym // Dz. U. - 
poz. 1995. 
 
 

Monitor Polski 
 
 421. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. 
do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu pod-
legają dobrowolnie // Monit. Pol. - poz. 4. 
 
 422. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wy- 
nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku  
w 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 92. 
 
 423. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wy- 
nagrodzenia w ektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,  
w czwartym kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 95. 
 
 424. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 r. // Monit. Pol. - 
poz. 98. 
 
 425. UCHWAŁA Nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla 
zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ // Monit. Pol. - 
poz. 115. 
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 426. UCHWAŁA Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. 
w prawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senio-
ralnej w Polsce na lata 2014-2020 // Monit. Pol. - poz. 118. 
 
 427. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 146. 
 
 428. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
11 lutego 2014 r. w sprawie kwoty bazowej w 2013 r. // Monit. Pol. -  
poz. 147. 
 
 429. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym 
kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 148. 
 
 430. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
11 lutego 2014 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodze-
nia w 2013 r. w stosunku do 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 149. 
 
 431. KOMUNIKAT Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lute-
go 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. // 
Monit. Pol. - poz. 150. 
 
 432. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego w gospodarce narodowej w 2013 r. i w drugim półroczu  
2013 r. // Monit. Pol. - poz. 158. 
 
 433. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, gra-
nicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu  
i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu 
lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedeme-
rytalnych // Monit. Pol. - poz. 159. 
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 434. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za 
IV kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu 
emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 160. 
 
 435. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej  
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2013 r. 
ogłoszonego do celów emerytalnych // Monit. Pol. - poz. 162. 
 
 436. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przy-
sługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich // Monit. Pol. - poz. 163. 
 
 437. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej  
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę 
zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2013 r. // Monit. Pol. - 
poz. 164. 
 
 438. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, 
dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot mak-
symalnych zmniejszeń emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 165. 
 
 439. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wy-
miaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabili-
tacyjnego w II kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 166. 
 
 440. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do 
emerytury lub renty // Monit. Pol. - poz. 167. 
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 441. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty 
za tajne nauczanie // Monit. Pol. - poz. 168. 
 
 442. UCHWAŁA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 
2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysłu-
gujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład 
inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parla-
mentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od 
pracy // Monit. Pol. - poz. 184. 
 
 443. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodo-
wań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej // Monit. Pol. - 
poz. 187. 
 
 444. UCHWAŁA Nr 29 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zm. 
uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego // Monit. Pol. - poz. 206. 
 
 445. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie miesięcznej wyso- 
kości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  
w II i III kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 215. 
 
 446. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
10 marca 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpie-
czenie emerytalne za IV kwartał 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 218. 
 
 447. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu 
nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // 
Monit. Pol. - poz. 223. 
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 448. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emery-

talnej w latach 2010-2013 // Monit. Pol. - poz. 280. 

 

 449. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wy- 

nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,  

w pierwszym kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 288. 

 

 450. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

12 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym 

kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 326. 

 

 451. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

6 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpiecze-

nie emerytalne za 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 334. 

 

 452. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

14 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji // Monit. Pol. - 

poz. 355. 

 

 453. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych // Monit. 

Pol. - poz. 367. 

 

 454. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających  

70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za  

I kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu eme-

rytur i rent // Monit. Pol. - poz. 369. 

 

 455. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% 
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przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2014 r. ogłoszo-

nego do celów emerytalnych // Monit. Pol. - poz. 370. 

 
 456. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wy-
miaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabili-
tacyjnego w III kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 378. 
 
 457. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
30 maja 2014 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu // 
Monit. Pol. - poz. 381. 
 
 458. UCHWAŁA Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych // Monit. 
Pol. - poz. 430. 
 
 459. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
5 czerwca 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpie-
czenie emerytalne za I kwartał 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 446. 
 
 460. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w województwach w pierwszym kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - 
poz. 470. 
 
 461. KOMUNIKAT Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 
2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej 
zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki // Monit. Pol. - poz. 472. 
 
 462. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej 
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę 
zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2014 r. // Monit. Pol. - 
poz. 500. 
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 463. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytu-

łu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalne-

go // Monit. Pol. - poz. 501. 

 

 464. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wyna- 

grodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,  

w drugim kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 579. 

 

 465. ZARZĄDZENIE nr 50/2014 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbo-

wych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania  

i wymiany // Monit. Pol. - poz. 586. 

 

 466. KOMUNIKAT Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 

2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki // Monit. Pol. - poz. 595. 

 

 467. POSTANOWIENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

27 czerwca 2014 r. nr 112-20-2014 o mianowaniu na stopień nadinspek-

tora Policji // Monit. Pol. - poz. 664. * POSTANOWIENIE Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-21-2014  

o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji // Tamże, poz. 665. *  

POSTANOWIENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerw- 

ca 2014 r. nr 112-22-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Poli- 

cji // Tamże, poz. 666. * POSTANOWIENIE Prezydenta Rzeczypospoli-

tej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-19-2014 o mianowaniu na  

stopień generalnego inspektora Policji // Tamże, poz. 681. 

 

 468. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim 

kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 682. 
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 469. POSTANOWIENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 29 maja 2014 r. nr 112-17-2014 o mianowaniu na stopień generała 

brygady // Monit. Pol. - poz. 703.  

 

 470. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 

70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za  

II kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu eme-

rytur i rent // Monit. Pol. - poz. 719. 

 

 471. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2014 r. 

ogłoszonego do celów emerytalnych // Monit. Pol. - poz. 720. 

 

 472. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej 

waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę 

zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2014 r. // Monit. Pol. - 

poz. 736. 

 

 473. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy 

wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia reha-

bilitacyjnego w IV kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 737. 

 

 474. UCHWAŁA Rady Ministrów nr 165 z dnia 12 sierpnia 2014 r. 

w prawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdzia-

łania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktyw-

nej integracji” // Monit. Pol. - poz. 787. 

 

 475. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie miesięcznej wysokości 
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składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  

w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 800. 

 
 476. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
10 września 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubez-
pieczenie emerytalne za II kwartał 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 826. 
 
 477. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu  
z pracy w ndywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowe-
go w 2013 r. // Monit. Pol.- poz.827. 
 
 478. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych  
z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emery-
talnego // Monit. Pol.- poz. 832. 
 
 479. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia  
w kraju oraz na obszarze powiatów // Monit. Pol. - poz. 853. 
 
 480. POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem Państwa Izrael o wykonywaniu pracy zarobkowej przez człon-
ków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, 
podpisane w Warszawie dnia 14 maja 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 906. * 
OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 4 września 2014 r. w sprawie związa-
nia Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o wykonywaniu pracy zarob-
kowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu 
konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 14 maja 2014 r. // Tamże, 
poz. 907. 
 
 481. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego 
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wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zy-
sku, w trzecim kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 956. 
 
 482. ZARZĄDZENIE nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listo-
pada 2014 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do 
udzielenia pomocy Policji // Monit. Pol. - poz. 1051. 
 
 483. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
12 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim 
kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 1077. 
 
 484. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne 
konto emerytalne w roku 2015 // Monit. Pol. - poz. 1121. 
 
 485. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne 
konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2015 // Monit. Pol. -  
poz. 1122. 
 
 486. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie 
składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu 
w roku 2015 // Monit. Pol. - poz. 1123. 
 
 487. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia reha-
bilitacyjnego w I kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 1126. 
 
 488. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie granicznych kwot przychodu  
dla 2014 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur  
i rent // Monit. Pol. - poz. 1128. 
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 489. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za 
III kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu 
emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 1129. 
 
 490. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2014 r. 
ogłoszonego do celów emerytalnych // Monit. Pol. - poz. 1132. 
 
 491. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej 
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę 
zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2014 r. // Monit. Pol. - 
poz. 1134. 
 
 492. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 
oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wy-
nagrodzenia // Monit. Pol. - poz. 1137. 
 
 493. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w województwach w trzecim kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - 
poz. 1149. 
 
 494. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
2 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpie-
czenie emerytalne za III kwartał 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 1153. 
 
 495. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego prze-
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ciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu pod-
legają dobrowolnie // Monit. Pol. - poz. 1155. 
 
 496. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu 
nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // 
Monit. Pol. - poz. 1164. 
 
 497. UCHWAŁA Nr 266 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. 
uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych // Monit. Pol. - poz. 1222. 
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USTAWODAWSTWO WEDŁUG RODZAJU AKTÓW PRAWNYCH 
 

USTAWY 33, 51, 61, 78, 106, 112, 113, 118, 123-125, 127, 130, 151, 
167, 199, 204, 239, 244, 249, 256, 260, 264, 332, 347, 368, 369, 372, 
379, 383, 384, 390, 392, 407 

 - tekst jednolity (ustawy i rozporządzenia) 19, 20, 23, 24, 26-28, 32, 40, 
47, 49, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 62-64, 66, 68, 73-76, 79, 81, 82, 86, 89, 
95, 96, 99, 100, 102, 103, 105, 108, 113, 128, 129, 132, 137, 138, 149, 
150, 153, 159, 165, 168, 173, 183, 187, 198, 201, 217, 218, 220, 222, 
226, 228-231, 233, 234, 237, 238, 240, 242, 243, 245-248, 254, 255, 
257-259, 261, 262, 267, 273, 305, 318, 321-324, 326, 327, 329, 335-
337, 340, 342, 343, 348, 351, 353, 354, 356, 367, 375, 378, 380, 382, 
384, 388, 410 

 
 
UMOWY MIĘDZYNARODOWE 104, 123, 125, 239, 333, 480 
 
ROZPORZĄDZENIA:  

Ministrów:  
Administracji i Cyfryzacji 54, 72, 178, 408 
Edukacji Narodowej 93, 99, 132, 147, 203, 231, 241, 250, 251 
Finansów 95, 97, 117, 142, 158, 159, 161, 223, 266, 283, 320, 326, 

339, 346, 355, 363, 374, 377, 406 
Gospodarki 331 
Infrastruktury i Rozwoju 69, 71, 75, 84, 85, 87, 111, 116, 126, 144, 

181, 228, 270, 284, 311, 344, 352, 370, 386 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 169 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20, 212, 304, 328, 336, 413 
Obrony Narodowej 29, 30, 38, 58, 67, 76, 90, 94, 98, 129, 131, 146, 

149, 150, 160, 166, 174, 183, 187, 202, 208, 216, 218, 220, 227, 
230, 234, 237, 240, 294, 307, 312, 315, 334, 341, 342, 357, 359, 
360, 361, 365-367, 371, 378, 381, 382, 387 

Pracy i Polityki Społecznej 46, 63, 65, 92, 110, 121, 122, 134-136, 
139-141, 145, 165, 171-173, 175-177, 179, 180, 184-186, 188, 
191, 192, 201, 214, 215, 224, 225, 229, 233, 235, 253, 261, 305, 
353, 362, 385, 388, 409, 414-418 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40, 152, 248 
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Spraw Wewnętrznych 1-7, 9-18, 21, 22, 25, 26, 39, 77, 80, 82, 86, 91, 
119, 120, 133, 143, 154-157, 163, 190, 193, 205, 219, 269, 
271,272, 274-280, 282, 285-293, 297, 299-303, 314, 317, 330, 
349, 358, 373, 376, 391, 394-401 

Sportu i Turystyki 128, 164, 189, 194, 195 
Sprawiedliwości 24, 32, 55-57, 59, 68, 96, 148, 198, 200, 221, 222, 

236, 258, 273, 295, 319, 338, 402-405, 419 
Środowiska 100, 393 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 79, 217 
Zdrowia 8, 107, 108, 206, 209, 210, 213, 252, 313, 389 

Prezesa Rady Ministrów 19, 23, 27, 28, 31, 48, 113, 115, 196, 197, 
262, 263, 281, 316, 337, 375, 380, 420 

Rady Ministrów 34-37, 41-45, 62, 64, 83, 88, 101, 103, 162, 182, 207, 
211, 268, 296, 298, 309, 310, 325, 345, 346, 350, 351, 364, 411, 
412 

 
ZARZĄDZENIA  

Prezesów: 
 Najwyższej Izby Kontroli 465 
 Rady Ministrów 482 

 
UCHWAŁY  
 Państwowej Komisji Wyborczej 442 

 Rady Ministrów 425, 426, 444, 458, 474, 497,  
 
OBWIESZCZENIA  

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 47, 49, 50, 52, 53, 60, 
66, 73, 74, 102, 137, 138, 153, 168, 170, 226, 238, 242, 243, 245, 
246, 254, 259, 265, 318, 321-324,  

Ministrów: 
Edukacji Narodowej 99, 132, 231 
Finansów 95, 159, 257, 326, 356 
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego 79, 217, 228 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20, 336 
Obrony Narodowej 76, 149, 150, 183, 187, 218, 220, 230, 234, 237, 

240, 342, 367, 378, 382 
Pracy i Polityki Społecznej 63, 165, 173, 201, 229, 233, 261, 305, 

353, 362, 388, 443, 446, 451, 453, 457, 459, 476, 484, 485, 492, 
494 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40, 248 
Sportu i Turystyki 128 
Spraw Wewnętrznych 26, 82, 86 
Sprawiedliwości 24, 32, 56, 59, 68, 70, 96, 198, 222, 255, 258, 267, 

273, 348 
Środowiska 100 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 75 
Zdrowia 108, 486 

Prezesów: 
Głównego Urzędu Statystycznego 422-424, 432, 449, 460, 464, 477, 

481, 493 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 445, 475 
Rady Ministrów 19, 23, 27, 28, 62, 64, 89, 103, 105, 113, 247, 262, 

335, 337, 351, 354, 375, 380 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 456, 473, 487, 489 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 81 
 
KOMUNIKATY 

Ministrów: 
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego 461, 466 
Pracy i Polityki Społecznej 431 

Prezesów: 
Głównego Urzędu Statystycznego 427-430, 450, 452, 468, 479, 483 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 421, 433-441, 447, 448, 454, 455, 

462, 463, 470-472, 478, 488, 490, 491, 495, 496 
 

 
OŚWIADCZENIA  RZĄDOWE 104, 109, 232, 306, 308, 333 
 
POSTANOWIENIA 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 467, 469 
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ALFABETYCZNY WYKAZ SŁÓW KLUCZOWYCH 
 

Absencja 362 
 - chorobowa 154-157, 394-397 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zob. służby specjalne 
Administracja samorządowa 265, 380, 385 
Awans zawodowy 12, 216, 276, 467, 469 
 
Badania lekarskie 206, 209, 253, 295, 344 
Bezdomność 235 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 55, 255, 331 
Bezrobocie 135, 139, 479 
Biuro Ochrony Rządu zob. służby specjalne 
 
Centralne Buiro Antykorupcyjne zob. służby specjalne 
Czas pracy 144, 291 
Czynniki chemiczne zob. materialne środowisko pracy 
 
Delegowanie pracowników 57, 230, 277, 310 
Diety zob. ekwiwalenty 
Długofalowa Polityka Senioralna 426 
Dodatki  
 - aktywizacyjne 261 
 - do emerytur i rent 440, 441 
 - do uposażenia zasadniczego 17, 86, 160, 280, 292, 314-317, 356, 359, 

364, 381 
 - do wynagrodzenia 3, 32, 48, 59, 115, 141, 142, 203, 229, 233, 236, 248, 

305, 330, 409, 418 
 - kombatanckie 224, 225 
Doskonalenie zawodowe 4, 40, 72, 122, 132, 147, 208, 228, 231, 234, 

301, 302, 312, 374, 415 
 - placówki 169, 231, 251, 386 
 
Egzaminy zawodowe 8, 22, 28, 56, 69, 70, 79, 87, 111, 116, 119, 120, 

126, 187, 195, 217, 221, 267, 270, 273, 339, 386, 402-405 
Ekwiwalenty (równoważniki pieniężne, ryczałty) 14, 16, 57, 94, 98, 133, 

149, 150, 212, 225, 227, 285, 289, 293, 297, 354, 387 
Emerytury a zatrudnienie 434, 435, 454, 455, 470, 471, 488, 489 
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Emerytury i renty z FUS 51, 224, 369, 428, 438 
 - emerytura kapitałowa 242 
 - renta socjalna 256 
 
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych 24 
Fundusz Gwarancyjny 43 
Fundusz Pracy 89, 185, 192, 214, 296 
Fundusz Rezerwy Demograficznej 111 
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 46, 325 
Fundusze emerytalne 41, 44, 266 
Funkcjonariusze celni zob. służby mundurowe 
Funkcjonariusze służby więziennej zob. służby mundurowe 
 
Indywidualne Konto Emerytalne 254, 484 
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 255, 485 
Izby 
 - aptekarskie 327 
 - lekarsko-weterynaryjne 343 
 - rolnicze 238, 345 
 
Karta Dużej Rodziny zob. polityka rodzinna 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 140 
Kształcenie ustawiczne zob. doskonalenie zawodowe 
Kwalifikacje zawodowe 48, 62, 100, 110, 164, 168, 169, 189, 241, 279, 

284, 311, 337, 344, 370 
 
Lokale mieszkalne 39, 103, 278, 293, 299 
 
Materialne środowisko pracy 177, 281 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 109 
 
Nagrody zob. wynagrodzenia dodatkowe 
Najwyższa Izba Kontroli 465 
Nauczyciele 32, 99, 169, 203, 212, 231, 241, 251, 313 
 
Ocena pracownika 15, 19, 27, 31, 64, 68, 77, 158, 163, 166, 271 
Ochotnicze Hufce Pracy 141 
Ochrona roszczeń pracowniczych 73, 204 
Odpowiedzialność zawodowa 71 
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Odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej 152, 

443 
Organizacje pożytku publicznego 61 
Orzekanie  
 - o niepełnosprawności 175 
 - o zdolności do służby (pracy) 129, 183, 193, 197, 237, 338, 367, 399, 

401, 419, 420 
Osoby niepełnosprawne 173, 186, 188, 199 
Otwarty Fundusz Emerytalny 36, 37, 42, 45, 161, 325, 447, 463, 478, 496 
 
Państwowe Ratownictwo Medyczne 383 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 171, 172, 

176, 385, 416 
Podatek dochodowy 97, 117, 223, 283, 347, 363, 368, 406 
 - podwójne opodatkowanie 33, 104, 106, 123, 124, 232, 244, 257, 306, 

308 
Podnoszenie kwalifikacji zob. doskonalenie zawodowe  
Policja zob. służby mundurowe 
Polityka rodzinna 162, 182, 260, 390, 411, 458, 497 
Pomoc finansowa zob. świadczenia pieniężne 
Pomoc społeczna 65 
Postępowanie  
 - dyscyplinarne 27, 30, 80, 328 
 - kwalifikacyjne 88, 95, 105, 355 
Pośrednictwo pracy 136, 360 
Pracownicze Programy Emerytalne 153, 486 
Pracownik niepełnosprawny zob. zatrudnianie niepełnosprawnych 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 181, 461, 466 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 40 
Program Solidarność Pokoleń 425 
Praktyki zawodowe zob. staże 
Promocja zatrudnienia 127 
Publiczne Służby Zatrudnienia 141, 145 
 
Rady rynku pracy 134 
Reforma emerytalna 448 
Renta zob. emerytury i renty 
Ryczałt zob. ekwiwalent 
 
Samorządy zawodowe 410 
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Sądownictwo 49, 56, 57, 68, 96, 114, 137, 138, 168, 170, 221, 222, 229, 

258, 273, 295, 319, 348, 372, 379, 402-404 
Składki 21, 29, 159, 188, 191, 414, 421, 445, 447, 463, 475, 478, 486, 

495, 496 
Służba Cywilna 48, 245 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego zob. służby specjalne 
Służba Medycyny Pracy 259, 412 
Służba Wywiadu Wojskowego zob. służby specjalne 
Służba zdrowia 8, 108, 249, 329 
Służby mundurowe 
 - funkcjonariusze celni 158, 326, 356, 377 
 - funkcjonariusze ochrony kolei 352 
 - funkcjonariusze służby więziennej 53, 55, 112, 148, 151, 198, 236, 255, 

324, 338, 350, 419 
 - policja 10, 78, 80, 112, 151, 157, 190, 193, 205, 264, 269, 271,  

274-280, 282, 285-293, 297, 299-303, 309, 310, 350, 358, 376, 394, 
398, 482 

 - straż graniczna 1-7, 9-18, 21, 22, 34, 35, 39, 77, 78, 91, 112, 143, 151, 
154, 190, 193, 205, 219, 272, 298, 317, 321, 350, 373, 396, 398 

 - Straż Marszałkowska 119, 120 
 - straż miejska 25 
 - straż pożarna 10, 78, 112, 151, 156, 163, 190, 193, 205, 350, 395, 398 
 - wojsko 29, 38, 58, 60, 67, 76, 90, 94, 98, 112, 146, 150, 160, 166, 174, 

183, 202, 208, 216, 227, 237, 240, 294, 312, 315, 318, 323, 341, 342, 
357, 360, 361, 365, 366, 371, 378, 381, 382, 387, 482 

Służby specjalne  
 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 19, 23, 27, 28, 64, 101, 112, 

151, 196, 197, 205, 262, 263, 316 
 - Agencja Wywiadu 103, 105, 112, 113, 151, 196, 197, 205, 247, 350, 

351, 354, 364, 375, 398 
 - Biuro Ochrony Rządu 10, 26, 52, 76, 78, 82, 86, 112, 151, 155, 190, 

193, 205, 314, 349, 350, 391, 397, 398, 400, 420 
 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 31, 112, 151, 196, 197, 205, 322, 335, 

337, 375, 398 
 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego 30, 66, 112, 129, 149, 151, 218, 

230, 234, 243, 334, 350, 367 
 - Służba Wywiadu Wojskowego 66, 112, 129, 151, 220, 243, 307, 334, 

350, 367 
 - Urząd Ochrony Państwa 205, 350, 375, 398 
Spółdzielnia socjalna 184 
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Staże zawodowe 59, 320, 360 
 - adaptacyjny 100, 164, 346 
 - asystencki 200 
 - podyplomowy 108 
 - urzędniczy 96 
Straż graniczna zob. służby mundurowe 
Straż miejska zob. służby mundurowe 
Straż pożarna zob. służby mundurowe  
Szczepienia ochronne 58 
Szkolenie zawodowe zob. doskonalenie zawodowe 
Świadczenia 
 - dla weteranów i kombatantów 440 
 - emerytalne 151, 205, 398 
 - odszkodowawcze 60, 130 
 - opieki zdrowotnej 107, 256 
 - pielęgnacyjne 83, 213, 438, 444  
 - pieniężne 40, 47, 186, 215, 235, 278, 315-317, 330, 364 
 - przedemerytalne 433 
 - rehabilitacyjne 439, 456, 473, 487 
 - rodzinne 118 
 - socjalne 160, 236, 314 
 - z Funduszu Pracy 89, 185 
 - za prace przymusową 226, 318, 436 
 
Ubezpieczenia  
 - społeczne 21, 29, 125, 188, 191, 384, 388, 414 
 - wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie 26, 47, 349, 421, 445, 475,  

495 
 - zdrowotne 407 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 159 
Uposażenie zasadnicze 17, 82, 131, 247, 272, 292, 335 
 - dodatkowe 90 
Uprawnienia zawodowe 35, 54, 84, 194, 222, 298, 310 
Urlop 
 - dla poratowania zdrowia 313 
 - dodatkowy 288 
 - wypoczynkowy 287, 341 
Urząd Ochrony Państwa zob. służby specjalne 
Uznanie kwalifikacji zawodowych zob. kwalifikacje zawodowe 
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Waloryzacja  
 - rent i emerytur 207, 431 
 - składek na ubezpieczenie emerytalne 437, 446, 451, 452, 459, 462, 472, 

476, 491, 494 
Wojsko zob. służby mundurowe 
Wojskowa Komisja Lekarska zob. orzekanie o zdolności do służby 
Wykluczenie społeczne 474 
Wynagrodzenie  
 - członków komisji 20, 85, 93, 178, 189, 270, 389, 408, 413, 442 
 - dodatkowe 18, 75, 99, 128, 214 
 - dofinansowanie 63, 92 
 - minimalne 99, 203, 268 
 - młodocianych 62, 192 
 - przeciętne 422-424, 427, 429, 430, 432, 449, 450, 460, 464, 468, 477, 

481, 483, 490, 492, 493 
 - w dniu wolnym od pracy 99, 203 
 - zasadnicze 99, 201, 203, 210, 211, 229, 233, 248, 304, 305, 309, 380, 

409 
Wypadki przy pracy 190, 196, 240 
 
Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 179 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10, 375 
Zakłady Pracy Chronionej zob. zatrudnianie niepełnosprawnych  
Zaopatrzenie emerytalne zob. świadczenia emerytalne 
Zapomogi zob. świadczenia socjalne 
Zasiłki 
 - chorobowy 353 
 - dla bezrobotnych 261, 453 
 - macierzyński 353 
Zatrudnianie  
 - cudzoziemców 480 
 - niepełnosprawnych 63, 92, 121, 122, 173, 176, 180, 199, 332, 392, 415, 

417, 418 
 - skazanych 24, 246 
Zawody  
 - klasyfikacja 165, 250, 253 
 - regulowane 88, 100, 167 
 - wykonywanie 74, 102, 284 
Związki 
 - pracodawców 81 
 - zawodowe 50, 81 
Zwolnienie lekarskie zob. absencja chorobowa 


