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PRZEDMOWA

W 2014 roku po raz pierwszy zostały zebrane i udostępnione
w osobnej publikacji, obejmujące rok 2012, wybrane akty prawne dotyczące prawa pracy i polityki społecznej. Wcześniej stanowiły one integralną część dwutomowej Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych
Zagadnień Pracy.
Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w Dzienniku Ustaw
i Monitorze Polskim – bibliografia za 2016 r., to kolejny, piaty już rocznik 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 487 pozycji numerowanych i usystematyzowany został w dwóch działach głównych. W obrębie każdego z działów
akty prawne uszeregowane zostały chronologicznie, według kolejności
ukazywania się. Ponieważ w wykazie nie zastosowano działów tematycznych, w celu łatwiejszego wyszukania potrzebnego przepisu, 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 bibliografii, w której ta zmiana została ujęta.
Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące oraz niezbędne adnotacje.

Warszawa, czerwiec 2017 r.
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Dziennik Ustaw

1. OBWIESZCZENIE Min. Sportu i Turystyki z dnia 7 grudnia
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sportu i Turystyki w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności
przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego // Dz. U. - poz. 12.
2. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania
naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej // Dz. U. - poz. 20.
3. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r.
zm. rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego // Dz. U. poz. 29.
Kwalifikacje zawodowe.

4. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - poz. 30.
5. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia
2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji
egzaminacyjnych // Dz. U. - poz. 32.

-26. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o odznakach i mundurach // Dz. U. - poz. 38.
7. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin
notarialny // Dz. U. - poz. 41.
8. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia
2015 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. 45.
9. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia
2015 r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego // Dz. U. - poz. 46.
10. OBWIESZCZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów
na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego
i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego // Dz. U. - poz. 48.
11. USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 50.
12. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji

-3Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje
prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione
szczególnymi właściwościami służby // Dz. U. - poz. 55.
13. USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej // Dz. U. - poz. 65.
14. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego // Dz. U. - poz. 76.
15. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Finansów
w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym // Dz. U. - poz. 78.
16. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego // Dz. U. - poz. 82.
17. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin
adwokacki // Dz. U. - poz. 90.
18. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin
radcowski // Dz. U. - poz. 95.
19. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-

-4wy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych //
Dz. U. - poz. 96.
20. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 97.
21. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego // Dz. U. - poz. 100.
22. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego // Dz. U. - poz. 101.
23. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracjicji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy
oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej // Dz. U. - poz. 103.
24. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia
2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak
wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych
niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze
są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak
wojskowych // Dz. U. - poz. 104.

-525. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji
adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego // Dz. U. - poz. 105.
- późn. zm. poz. 221 i 253.

26. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego //
Dz. U. - poz. 112.
27. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 stycznia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie postępowania
w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu
publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje
organów Policji // Dz. U. - poz. 114.
28. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Finansów
w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie
Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej // Dz. U. poz. 115.
29. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego //
Dz. U. - poz. 116.
30. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej,
mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu
służby cywilnej // Dz. U. - poz. 125.

-631. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 127.
32. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 128.
33. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. poz. 129.
34. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów // Dz. U. - poz. 130.
35. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 stycznia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania
strażników Straży Marszałkowskiej // Dz. U. - poz. 140.
- późn. zm. poz. 222 i 252.

36. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji
radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego // Dz. U. poz. 146.
37. USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 147.
38. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury // Dz. U. - poz. 150.

-739. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów // Dz. U. - poz. 162.
Świadczenia rodzinne.

40. OBWIESZCZENIE Min. Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Gospodarki w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do
wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu
technologią o tym przeznaczeniu // Dz. U. - poz. 163.
41. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów // Dz. U. - poz. 169.
42. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia
2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do
objęcia urzędu asesora sądowego // Dz. U. - poz. 171.
43. OBWIESZCZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub
posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego //
Dz. U. - poz. 172.
- późn. zm. poz. 308.

44. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 9 lutego
2016 r. w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego // Dz. U.
- poz. 184.

-845. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 3 listopada
2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego // Dz. U. poz. 185.
46. USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku
pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających
świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. //
Dz. U. - poz. 188.
47. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy // Dz. U. poz. 194.
48. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego // Dz. U. poz. 212.
49. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej // Dz. U. - poz. 213.
50. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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na poziomie operacyjnym // Dz. U. - poz. 220.

-952. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 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. 222.
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55. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla
radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa //
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56. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami // Dz. U. - poz. 231.
57. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania
i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach // Dz. U. - poz. 232.
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socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych // Dz. U. poz. 259.
63. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 29 lutego
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe // Dz. U. - poz. 260.
64. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
28 stycznia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego // Dz. U. - poz. 263.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia
z dnia 14 listopada 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach
przetwórstwa rybnego (Dz. U. poz. 317).

- 11 65. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom // Dz. U. poz. 271.
66. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
10 lutego 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy
straży ochrony kolei // Dz. U. - poz. 274.
67. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 12 lutego
2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję
Mienia Wojskowego // Dz. U. - poz. 275.
68. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników // Dz. U. - poz. 277.
- późn. zm. poz. 363.

69. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych // Dz. U. poz. 291.
70. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie audytów agencji zatrudnienia
świadczących usługi pośrednictwa pracy na statkach // Dz. U. - poz. 304.
71. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 3 marca 2016 r. zm.
rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej // Dz. U. - poz. 305.
72. USTAWA z dnia 30 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 308.

- 12 73. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 9 lutego
2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej
służbie wojskowej // Dz. U. - poz. 310.
74. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych
oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu // Dz. U. - poz. 323.
75. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Finansów
w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych // Dz. U. poz. 334.
- późn. zm. poz. 219.

76. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego // Dz. U. - poz. 336.
77. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy
działu pokładowego // Dz. U. - poz. 338.
78. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy
działu maszynowego // Dz. U. - poz. 340.
79. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
11 marca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na

- 13 operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 // Dz. U. - poz. 345.
80. POROZUMIENIE wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do
spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania
sporów i skarg pracowniczych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. // Dz. U. - poz. 346. * OŚWIADCZENIE rządowe z dnia
23 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej
Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. // Dz. U. - poz. 347.
81. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa
oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych
wykonujących zadania poza granicami państwa // Dz. U. - poz. 351.
82. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 29 lutego
2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części // Dz. U. - poz. 354.
83. ROZPORZĄDZENIE Min. Skarbu Państwa z dnia 2 marca
2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej

- 14 radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa //
Dz. U. - poz. 355.
84. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych // Dz. U. - poz. 360.
85. USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób
pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne,
emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
w 2016 r. // Dz. U. - poz. 366.
86. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 11 marca
2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty
opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów // Dz. U. - poz. 367.
87. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa // Dz. U. - poz. 372.
88. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 18 marca 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu
celnego // Dz. U. - poz. 375.
89. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 14 marca
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
i przeniesień // Dz. U. - poz. 376.
90. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek upo-

- 15 sażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. poz. 384.
91. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 marca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów,
dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego// Dz. U. - poz. 385.
92. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 marca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 386.
93. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa
o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub
umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych // Dz. U. - poz. 387.
94. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 marca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - poz. 388.
95. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. - poz. 392.
96. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach
administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. poz. 396.

- 16 97. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do
wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz
archeologa // Dz. U. - poz. 414.
98. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 marca
2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego
przez Agencję Mienia Wojskowego // Dz. U. - poz. 419.
99. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za
przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie
umundurowania // Dz. U. - poz. 423.
100. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy
Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 424.
101. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii // Dz. U. - poz. 425.
102. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz
szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych
członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura
tego kolegium // Dz. U. - poz. 432.
103. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 24 marca 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia
podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych // Dz. U. - poz. 440.

- 17 104. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na
poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu
wysługi lat // Dz. U. - poz. 447.
105. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 22 marca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych // Dz. U. - poz. 459.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 1352).

106. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia
2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej //
Dz. U. - poz. 470.
107. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy // Dz. U. - poz. 472.
108. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym // Dz. U. - poz. 477.
109. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli // Dz. U. - poz. 484.
110. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zm. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie
akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli // Dz. U. - poz. 485.

- 18 111. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania
o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby
Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. poz. 497.
112. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 509.
113. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym
lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa // Dz. U. - poz. 510.
114. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk
służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat // Dz. U. - poz. 518.
115. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o izbach lekarskich // Dz. U. - poz. 522.
116. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
21 marca 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonujących kontroli // Dz. U. - poz. 523.
117. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na
wolne stanowisko sędziowskie // Dz. U. - poz. 533.

- 19 118. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. - poz. 545.
119. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Biurze Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 552.
120. OBWIESZCZENIE Min. Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp
do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego //
Dz. U. - poz. 565.
121. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia
2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego //
Dz. U. - poz. 567.
122. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 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. 568.
- późn. zm. poz. 167.

123. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej // Dz. U. - poz. 575.
- późn. zm. poz. 284.

124. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego // Dz. U. - poz. 576.

- 20 125. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana
poszkodowanego-funkcjonariusza // Dz. U. - poz. 581.
126. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych
innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane
przez ratownika medycznego // Dz. U. - poz. 587.
127. KONWENCJA między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. // Dz. U. - poz. 590
* OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie mocy
obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią
i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. // Dz. U. poz. 591.
128. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - poz. 603.
129. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
19 kwietnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony
kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz
trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności // Dz. U. poz. 606.
130. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie dokumentu

- 21 potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom // Dz. U. - poz. 608.
131. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania
kontroli przez Służbę Celną // Dz. U. - poz. 611.
132. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego // Dz. U. - poz. 614.
- późn. zm. poz. 317.

133. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych // Dz. U. - poz. 616.
134. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia
2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji prokuratorskiej // Dz. U. - poz. 619.
135. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji
sędziowskiej // Dz. U. - poz. 620.
136. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do
czynnej służby wojskowej // Dz. U. - poz. 632.
137. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie trybu przeprowadzania
kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku marynarzy // Dz. U. - poz. 635.
138. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców
Prezesa Agencji Mienia Wojskowego // Dz. U. - poz. 640.

- 22 139. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy // Dz. U. poz. 645.
- późn. zm. poz. 145.

140. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie okresowego
opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 659.
141. OBWIESZCZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych // Dz. U. poz. 661.
142. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ewidencji czasu pracy
i odpoczynku marynarza // Dz. U. - poz. 667.
143. USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 668.
144. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 maja 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach
administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. poz. 686.
145. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie równego traktowania // Dz. U. - poz. 691.

- 23 146. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Zdrowia
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego //
Dz. U. - poz. 694.
- późn. zm. poz. 179.

147. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 18 maja
2016 r. zm. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego // Dz. U. - poz. 695.
148. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 18 maja
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. - poz. 698.
149. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 18 maja
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. poz. 699.
150. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o strażach gminnych // Dz. U. - poz. 706.
151. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 708.
- późn. zm. poz. 406.

152. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej // Dz. U. - poz. 713.
- późn. zm. poz. 383.

- 24 153. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - poz. 717.
- późn. zm. poz. 395.

154. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - poz. 724.
155. USTAWA z dnia 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem DemokratycznoSocjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października
2015 r. // Dz. U. - poz. 727.
156. USTAWA z dnia 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Konwencji
między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką
Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. // Dz. U. - poz. 728.
157. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego //
Dz. U. - poz. 733.
158. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 18 maja
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie //
Dz. U. - poz. 736.
159. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

- 25 o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 740.
160. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 25 maja
2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego // Dz. U. - poz. 741.
161. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej,
zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych,
wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb // Dz. U. poz. 743.
162. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 12 maja
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego
uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu // Dz. U. - poz. 747.
163. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 maja
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych //
Dz. U. - poz. 751.
164. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 16 maja
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu
umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów
albo radców prawnych // Dz. U. - poz. 768.
165. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
25 maja 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
i transport // Dz. U. - poz. 769.

- 26 166. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 maja 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania
pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą // Dz. U. poz. 775.
167. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 2 czerwca 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych
dodatków // Dz. U. - poz. 776.
168. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Karcie Dużej Rodziny // Dz. U. - poz. 785.
169. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca
2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów //
Dz. U. - poz. 791.
170. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych // Dz. U. - poz. 800.
171. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców
podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej //
Dz. U. - poz. 804.
172. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego // Dz. U. - poz. 816.
173. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy

- 27 o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy // Dz. U. - poz. 827.
174. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 10 czerwca 2016 r.
w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy
odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. - poz. 829.
175. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 10 czerwca
2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii // Dz. U. - poz. 830.
176. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego // Dz. U. - poz. 841.
177. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura
Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat // Dz. U. - poz. 842.
178. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny //
Dz. U. - poz. 852.
179. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego // Dz. U. - poz. 855.
- późn. zm. poz. 185.

180. USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług // Dz. U. - poz. 868.

- 28 181. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin //
Dz. U. - poz. 871.
182. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
8 czerwca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 // Dz. U. - poz. 877.
183. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. poz. 887.
- późn. zm. poz. 361.

184. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o pracownikach samorządowych // Dz. U. - poz. 902.
185. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego // Dz. U. - poz. 918.
186. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca
2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi
wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym // Dz. U. - poz. 921.
187. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia //
Dz. U. - poz. 928.

- 29 188. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o pomocy społecznej // Dz. U. - poz. 930.
- późn. zm. poz. 386.

189. ROZPORZĄDZENIE Min. Energii z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych // Dz. U. - poz. 931.
190. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 czerwca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach
budżetowych resortu spraw wewnętrznych // Dz. U. - poz. 933.
191. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r.
zm. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego // Dz. U. - poz. 936.
192. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 czerwca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie refundacji
składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych // Dz. U. poz. 941.
193. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 czerwca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy // Dz. U. - poz. 944.
194. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne // Dz. U. poz. 950.
- późn. zm. poz. 412.

- 30 195. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 951.
196. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 czerwca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy // Dz. U. - poz. 952.
197. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku
podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej
Informacji Podatkowej // Dz. U. - poz. 954.
198. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika
izby skarbowej // Dz. U. - poz. 955.
199. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz // Dz. U. - poz. 956.
200. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - poz. 963.
201. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz
o zmianie niektórych ustaw // Dz. U. - poz. 966.
202. USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów // Dz. U. - poz. 972.

- 31 203. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 998.
204. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie urlopów
funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 999.
205. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym // Dz. U. poz. 1000.
206. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy
procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich
skutków // Dz. U. - poz. 1005.
207. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Finansów
w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych // Dz. U. - poz. 1017.
208. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 1025.
209. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek

- 32 wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy // Dz. U. - poz. 1029.
210. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin //
Dz. U. - poz. 1037.
211. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Finansów
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego // Dz. U. - poz. 1039.
212. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego
zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży
Granicznej na zwolnieniach lekarskich // Dz. U. - poz. 1042.
213. USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks
pracy oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1053.
Szkodliwe warunki pracy ; praca kobiet.

214. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 11 lipca
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach
wojskowych // Dz. U. - poz. 1054.
215. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy
Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1060.

- 33 216. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach
lekarskich // Dz. U. - poz. 1064.
217. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej // Dz. U. - poz. 1077.
218. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca
2016 r. w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym // Dz. U. - poz. 1078.
219. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 20 lipca 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy
celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach
służbowych // Dz. U. - poz. 1096.
220. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent
w 2017 r. // Dz. U. - poz. 1097.
221. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 18 lipca
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw
aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego //
Dz. U. - poz. 1103.
- późn. zm. poz. 253.

222. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 lipca
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw
aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego //
Dz. U. - poz. 1104.
- późn. zm. poz. 252.

- 34 223. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 18 lipca
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw
aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego // Dz. U. - poz. 1105.
224. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów
członków Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania //
Dz. U. - poz. 1106.
225. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Zdrowia
w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
w środowisku pracy // Dz. U. - poz. 1117.
226. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rządu na zwolnieniach lekarskich // Dz. U. - poz. 1130.
227. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 29 lipca
2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego // Dz. U. - poz. 1166.
228. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości
wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń //
Dz. U. - poz. 1172.
229. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

- 35 o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób
uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych // Dz. U. - poz. 1192.
230. USTAWA z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami // Dz. U. - poz. 1202.
- późn. zm. poz. 317.

231. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o izbach morskich // Dz. U. - poz. 1207.
232. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 29 lipca
2016 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko
prokuratorskie // Dz. U. - poz. 1216.
233. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów // Dz. U. - poz. 1218.
234. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zawodzie tłumacza przysięgłego // Dz. U. - poz. 1222.
235. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego //
Dz. U. - poz. 1229.
236. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej // Dz. U. - poz. 1251.
237. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Sądzie Najwyższym // Dz. U. - poz. 1254.

- 36 238. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy // Dz. U. - poz. 1256.
239. USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. poz. 1265.
240. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie
noclegowni i domów dla bezdomnych // Dz. U. - poz. 1272.
241. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty
bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych //
Dz. U. - poz. 1273.
242. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 sierpnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
pracownikom jednostek doradztwa rolniczego // Dz. U. - poz. 1287.
243. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym // Dz. U. - poz. 1310.
244. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 1318.
245. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów // Dz. U. - poz. 1327.

- 37 246. USTAWA z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1336.
247. USTAWA z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1355.
248. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy // Dz. U. - poz. 1366.
249. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. poz. 1370.
250. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela // Dz. U. - poz. 1379.
251. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 sierpnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe // Dz. U. - poz. 1381.
252. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do
spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego //
Dz. U. - poz. 1400.
253. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do
spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego // Dz. U. - poz. 1401.

- 38 254. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 1 września
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia
biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym // Dz. U. poz. 1402.
255. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego // Dz. U. - poz. 1406.
256. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o pracowniczych programach emerytalnych // Dz. U. - poz. 1449.
257. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. //
Dz. U. - poz. 1456.
258. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego // Dz. U. - poz. 1460.
259. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli
akademickich // Dz. U. - poz. 1462.
260. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach
lekarskich // Dz. U. - poz. 1467.
261. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-

- 39 porządzenia Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach // Dz. U. poz. 1470.
262. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników // Dz. U. - poz. 1474.
263. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka
wynagrodzeń zarządzającego ASI // Dz. U. - poz. 1475.
264. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych //
Dz. U. - poz. 1479.
265. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych //
Dz. U. - poz. 1483.
266. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka
wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych // Dz. U. poz. 1487.
267. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Zdrowia
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem
w miejscu pracy czynników chemicznych // Dz. U. - poz. 1488.

- 40 268. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o izbach aptekarskich // Dz. U. - poz. 1496.
269. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych
i członków ich rodzin // Dz. U. - poz. 1500.
270. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac // Dz. U. - poz. 1509.
271. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o pracownikach urzędów państwowych // Dz. U. - poz. 1511.
272. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej // Dz. U. poz. 1517.
273. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o świadczeniach rodzinnych // Dz. U. - poz. 1518.
274. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 2 września
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego // Dz. U. - poz. 1522.
275. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania sta-

- 41 nowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat // Dz. U. - poz. 1524.
276. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia
zasadniczego z tytułu wysługi lat // Dz. U. - poz. 1525.
277. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji // Dz. U. - poz. 1526.
278. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych // Dz. U. - poz. 1543.
Kształcenie zawodowe.

279. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 20 września 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie przyznawania
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy // Dz. U. - poz. 1544.
280. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów
kuratorskich // Dz. U. - poz. 1547.
281. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej // Dz. U. - poz. 1556.
282. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkow-

- 42 skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych // Dz. U. - poz. 1563.
283. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki
zdrowotnej // Dz. U. - poz. 1567.
284. USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej
oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw // Dz. U. - poz. 1583.
285. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie rozkładu
czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1585.
286. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli // Dz. U. poz. 1591.
287. ROZPORZĄDZENIE Min. Cyfryzacji z dnia 29 września
2016 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji // Dz. U. poz. 1598.
288. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 września 2016 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 pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych
jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia // Dz. U. poz. 1607.

- 43 289. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 września
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. poz. 1611.
290. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera // Dz. U. - poz. 1618.
291. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 20 września
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji
notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego //
Dz. U. - poz. 1621.
292. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1643.
293. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej // Dz. U. poz. 1652.
294. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Obrony Narodowej w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weteranażołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana //
Dz. U. - poz. 1653.

- 44 295. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 26 września
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród
i zapomóg żołnierzom niezawodowym // Dz. U. - poz. 1656.
296. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy // Dz. U. - poz. 1666.
297. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców
prawnych // Dz. U. - poz. 1667.
298. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie // Dz. U. - poz. 1668.
299. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu
wysługi lat // Dz. U. - poz. 1669.
300. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 5 października
2016 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji
w zawodzie diagnosty laboratoryjnego // Dz. U. - poz. 1683.
301. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu
powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposo-

- 45 bu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy // Dz. U. poz. 1687.
302. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części
ustnej egzaminu maturalnego // Dz. U. - poz. 1691.
303. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 26 września
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego
wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 1716.
304. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków
pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego
rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy // Dz. U. - poz. 1717.
305. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 1726.
306. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika // Dz. U. poz. 1726.
307. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego

- 46 wynagrodzenia członków Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego //
Dz. U. - poz. 1734.
308. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
11 października 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się
o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego // Dz. U. poz. 1736.
309. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk // Dz. U. - poz. 1740.
310. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji
dyscyplinarnej // Dz. U. - poz. 1755.
311. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji
składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych // Dz. U. poz. 1758.
312. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych //
Dz. U. - poz. 1761.
313. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 21 października
2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej wymaganej do
uzyskania uprawnień inspektora dozoru jądrowego // Dz. U. - poz. 1773.
314. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

- 47 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych
kontach zabezpieczenia emerytalnego // Dz. U. - poz. 1776.
315. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o Policji // Dz. U. - poz. 1782.
- późn. zm. poz. 349.

316. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej
do Spraw Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 1783.
317. USTAWA z dnia 5 października 2016 r. o zmianie ustawy
o Agencji Mienia Wojskowego // Dz. U. - poz. 1789.
318. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych
w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji //
Dz. U. - poz. 1791.
319. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 25 października
2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających
się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej //
Dz. U. - poz. 1792.
320. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych // Dz. U. - poz. 1793.
- późn. zm. poz. 399.

321. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o Służbie Celnej // Dz. U. - poz. 1799.

- 48 322. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania
przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego
w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze // Dz. U. - poz. 1800.
323. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego
od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych
na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy // Dz. U. - poz. 1809.
324. USTAWA z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy
o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych // Dz. U. - poz. 1810.
325. OBWIESZCZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk //
Dz. U. - poz. 1814.
326. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
programów zdrowotnych // Dz. U. - poz. 1825.
Tekst jednolity rozporządzenia: Dz. U. poz. 1743.

327. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o zatrudnieniu socjalnym // Dz. U. - poz. 1828.
328. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na

- 49 pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji // Dz. U. - poz. 1832.
329. USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Poprawek
z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r.
w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie
przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy // Dz. U. poz. 1835.
330. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy
cudzoziemcom // Dz. U. - poz. 1837.
Świadczenia socjalne, dodatki.

331. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 2 listopada
2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta
prokuratora // Dz. U. - poz. 1838.
332. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 28 października
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania
członków zespołów ratownictwa medycznego // Dz. U. - poz. 1843.
333. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
8 listopada 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty // Dz. U. - poz. 1848.
Kwalifikacje zawodowe.

334. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym // Dz. U. poz. 1868.

- 50 335. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego // Dz. U. - poz. 1872.
336. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom
Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego // Dz. U. poz. 1873.
337. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 listopada 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania // Dz. U. - poz. 1876.
338. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 2 listopada
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie // Dz. U. - poz. 1889.
339. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) // Dz. U. - poz. 1892.
340. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu // Dz. U. - poz. 1897.
341. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji
zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków

- 51 zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych // Dz. U. poz. 1898.
342. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 listopada 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości // Dz. U. - poz. 1902.
343. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 21 listopada
2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych
asystentów prokuratorów // Dz. U. - poz. 1905.
344. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 14 listopada
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na
stanowisko referendarza sądowego // Dz. U. - poz. 1913.
345. USTAWA z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - poz. 1921.
346. USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1926.
347. USTAWA z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych // Dz. U. - poz. 1940.
348. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-

- 52 nych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym // Dz. U. poz. 1945.
349. USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby // Dz. U. - poz. 1955.
Służby mundurowe.

350. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą // Dz. U. - poz. 1957.
351. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji
służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego //
Dz. U. - poz. 1970.
352. OBWIESZCZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw
Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego // Dz. U. - poz. 1972.
353. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz
świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce
pełnienia służby // Dz. U. - poz. 1994.
354. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia
2016 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej
lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby // Dz. U. - poz. 1995.

- 53 355. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze // Dz. U. - poz. 1999.
356. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu
w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu
regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. - poz. 2006.
357. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów,
rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki
przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne w 2016 r. // Dz. U. - poz. 2011.
358. USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw //
Dz. U. - poz. 2020.
359. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych // Dz. U. - poz. 2032.
- późn. zm. poz. 366.

360. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy
nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu
powoływania zespołu oceniającego // Dz. U. - poz. 2035.
361. USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. poz. 2036.

- 54 362. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich
zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu // Dz. U. poz. 2040.
363. USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników // Dz. U. - poz. 2043.
364. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min.
Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia
zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. - poz. 2044.
365. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 2046.
366. USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych // Dz. U. - poz. 2048.
367. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu
uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego //
Dz. U. - poz. 2055.
368. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych,
konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni
i archeologa // Dz. U. - poz. 2056.

- 55 369. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet // Dz. U. - poz. 2057.
370. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania
świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym
do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy // Dz. U. - poz. 2065.
371. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Zdrowia
i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy // Dz. U. - poz. 2067.
372. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych // Dz. U. - poz. 2068.
373. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia
2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską //
Dz. U. - poz. 2078.
374. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia
2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną //
Dz. U. - poz. 2079.
375. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia
2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką //
Dz. U. - poz. 2080.

- 56 376. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia
2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów
komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia // Dz. U. - poz. 2081.
377. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej // Dz. U. poz. 2087.
378. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego //
Dz. U. - poz. 2094.
379. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej
i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. poz. 2098.
380. ROZPORZĄDZENIE Min. Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności // Dz. U. poz. 2108.
381. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika // Dz. U. - poz. 2111.
382. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji
do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy
inwestycyjnego // Dz. U. - poz. 2141.
383. USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o Służbie
Więziennej oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 2149.

- 57 384. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej // Dz. U. - poz. 2151.
385. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
w dziedzinie geologii // Dz. U. - poz. 2153.
386. USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy
społecznej // Dz. U. - poz. 2174.
387. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa,
wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej //
Dz. U. - poz. 2178.
388. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne // Dz. U. - poz. 2180.
389. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania
zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy //
Dz. U. - poz. 2185.
390. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia człon-

- 58 ków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na
podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2017 // Dz. U. - poz. 2187.
391. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób
fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych // Dz. U. - poz. 2190.
392. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia
2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy
restrukturyzacyjnego // Dz. U. - poz. 2193.
393. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego // Dz. U. poz. 2194.
394. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej // Dz. U. - poz. 2217.
395. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia
strażaków Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - poz. 2221.
396. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego odbywanego w toku postępowania o uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza
oraz testu umiejętności przeprowadzanego w toku tego postępowania //
Dz. U. - poz. 2222.

- 59 397. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk
i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników
oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów
sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów
administracyjnych // Dz. U. - poz. 2228.
398. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe
świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu // Dz. U. - poz. 2234.
399. USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych //
Dz. U. - poz. 2250.
400. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom
kierującym niektórymi podmiotami prawnymi // Dz. U. - poz. 2256.
401. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji
służbowej pracownika izby skarbowej // Dz. U. - poz. 2258.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r.
w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej (Dz. U.
poz. 1939 i 2331 oraz z 2016 r. poz. 955).

402. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego
oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych // Dz. U. - poz. 2262.

- 60 403. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych // Dz. U. poz. 2263.
404. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia
2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych
i aresztach śledczych // Dz. U. - poz. 2264.
405. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia
2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad
wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury
oraz odbywania stażu urzędniczego // Dz. U. - poz. 2266.
406. USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 2270.
407. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności
w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport //
Dz. U. - poz. 2271.
408. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza
wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Pola-

- 61 ka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy // Dz. U. - poz. 2274.
409. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na
wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka // Dz. U. poz. 2275.
410. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku
postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu
agenta celnego // Dz. U. - poz. 2276.
411. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 2278.
412. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 grudnia 2016 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne // Dz. U. - poz. 2284.
413. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu detektywa // Dz. U. - poz. 2286.
414. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego // Dz. U. - poz. 2286.
415. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy // Dz. U. - poz. 2292.

- 62 416. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak //
Dz. U. - poz. 2295.
417. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy
zawodowych // Dz. U. - poz. 2296.
418. ROZPORZĄDZENIE Min. Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do
uznawania kwalifikacji zawodowych // Dz. U. - poz. 2299.
419. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu pracownika ochrony // Dz. U. - poz. 2300.

Monitor Polski
420. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 r. // Monit. Pol. poz. 74.
421. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku
w 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 75.
422. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wyna-

- 63 grodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w czwartym kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 76.
423. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 145.
424. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
9 lutego 2016 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
w 2015 r. w stosunku do 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 146.
425. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie kwoty bazowej w 2015 r. // Monit.
Pol. - poz. 147.
426. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym
kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 148.
427. KOMUNIKAT Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
10 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent
w 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 149.
428. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu
i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu
lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych // Monit. Pol. - poz. 160.
429. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty // Monit. Pol. - poz. 161.

- 64 430. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich // Monit. Pol. - poz. 164.
431. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za
IV kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu
emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 165.
432. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2015 r.
ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty
socjalnej // Monit. Pol. - poz. 166.
433. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty,
dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 168.
434. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za
zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za
IV kwartał 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 169.
435. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty
za tajne nauczanie // Monit. Pol. - poz. 170.
436. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia mie-

- 65 sięcznego w gospodarce narodowej w 2015 r. i w drugim półroczu
2015 r. // Monit. Pol. - poz. 174.
437. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego
przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud
uranu i batalionach budowlanych // Monit. Pol. - poz. 175.
438. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 181.
439. ZARZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
3 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura
Bezpieczeństwa Narodowego // Monit. Pol. - poz. 184.
440. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych
z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu // Monit. Pol. poz. 196.
441. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej // Monit.
Pol. - poz. 206.
442. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na
ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 224.
443. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wysokości miesięcz-
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w II kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 231.
444. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu
nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego //
Monit. Pol. - poz. 257.
445. KOMUNIKAT Min. Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
zmienionych wytycznych Min. Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 //
Monit. Pol. - poz. 263.
446. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 297.
447. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w pierwszym kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 406.
448. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
11 maja 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym
kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 443.
449. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
13 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji // Monit. Pol. poz. 449.
450. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 456.

- 67 451. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za
I kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 459.
452. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty
socjalnej // Monit. Pol. - poz. 461.
453. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 470.
454. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
w III kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 498.
455. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na
ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 583.
456. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // Monit. Pol. - poz. 585
457. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za

- 68 zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za
I kwartał 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 586.
458. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w drugim kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 720.
459. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
9 sierpnia 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 782.
460. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek
za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za
II kwartał 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 803.
461. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2016 r.
ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty
socjalnej // Monit. Pol. - poz. 804.
462. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za
II kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 805.
463. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 810.

- 69 464. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
w IV kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 898.
465. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // Monit. Pol. - poz. 902.
466. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na
ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 905.
467. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września
2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. //
Monit. Pol. - poz. 934.
468. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia
w kraju oraz na obszarze powiatów // Monit. Pol. - poz. 944.
469. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 1002.
470. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
10 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim
kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 1100.
471. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
w roku 2017 // Monit. Pol. - poz. 1103.

- 70 472. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za
III kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu
emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 1129.
473. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie granicznych kwot przychodu
dla 2016 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur
i rent // Monit. Pol. - poz. 1130.
474. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r.
ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty
socjalnej // Monit. Pol. - poz. 1131.
475. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2017 r. // Monit. Pol. - poz. 1132.
476. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za
zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za
III kwartał 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 1133.
477. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej
sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego
programu w roku 2017 // Monit. Pol. - poz. 1149.
Pracownicze programy emerytalne.

- 71 478. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017 // Monit. Pol. - poz. 1159.
479. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017 // Monit. Pol. poz. 1160.
480. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2015 r. //
Monit. Pol. - poz. 1163.
481. POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 1181
* OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na
utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. // Monit. Pol. poz. 1182.
482. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2016 r. // Monit. Pol. poz. 1185.
483. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej pod-

- 72 stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku
2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia // Monit. Pol. - poz. 1188.
484. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
w I kwartale 2017 r. // Monit. Pol. - poz. 1201.
485. KOMUNIKAT Min. Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada
2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Min. Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 //
Monit. Pol. - poz. 1202.
486. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu
podlegają dobrowolnie // Monit. Pol. - poz. 1227.
487. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu
nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego //
Monit. Pol. - poz. 1249.

- 73 USTAWODAWSTWO WEDŁUG RODZAJU AKTÓW PRAWNYCH
USTAWY 11, 13, 37, 46, 72, 85, 143, 145, 146, 155, 156, 173, 180, 202,
213, 230, 239, 246, 247, 284, 317, 324, 329, 345-347, 349, 358, 361,
363, 366, 383, 386, 399, 406
- tekst jednolity (ustawy i rozporządzenia) 6-10, 15-22, 25, 26, 28, 29,
36, 38, 41, 43, 52, 58, 59, 68, 69, 75, 84, 87, 89, 93, 107, 108, 115,
119, 120, 122, 123, 128, 132, 133, 139, 141, 150-153, 158, 159, 168,
170, 177, 181, 183, 184, 188, 200, 201, 205, 206, 207, 208, 210-212,
217, 225, 226, 229, 231, 234, 236-238, 243, 244, 250, 256, 260-262,
264, 265, 267-273, 280, 288, 290-296, 299, 303, 305, 306, 311, 314,
315, 320, 321, 325, 327, 330, 334, 338, 340, 348, 352, 355, 357, 359,
364, 365, 369, 371, 388, 394
UMOWY MIĘDZYNARODOWE 80, 127, 481
ROZPORZĄDZENIA:
Ministrów:
Cyfryzacji 287, 380
Edukacji Narodowej 110, 147, 160, 176, 209, 286, 301, 302, 360, 362,
378
Energii - 189
Finansów 15, 28, 47, 60, 75, 88, 103, 122, 131, 167, 171, 174, 197,
198, 207, 211, 219, 224, 263, 266, 282, 352
Gospodarki 40
Gospodarki i Pracy 120
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 51, 70, 74, 77, 78, 137,
142, 351
Infrastruktury i Budownictwa 56, 57, 61, 62, 66, 129, 231, 232, 165,
308, 318, 333, 400, 407
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 97, 105, 325, 368, 381
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 259, 356
Obrony Narodowej 14, 24, 45, 53, 63, 67, 73, 82, 98, 111, 136, 138,
162, 163, 214, 275, 276, 294, 295, 303, 306, 309, 310, 322, 411,
417
Pracy i Polityki Społecznej 52, 93, 107, 206, 288, 311, 330, 348
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 48-50, 76, 157, 187, 190, 192-196,
199, 240, 251, 255, 278, 279, 316, 337, 341, 342, 377, 384, 389,
393, 398, 412, 415

- 74 Rolnictwa i Rozwoju Wsi 64, 79, 116, 166, 182, 242
Rozwoju i Finansów 307, 323, 367, 372, 382, 391, 396, 401-403, 410,
418
Skarbu Państwa 83
Spraw Wewnętrznych 212, 216, 226, 260
Spraw Wewnętrznych i Administracji 4, 20, 23, 27, 35, 59, 90-92,
94, 99, 100, 125, 130, 140, 153, 154, 178, 203, 204, 215,
261, 272, 277, 285, 293, 304, 328, 390, 395, 408, 409, 413, 416,
419
Sprawiedliwości 2, 5, 7-9, 16-18, 21, 22, 25, 26, 29, 36, 42, 44, 86, 89,
117, 134, 135, 148, 149, 158, 164, 169, 186, 221-223, 227, 232,
252-254, 274, 291, 297, 298, 331, 338, 343, 344, 353, 354, 364,
373, 374-376, 392, 404, 405, 414
Środowiska 101, 175, 235, 313, 385
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 10, 43, 141
Zdrowia 71, 124, 126, 146, 172, 179, 185, 191, 225, 228, 245, 267,
283, 300, 312, 319, 326, 332, 339, 350
Zdrowia i Opieki Społecznej 371
Prezesa Rady Ministrów 12, 30, 104, 106, 112, 114, 161, 177, 208,
218, 233, 258, 281, 299, 335, 336, 379, 387
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 241, 397
Rady Ministrów 3, 31-34, 54, 55, 65, 81, 95, 96, 102, 113, 118, 121,
144, 220, 248, 249, 257, 269, 270, 280, 289, 369, 370
ZARZĄDZENIA
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 439
OBWIESZCZENIA
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 6, 19, 38, 39, 41, 58, 68,
69, 84, 87, 108, 115, 119, 123, 128, 132, 133, 139, 150-152, 159,
168, 170, 181, 183, 184, 188, 200, 201, 205, 210, 217, 229, 231,
234, 236, 237, 238, 243, 244, 250, 256, 262, 264, 265, 268, 271,
273, 290, 292, 296, 305, 314, 315, 320, 321, 327, 334, 340, 355,
357, 359, 365, 388, 394
Ministrów:
Finansów 15, 28, 75, 122, 207, 211
Infrastruktury i Budownictwa 10, 43, 141
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 325
Obrony Narodowej 294, 295, 303, 306

- 75 Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 52, 93, 107, 206, 288, 311, 330,
348, 440-442, 450, 455, 466, 471, 477-479, 482, 483
Rozwoju 40, 120
Rozwoju i Finansów 352
Sportu i Turystyki 1
Spraw Wewnętrznych i Administracji 20, 59, 153, 212, 216, 226, 260,
261, 272, 293
Sprawiedliwości 7-9, 16-18, 21, 22, 25, 26, 29, 36, 89, 158, 291, 338,
364
Zdrowia 146, 225, 267, 371
Prezesów:
Głównego Urzędu Statystycznego 420-422, 436, 446, 447, 458, 468,
469, 480
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 443, 454, 464, 484
Rady Ministrów 177, 208, 269, 270, 280, 299, 369, 467
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 438, 453, 463, 475
KOMUNIKATY
Ministrów:
Rozwoju 445
Rozwoju i Finansów 485
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 427
Prezesów:
Głównego Urzędu Statystycznego 423-426, 448, 449, 459, 470
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 428-435, 437, 444, 451, 452, 456,
457, 460-462, 465, 472-474, 476, 486, 487
KONWENCJA 127
OŚWIADCZENIA RZĄDOWE 80, 127, 481
POROZUMIENIE 80, 481

- 76 ALFABETYCZNY WYKAZ SŁÓW KLUCZOWYCH
Absencja
- chorobowa 212, 216, 226, 260
Administracja
- publiczna 271
- samorządowa 184
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zob. służby specjalne
Agencja Mienia Wojskowego 14, 67, 98, 132, 138, 317
Agencja zatrudnienia 70
Awans zawodowy 63, 75, 219
Badania lekarskie 42, 274, 371
Bezdomność 240
Bezpieczeństwo i higiena pracy 64, 194, 267, 325, 349, 389, 412
Bezrobocie 468
Biuro Ochrony Rządu zob. służby specjalne
Centralne Buiro Antykorupcyjne zob. służby specjalne
Choroby zawodowe 158
Czas pracy 137, 142, 285
Czynniki chemiczne zob. materialne środowisko pracy
Delegowanie pracowników 180, 218, 303, 353, 354
Diety zob. ekwiwalenty
Dodatki
- do emerytur i rent 46, 85, 357, 429, 433, 435
- do uposażenia zasadniczego 112, 122, 149, 167, 208, 209, 364, 417
- do wynagrodzenia 55, 65
- kombatanckie 429
Dokumentacja pracownicza 310, 415
Doskonalenie zawodowe 23, 40, 61, 120, 232, 245, 277, 278, 312
- placówki 109, 110, 286
Egzaminy zawodowe 1, 23, 164, 227, 352
Ekwiwalenty (równoważniki pieniężne, ryczałty) 89, 99, 113, 289, 224,
229, 306, 322
Emerytura a zatrudnienie 428, 431, 451, 452, 462, 472, 473

- 77 Emerytury i renty z FUS 183, 361, 425, 433, 473
- renta socjalna 432, 452, 461, 474
Europejski Fundusz Społeczny 445, 485
Fundusz Gwarancyjny 307
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 93, 341
Fundusz Pracy 107
Fundusze emerytalne 69
Funkcjonariusze celni zob. służby mundurowe
Funkcjonariusze służby więziennej zob. służby mundurowe
Indywidualne Konto Emerytalne 314, 478
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 314, 479
Inspekcja
- Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 116, 336
- Ochrony Środowiska 335
- Weterynaryjna 217, 336
- Rybołówstwa Morskiego 351
Izby
- aptekarskie 268
- lekarskie 115
- lekarsko-weterynaryjne 264
- morskie 231
- skarbowe 197, 198, 324, 401
Karta Dużej Rodziny zob. polityka rodzinna
Kodeks Pracy 296
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy 248
Konkursy na stanowisko 86, 331, 334, 350
Kształcenie ustawiczne zob. doskonalenie zawodowe
Kwalifikacje zawodowe 1, 3, 10, 13, 20, 43, 51, 57, 77, 78, 83, 97, 101,
105, 117, 165, 171, 172, 174, 175, 228, 232, 235, 300, 308, 333, 338,
356, 367, 368, 381, 382, 384, 385, 389, 392, 393, 396, 397, 402, 403,
407, 410, 413, 416, 418, 419
Lokale mieszkalne (socjalne) 62, 67, 98, 215
Materialne środowisko pracy 193, 194, 196, 213, 225
Międzynarodowa Organizacja Pracy 329

- 78 Nagrody zob. wynagrodzenia dodatkowe
Nauczyciele 109, 143, 160, 209, 250, 286, 360, 404
Ocena pracownika 44, 83, 106, 129, 140, 207, 360, 414
Ochrona
- miejsc pracy 279
- roszczeń pracowniczych 173, 238
Odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej 441
Orzekanie
- o niepełnosprawności 380
- o zdolności do służby (pracy) 111, 136, 228, 274, 339, 371
Osoby niepełnosprawne 316, 311, 348, 365
Otwarty Fundusz Emerytalny 444, 456, 465, 487
Państwowa Inspekcja
- Ochrony Roślin i Nasiennictwa 336
- Pracy 145
Państwowe Ratownictwo Medyczne 332, 334
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 187, 199
Podatek dochodowy 47, 103, 323, 346, 359, 366, 388, 391
- podwójne opodatkowanie 127, 155, 156
Podnoszenie kwalifikacji zob. doskonalenie zawodowe
Policja zob. służby mundurowe
Polityka rodzinna 49, 123, 168, 255, 284, 398, 440
Pomoc finansowa zob. świadczenia pieniężne
Pomoc społeczna 188, 284, 386
Postępowanie
- dyscyplinarne 160
- kwalifikacyjne 1, 13, 105, 117, 211, 232, 300, 338, 356, 367, 368, 381,
382, 384, 385, 389, 392, 393, 396, 402, 403, 407, 410, 413, 416, 419
Pośrednictwo pracy 70
Pracownicze Programy Emerytalne 256, 477
Pracownik niepełnosprawny zob. zatrudnianie niepełnosprawnych
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 79, 182
Praktyki zawodowe zob. staże
Promocja zatrudnienia 139, 145, 347
Rada Zatrudnienia Socjalnego 157
Renta zob. emerytury i renty

- 79 Rolnictwo 11, 68, 79, 182, 363
Ryczałt zob. ekwiwalent
Sądownictwo 2, 7-9, 16-18, 21, 22, 25, 26, 29, 36, 38, 42, 44, 55, 58, 65,
83, 86, 134, 135, 164, 169, 221-223, 227, 237, 252, 253, 291, 297,
298, 331, 338, 343, 344, 353, 354, 355, 373, 374-376, 405
Składki 192, 206, 251, 311, 443, 444, 454, 455, 456, 483, 484
Służba Cywilna 30, 54, 106, 144
Służba Kontrwywiadu Wojskowego zob. służby specjalne
Służba Wywiadu Wojskowego zob. służby specjalne
Służba zdrowia 124, 126, 245, 283, 312, 319, 358
Służby mundurowe 6, 349
- funkcjonariusze celni 15, 28, 60, 75, 88, 122, 131, 167, 207, 211, 219,
293, 321
- funkcjonariusze ochrony kolei 66, 129
- funkcjonariusze służby więziennej 89, 95, 148, 149, 151, 152, 158, 364,
383, 406,
- policja 20, 34, 37, 91, 151, 216, 277, 293, 304, 315, 406,
- straż graniczna 20, 32, 92, 99, 100, 140, 151, 204, 212, 215, 261, 272,
285, 292, 293
- Straż Marszałkowska 35
- straż miejska (gminna) 150, 339
- straż pożarna 4, 20, 33, 59, 94, 128, 151, 153, 154, 260, 395, 406
- wojsko 14, 24, 27, 53, 63, 72, 73, 81, 82, 113, 125, 130, 133, 163, 178,
210, 214, 295, 305, 370, 417
- Żandarmeria wojskowa 19, 265
Służby specjalne
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 20, 112, 121, 151, 208, 218,
293, 340, 406
- Agencja Wywiadu 12, 20, 151, 293, 299, 340, 379, 406
- Biuro Ochrony Rządu 20, 31, 90, 119, 151, 226, 293, 406
- Centralne Biuro Antykorupcyjne 20, 104, 151, 177, 243, 258, 293
- Służba Kontrwywiadu Wojskowego 111, 151, 159, 244, 275, 406
- Służba Wywiadu Wojskowego 111, 151, 159, 244, 276, 303, 406
- Urząd Ochrony Państwa 20
Staże zawodowe 97, 165, 171-175
- adaptacyjny 1, 211, 319, 368, 382, 385, 389, 392, 393, 396, 407, 410,
413, 416, 419

- 80 Straż graniczna zob. służby mundurowe
Straż miejska zob. służby mundurowe
Straż pożarna zob. służby mundurowe
Szczepienia ochronne 58
Szkolenie zawodowe zob. doskonalenie zawodowe
Szkolnictwo zawodowe 214, 378
Świadczenia
- dla weteranów i kombatantów 162, 294
- emerytalne 20, 85, 151, 181, 210, 357, 406
- mieszkaniowe 45
- opieki zdrowotnej 53, 146, 162, 179, 185, 191, 247, 320, 326, 399
- pielęgnacyjne 471
- pieniężne 79, 81, 87, 182, 370, 408, 409, 437
- przedemerytalne 347, 428
- rehabilitacyjne 438, 453, 463, 475
- rodzinne 39, 41, 202, 273, 398
- socjalne 295, 330
- wychowawcze 48, 50
- za prace przymusową 430, 437
Ubezpieczenia
- społeczne 11, 52, 68, 108, 200, 206, 251, 311, 324, 345, 363, 455
- wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie 206, 443, 454, 464, 484, 486
- zdrowotne 52
Uposażenie zasadnicze 90-92, 94, 104, 114, 133, 148, 153, 177, 275, 276,
299, 395, 411
- przeciętne 31-34, 95, 118, 121, 241
Uprawnienia zawodowe 56, 231, 232, 313, 335, 336
Urlop
- dodatkowy 203
- wypoczynkowy 163
Urząd Ochrony Państwa zob. służby specjalne
Uznanie kwalifikacji zawodowych zob. kwalifikacje zawodowe
Waloryzacja
- rent i emerytur 220, 427
- składek na ubezpieczenie emerytalne 434, 442, 449, 450, 457, 460, 466,
476, 482,
Wojsko zob. służby mundurowe

- 81 Wojskowa Komisja Lekarska zob. orzekanie o zdolności do służby
Wykluczenie społeczne 445
Wynagrodzenie 30, 54, 71, 76, 96, 102, 134, 135, 138, 144, 161, 166,
186, 190, 201, 230, 233, 242, 249, 254, 263, 266, 280, 281,289, 307,
342, 343, 387, 405, 439
- członków komisji 5, 14, 74, 301, 302, 318, 362, 372, 390
- dodatkowe 259, 288, 394, 400
- dofinansowanie 195,
- minimalne 209, 239, 257, 328, 467
- młodocianych 270
- przeciętne 420-424, 426, 431, 432, 436, 447, 448, 451, 452, 458, 459,
461, 462, 469, 470, 472, 474, 480, 483, 486
- w dniu wolnym od pracy 209
- za godziny nadliczbowe 404
- zasadnicze 55, 65, 169
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 170
Zakłady Pracy Chronionej zob. zatrudnianie niepełnosprawnych
Zaopatrzenie emerytalne zob. świadczenia emerytalne
Zapomogi zob. świadczenia socjalne
Zasiłki
- chorobowy 87
- macierzyński 87
- pogrzebowy 304
Zatrudnianie
- cudzoziemców 319, 328, 481
- niepełnosprawnych 246, 348, 365
- socjalne 327
Zawody
- klasyfikacja 147, 176, 337, 378
- regulowane 282, 105, 165, 356, 384
- wykonywanie 205, 234, 236, 264, 283, 290, 358
Zwolnienie lekarskie zob. absencja chorobowa

