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PRZEDMOWA 
 
 

W 2014 roku po raz pierwszy, zostały zebrane i udostępnione  
w osobnej publikacji, wybrane akty prawne dotyczące prawa pracy i poli-
tyki 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 2013 r., to kolejny, drugi już rocz-
nik naszej publikacji. Wyboru dokonaliśmy korzystając z Internetowego 
Systemu Aktów Prawnych dostępnego na stronie isap.sejm.gov.pl oraz ze 
strony dziennikustaw.gov.pl. 

Zebrany materiał liczy 373 pozycje numerowane i usystematyzo-
wany został w dwóch działach głównych. W obrębie każdego z działów 
akty prawne uszeregowane zostały chronologicznie, według kolejności 
ukazywania się. Ponieważ w wykazie nie zastosowano działów tema- 
tycznych, 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, w której 
ta zmiana została ujęta. 

Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera nie-
zbędne elementy identyfikujące oraz niezbędne adnotacje. 
 
 
 Warszawa, maj 2015 r. 
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Dziennik Ustaw 
 
 
 1. USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o zm. ustawy - Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 2. 
 
 2. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach  
o świadczenia rodzinne // Dz. U. - poz. 3. 
 
 3. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie przy-
znawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami 
prawnymi // Dz. U. - poz. 4. 
 
 4. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie opłaty 
za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków 
Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej // Dz. U. - poz. 10. 
 
 5. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. 
uchylające rozporządzenie w sprawie obsługi suwnic elektrycznych  
w zakładach pracy // Dz. U. - poz. 12. 

 Traci moc rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu 
Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spo- 
żywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 
1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy 
 
 6. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. 
uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężar-
kach powietrznych // Dz. U. - poz. 13.  
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 Traci moc rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu 
Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy przy sprężarkach powietrznych. 
 

 7. ROZPORZĄDZENIE Min. Administracji i Cyfryzacji z dnia  

2 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i per-

sonelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie 

ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych  

w roku 2013 // Dz. U. - poz. 18. 

 

 8. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grud-

nia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - poz. 19. 

 

 9. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie dosko-

nalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, 

pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomoś- 

ci // Dz. U. - poz. 22. 

 

 10. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie 

postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców 

majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców 

nieruchomości // Dz. U. - poz. 23. 

 

 11. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.  

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów // Dz. U. - poz. 26. 

 

 12. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli 

przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilita-

cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych // 

Dz. U. - poz. 29. 
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 13. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych 
Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz //  
Dz. U. - poz. 32. 

 - późn. zm. poz. 85. 
 
 14. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych 
informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 33. 
 
 15. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zm. rozporządzenie w spra- 
wie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się 
o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samo-
dzielną całość techniczno-użytkową // Dz. U. - poz. 47. 
 
 16. USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o ratyfikacji Protokołu 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego 
Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii  
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną  
w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 
2012 r. // Dz. U. - poz. 52. 
 
 17. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zm. rozporządzenie w sprawie 
nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowa-
nia nieruchomościami // Dz. U. - poz. 65. 
 
 18. USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zm. ustawy o ochronie przy-
rody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 73. 
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 19. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finan-

sów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu 

na listę agentów celnych // Dz. U. - poz. 76. 

 

 20. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat  

za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia 

związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów // Dz. U. - 

poz. 78. 

 

 21. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania upraw-

nień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów 

stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków 

komisji // Dz. U. - poz. 93. 

 

 22. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu prze-

prowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradza-

nia członków zespołu egzaminacyjnego // Dz. U. - poz. 115. 

 

 23. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 

2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów 

służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy usta- 

laniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wy- 

wiadu // Dz. U. - poz. 120. 

 

 24. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej // Dz. U. -  

poz. 135. 

 - późn. zm. poz. 26 i 132. 
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 25. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia  
2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków 
funkcyjnych przysługujących sędziom // Dz. U. - poz. 151. 
 
 26. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o zm. ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej // Dz. U. -  
poz. 154. 

 - późń. zm. poz. 132. 
 

 27. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budże-

towej z tytułu podróży służbowej // Dz. U. - poz. 167. 

 

 28. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o świadczeniach przedemerytalnych // Dz. U. - poz. 170. 

 

 29. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-

wy o pomocy społecznej // Dz. U. - poz. 182. 

 - późn. zm. poz. 81. 
 

 30. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 

2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby me-

dyczne weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpie- 

czeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu // Dz. U. - poz. 197. 

 

 31. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 

2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od kan-

dydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy  
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o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandy-

datów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów // Dz. U. - 

poz. 205. 

 
 32. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 
2013 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługują-
ce weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej //  
Dz. U. - poz. 208. 
 
 33. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 
2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodo-
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Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających 
zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym // Dz. U. -  
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 35. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą- 
dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego 
zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 219. 
 
 36. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r.  
w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki lub położnej // Dz. U. - poz. 222. 
 
 37. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą- 
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych za-
sad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia 
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lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli 
lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 229. 
 

 38. USTAWA z dnia 4 stycznia 2013 r. o zm. ustawy o emeryturach  

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 240. 

 

 39. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycz-

nia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków przy- 

znawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin 

zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania 

przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej // 

Dz. U. - poz. 248. 

 

 40. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 

2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w za-

mian za umundurowanie i wyekwipowanie // Dz. U. - poz. 250. 

 

 41. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 13 lutego 2013 r. 

zm. rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na bie-

głych rewidentów // Dz. U. - poz. 251. 

 

 42. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycz-

nia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań kwalifika-

cyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej 

i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej // 

Dz. U. - poz. 252. 

 

 43. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi // 

Dz. U. - poz. 254. 
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 47. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
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 - późn. zm. poz. 137. 
 
 48. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia 
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o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpie-
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 57. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycz-
nia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podsta-
wowego strażników gminnych (miejskich) // Dz. U. - poz. 353. 

 - późn. zm. poz. 72. 
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 58. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 mar- 
ca 2013 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego  
w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kan- 
dydatom na żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 358. 
 
 59. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do  
stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orze- 
czenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego // Dz. U. - 
poz. 371. 

 
 60. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. 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. 372. 
 
 61. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie 
sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu 
lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na człon-
ków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego // 
Dz. U. - poz. 373. 
 
 62. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. 
uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze żurawi // Dz. U. - poz. 376. 

 Traci moc rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia 
z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
żurawi (Dz. U. 1954, nr 15, poz. 58). 
 
 63. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. 
w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych // Dz. U. - 
poz. 377. 
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 64. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 8 marca 

2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy 

zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe // Dz. U. - 

poz. 378. 

 

 65. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 11 mar-

ca 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakła- 

dowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych 

w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wew- 

nętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz // Dz. U. - poz. 387. 

 

 66. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 

2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na-

uczycieli // Dz. U. - poz. 393. 

 

 67. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 marca 

2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjne- 

go przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz 

pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzo-

nym przez Ministra Obrony Narodowej // Dz. U. - poz. 401. 

 

 68. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. zm. 

rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zaka-

żeń szpitalnych // Dz. U. - poz. 410. 

 

 69. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego // Dz. U. - 

poz. 413. 

 

 70. OBWIESZCZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lute-

go 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagro-
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dzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby 

wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii // Dz. U. - poz. 424. 

 
 71. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wy-
konywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych // Dz. U. - poz. 441. 
 
 72. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 28 mar-
ca 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego straż-
ników gminnych (miejskich) // Dz. U. - poz. 456. 
 
 73. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych  
i członków ich rodzin // Dz. U. - poz. 459. 
 
 74. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 14 marca 
2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umunduro-
wania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na 
żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 466. 
 
 75. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądo-
wemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów 
dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń // Dz. U. - 
poz. 467. 
 
 76. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie licencji i świadectw 
kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego // Dz. U. - poz. 471. 
 
 77. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie 
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wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek 
wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzamina-
torów // Dz. U. - poz. 476. 
 

 78. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 

2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godzi-

ny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach 

poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagno-

styczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach 

śledczych // Dz. U. - poz. 484. 

 

 79. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycz-

nych // Dz. U. - poz. 492. 

 

 80. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 24 kwiet- 

nia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf 

zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych 

dla wydania opinii w postępowaniu karnym // Dz. U. - poz. 508. 

 

 81. USTAWA z dnia 22 lutego 2013 r. o zm. ustawy o pomocy spo-

łecznej oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 509. 

 

 82. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 24 kwiet- 

nia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf 

zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych 

dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym // Dz. U. - poz. 518. 

 

 83. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

18 kwietnia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagra-

dzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 

pracownikom jednostek doradztwa rolniczego // Dz. U. - poz. 533. 



- 14 - 
 
 84. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 kwiet-
nia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowe-
go funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 535. 
 
 85. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
26 kwietnia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów 
deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat 
na ten Fundusz // Dz. U. - poz. 553. 
 
 86. USTAWA z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zm. ustawy o transporcie 
drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców // Dz. U. - poz. 567. 

 - późn. zm. poz. 143. 
 
 87. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
26 kwietnia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradza-
nia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pra-
cowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery 
budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji // Dz. U. - poz. 583. 
 
 88. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
26 kwietnia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagra-
dzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery 
budżetowej // Dz. U. - poz. 584. 
 
 89. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 30 kwiet-
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych 
poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 588. 
 
 90. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
21 maja 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania 
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pra-
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cowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resor- 
tu sprawiedliwości // Dz. U. - poz. 634. 
 
 91. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-le- 
karskich // Dz. U. - poz. 637. 
 
 92. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu pro-
wadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia 
oraz wyników działań straży // Dz. U. - poz. 639. 
 
 93. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 
2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu 
służby policjantów // Dz. U. - poz. 644. 
 
 94. USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zm. ustawy o pracownikach 
samorządowych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 645. 
 
 95. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 
2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania 
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania 
stażu urzędniczego // Dz. U. - poz. 646. 
 
 96. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 maja 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania 
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pra-
cowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej dzia- 
łających w ochronie zdrowia // Dz. U. - poz. 649. 
 
 97. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifika- 
cji // Dz. U. - poz. 664. 

 Kwalifikacje lotnicze. 
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 98. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin //  

Dz. U. - poz. 666. 

 

 99. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Woj-

skowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-

cyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 667. 

 - późn. zm. poz. 178 i 195. 
 

 100. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy // Dz. U. - poz. 674. 

 

 101. USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zm. ustawy - Kodeks pracy 

oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 675. 

 Dot. nowego wymiaru urlopów macierzyńskich. 
 

 102. PROTOKÓŁ między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Nor-

wegii zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Króle-

stwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapo-

biegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 

sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisany w Oslo dnia 

5 lipca 2012 r. // Dz. U. - poz. 680. * OŚWIADCZENIE rządowe z dnia  

11 kwietnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rze-

cząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję 

między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unika-

nia podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatko-

wania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia  
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9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. // Tamże. - 

poz. 681. 

 
 103. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o Inspekcji Ochrony Środowiska // Dz. U. - poz. 686. 
 
 104. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwią-
zanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych // Dz. U. - poz. 696. 
 
 105. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 6 czerwca 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków  
wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i in- 
nych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk // Dz. U. - 
poz. 697. 
 
 106. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
12 czerwca 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu 
przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywiza-
cyjnego // Dz. U. - poz. 699. 
 
 107. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 
2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom 
rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń 
społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych // Dz. U. - 
poz. 722. 
 
 108. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji nota-
rialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego // Dz. U. - 
poz. 733. 
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 109. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróż-
niania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater 
przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego //  
Dz. U. - poz. 736. 
 
 110. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych 
w szczególnych okolicznościach // Dz. U. - poz. 737. 
 
 111. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie wykorzystania w 2013 r. środków Funduszu Rezerwy Demo-
graficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikające-
go z przyczyn demograficznych // Dz. U. - poz. 742. 
 
 112. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja  
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy 
i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu 
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wew- 
nętrznego // Dz. U. - poz. 744. 
 
 113. USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zm. ustawy o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej // 
Dz. U. - poz. 746. 
 
 114. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o Państwowym Ratownictwie Medycznym // Dz. U. - poz. 757. 
 
 115. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. 
w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów 
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leczniczych działających w formie jednostki budżetowej // Dz. U. -  
poz. 769. 
 
 116. USTAWA z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zm. ustawy o izbach 
lekarskich oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 779. 
 
 117. USTAWA z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zm. ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 786. 
 
 118. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. 
w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent 
w 2014 r. // Dz. U. - poz. 816. 
 
 119. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oce-
ny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwo- 
ławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego //  
Dz. U. - poz. 819. 
 
 120. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerw- 
ca 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród  
uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. -  
poz. 821. 
 
 121. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerw- 
ca 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody 
roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej // Dz. U. - poz. 822. 
 
 122. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania 
i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater prze-
znaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // 
Dz. U. - poz. 823. 
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 123. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zm. ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych zawodów // Dz. U. - poz. 829. 
 
 124. OBWIESZCZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Kultury i Dziedzic-twa Narodowego w sprawie regu-
laminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu 
pracy komisji konkursowej // Dz. U. - poz. 832. 
 
 125. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia proce- 
su certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz 
zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych // Dz. U. - poz. 837. 
 
 126. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 1 lipca 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie kształcenia na stu-
diach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych // Dz. U. - 
poz. 841. 
 
 127. KONWENCJA o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję 
Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 
2006 r. // Dz. U. - poz. 845. * OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 16 maja 
2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o pracy na morzu, 
przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy 
w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. // Tamże, poz. 846. 
 
 128. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r.  
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się  
o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fi-
zycznej // Dz. U. - poz. 855. 
 
 129. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzie-
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lania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne // Dz. U. -  
poz. 860. 
 
 130. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja  
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 862. 
 
 131. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwiet- 
nia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy finansowej 
na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez poli-
cjantów // Dz. U. - poz. 864. 
 
 132. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zm. ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej // Dz. U. - poz. 866. 
 
 133. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego pro- 
gramu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgna-
cyjne // Dz. U. - poz. 871. 
 
 134. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 25 lutego 2013 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finan-
sów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytal-
nych // Dz. U. - poz. 876. 
 
 135. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy pro-
centowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich 
skutków // Dz. U. - poz. 878. 
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 136. USTAWA z dnia 14 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy mię-

dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru  

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 

się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu 

do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. //  

Dz. U. - poz. 881. 

 

 137. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2013 r. 

zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebę-

dących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach 

administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. -  

poz. 882. 

 

 138. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwiet- 

nia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opiniowania służ-

bowego policjantów // Dz. U. - poz. 883. 

 

 139. USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

pracy oraz ustawy o związkach zawodowych // Dz. U. - poz. 896. 

 Dot. zmian w rozkładzie czasu pracy. 
 

 140. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia // Dz. U. - 

poz. 899. 

 

 141. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

9 lipca 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowe-

go dorosłych // Dz. U. - poz. 910. 

 

 142. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 1 sierp-

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa- 
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nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 

pracę w dniu wolnym od pracy // Dz. U. - poz. 913. 

 
 143. USTAWA z dnia 11 lipca 2013 r. zm. ustawę o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców // Dz. U. - 
poz. 914. 
 
 144. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 
2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego  
na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z ty- 
tułu wysługi lat // Dz. U. - poz. 920. 
 
 145. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad 
oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub  
z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze 
do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania // Dz. U. - poz. 924. 
 
 146. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Obrony Narodowej w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawo-
dowej służby wojskowej // Dz. U. - poz. 925. 
 
 147. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów // Dz. U. - poz. 932. 
 
 148. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 935. 
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 149. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifi-

kacji członków załóg statków morskich // Dz. U. - poz. 937. 

 

 150. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zm. ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej // Dz. U. - poz. 940. 

 

 151. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spra-

wiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwo-

kackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego // Dz. U. - poz. 945. 

 - późn. zm. poz. 154. 
 

 152. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spra-

wiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji rad-

cowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego // Dz. U. - poz. 946. 

 - późn. zm. poz. 153. 
 

 153. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 

2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw 

aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego // Dz. U. -  

poz. 948. 

 

 154. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 

2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw 

aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego //  

Dz. U. - poz. 949. 

 

 155. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-

nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad 

orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu po-
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stępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę 

jednorazowego odszkodowania // Dz. U. - poz. 954. 

 

 156. USTAWA z dnia 21 czerwca 2013 r. o zm. ustawy o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 960. 

 Dot. ustalania kapitału początkowego. 

 

 157. USTAWA z dnia 21 czerwca 2013 r. o zm. ustawy o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 961. 

 

 158. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby 

oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy  

w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 962. 

 

 159. PROTOKÓŁ między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księ-

stwem Luksemburga zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą 

Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwój-

nego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporzą-

dzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisany w Luksem-

burgu dnia 7 czerwca 2012 r. // Dz. U. - poz. 964. * OŚWIADCZENIE 

rządowe z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Proto-

kołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksembur-

ga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim 

Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-

nia w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luk- 

semburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia  

7 czerwca 2012 r. // Tamże. - poz. 965. 

 

 160. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o dodatkach mieszkaniowych // Dz. U. - poz. 966. 
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 161. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o rencie socjalnej // Dz. U. - poz. 982. 
 
 162. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zm. ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. -  
poz. 983. 
 
 163. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta- 
wy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych // Dz. U. -  
poz. 989. 
 
 164. USTAWA z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Konwencji 
między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w spra- 
wie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się 
od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w War- 
szawie dnia 13 lutego 2013 r. // Dz. U. - poz. 995. 
 
 165. USTAWA z dnia 21 czerwca 2013 r. o zm. ustawy o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa // Dz. U. - poz. 996. 

 W zakresie dot. zasiłku chorobowego. 
 
 166. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 16 sierpnia 2013 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do 
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych 
dodatków // Dz. U. - poz. 1010. 
 
 167. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 
2013 r. w sprawie okresowej oceny pracy i opracowania indywidualnego 
planu rozwoju zawodowego prokuratora // Dz. U. - poz. 1011. 
 
 168. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia 
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w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania joni- 
zującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej // Dz. U. -  
poz. 1015. 
 
 169. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zm. ustawy - Kodeks pra- 
cy // Dz. U. - poz. 1028. 

 Dot. urlopu wychowawczego. 
 
 170. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierp- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów 
pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego 
organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których 
przysługuje zasiłek pogrzebowy // Dz. U. - poz. 1040. 
 
 171. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
13 sierpnia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 1042. 
 
 172. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 
2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku któ-
rych można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji //  
Dz. U. - poz. 1049. 
 
 173. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych //  
Dz. U. - poz. 1050. 
 
 174. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 14 sierpnia 2013 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy 
celnych // Dz. U. - poz. 1055. 
 
 175. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
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Rady Ministrów w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których 
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wy-
żywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz 
wysokości tego równoważnika // Dz. U. - poz. 1057. 
 
 176. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego 
w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie 
których następuje realizacja tych uprawnień // Dz. U. - poz. 1060. 
 
 177. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 wrze-
śnia 2013 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, 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. 1061. 
 
 178. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierp- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów 
i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 1062. 
 
 179. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposa- 
żenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenia lub na studia // 
Dz. U. - poz. 1066. 
 
 180. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. 
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. // 
Dz. U. - poz. 1074. 
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 181. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania per-
sonelu lotniczego // Dz. U. - poz. 1077. 
 
 182. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - poz. 1081. 
 
 183. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych 
właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energe-
tycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przy-
musowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach 
wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania // Dz. U. -  
poz. 1085. 
 
 184. ZMIANY z Manili do załącznika do Międzynarodowej Kon-
wencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania 
im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzone w Manili dnia  
25 czerwca 2010 r. // Dz. U. - poz. 1092. * OŚWIADCZENIE rządowe  
z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian z Manili 
do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie 
wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 
1978, sporządzonych w Manili dnia 25 czerwca 2010 r. // Tamże,  
poz. 1093. 
 
 185. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do 
Spraw Uchodźców // Dz. U. - poz. 1097. 
 
 186. OBWIESZCZENIE Min. Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
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Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyzna-
wania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami praw-
nymi // Dz. U. - poz. 1099. 
 
 187. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposaże- 
nia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi 
lat // Dz. U. - poz. 1100. 
 
 188. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
9 września 2013 r. zm. rozporządzenie 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. 1101. 
 
 189. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących prokuratorom 
delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami pań-
stwa // Dz. U. - poz. 1106. 
 
 190. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracow-
nicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpo-
średnim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przy-
znawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu // Dz. U. - poz. 1111. 
 
 191. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spra-
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wiedliwości w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności 
dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców 
prawnych // Dz. U. - poz. 1116. 
 
 192. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierp- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariu-
szy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1117. 
 
 193. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 12 września 2013 r. 
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 
od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowe-
go od osób fizycznych // Dz. U. - poz. 1123. 
 
 194. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i szczegóło-
wych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez 
policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego // 
Dz. U. - poz. 1130. 
 
 195. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 wrze-
śnia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emery-
tów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 1134. 
 
 196. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 września 
2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarial- 
nej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego // Dz. U. - 
poz. 1135. 
 
 197. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
urlopu wychowawczego // Dz. U. - poz. 1139. 
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 198. OBWIESZCZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości 
jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej  
lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego // Dz. U. - 
poz. 1143. 
 
 199. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej // Dz. U. - poz. 1144. 
 
 200. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 9 maja  
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego 
żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 1151. 
 
 201. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Minis- 
tra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad 
przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz 
przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla poli-
cjantów // Dz. U. - poz. 1170. 
 
 202. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań 
powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 1190. 
 
 203. OBWIESZCZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego // 
Dz. U. - poz. 1196. 
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 204. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia człon-
ków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu 
dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygoto-
wania pytań i zadań problemowych na egzamin // Dz. U. - poz. 1197. 
 
 205. OBWIESZCZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 czerw-
ca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-stu rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wyma-
ganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli // Dz. U. - poz. 1207. 
 
 206. OBWIESZCZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania 
szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do 
sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 
mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość tech-
niczno-użytkową // Dz. U. - poz. 1210. 
 
 207. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o uposażeniu żołnierzy niezawodowych // Dz. U. - poz. 1211. 
 
 208. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 9 paź-
dziernika 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania 
lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych // 
Dz. U. - poz. 1215. 
 
 209. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 10 paź- 
dziernika 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków 
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przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pie-
niężnego w zamian za umundurowanie // Dz. U. - poz. 1216. 
 

 210. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. 

zm. rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządo-

wych // Dz. U. - poz. 1218. 

 

 211. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

8 października 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracow-

ników publicznych służb zatrudnienia // Dz. U. - poz. 1219. 

 

 212. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

8 października 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wyna-

gradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 

dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach 

budżetowych // Dz. U. - poz. 1220. 

 

 213. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 14 paździer-

nika 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asysten-

ta sędziego // Dz. U. - poz. 1228. 

 

 214. ROZPORZĄDZENIE Min. Administracji i Cyfryzacji z dnia  

15 października 2013 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom 

kierującym niektórymi podmiotami prawnymi // Dz. U. - poz. 1260. 

 

 215. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zm. ustawy o Biurze 

Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 1270. 

 

 216. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 lipca  

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe // Dz. U. - 

poz. 1284. 

 - późn. zm. poz. 257. 
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 217. USTAWA z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy // Dz. U. - poz. 1291. 

 - późn. zm. poz. 229. 
 
 218. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
1 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 1300. 
 
 219. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 21 lutego  
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy 
Służby Więziennej // Dz. U. - poz. 1305. 
 
 220. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 paź-
dziernika 2013 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego // Dz. U. - poz. 1306. 
 
 221. USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Protoko- 
łu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii  
o zm. Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  
a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-
nia i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków 
od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpi-
sanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. // Dz. U. - poz. 1324. 
 
 222. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 13 listo-
pada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umun-
durowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandyda-
tów na żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 1333. 
 
 223. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - poz. 1340. 
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 224. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
14 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosz-
tów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na 
rzecz ochrony miejsc pracy // Dz. U. - poz. 1348. 
 
 225. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochro- 
ny miejsc pracy // Dz. U. - poz. 1349. 
 
 226. USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o zm. ustawy o Policji 
oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1351. 
 
 227. PROTOKÓŁ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-
dem Republiki Islandii o zm. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakre-
sie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia  
19 czerwca 1998 r., podpisany w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. //  
Dz. U. - poz. 1353.* OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 14 października 
2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zm. Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej 
w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 
16 maja 2012 r. // Tamże, poz. 1354. 
 
 228. USTAWA z dnia 11 października 2013 r. o zm. ustawy o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 
 poz. 1355. 
 
 229. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
15 listopada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedli-
wiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od 
pracy // Dz. U. - poz. 1359. 
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 230. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy 
uprawianiu turystyki wodnej // Dz. U. - poz. 1366. 
 
 231. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie chorób zawodowych // Dz. U. - poz. 1367. 
 
 232. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 paź-
dziernika 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad  
i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego // Dz. U. - poz. 1369. 
 
 233. KONWENCJA między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w spra- 
wie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, 
podpisane w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. // Dz. U. - poz. 1371. * 
OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie mo- 
cy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą  
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protoko-
łem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. // Tamże, poz. 1372. 
 
 234. UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpie-
czeniu społecznym, sporządzona w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. // Dz. U. 
- poz. 1373. * OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 29 października 2013 r. 
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską  
a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia  
18 maja 2012 r. // Tamże, poz. 1374. * POROZUMIENIE administracyj-
ne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukra-
iną o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Kijowie dnia 18 maja 
2012 r. // Tamże, poz. 1375. * OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 29 paź-
dziernika 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poro-
zumieniem administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między 
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Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpi-
sanym w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. // Tamże, poz. 1376. 

 
 235. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 12 listo- 
pada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Służby więzien- 
nej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej  
funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych // Dz. U. -  
poz. 1377. 
 
 236. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 29 lipca 2013 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych 
chorób // Dz. U. - poz. 1379. 
 
 237. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
7 listopada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia dowodów 
stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa // Dz. U. - poz. 1380. 
 
 238. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o strażach gminnych // Dz. U. - poz. 1383. 
 
 239. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym rolników // Dz. U. - poz. 1403. 
 
 240. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o Służbie Celnej // Dz. U. - poz. 1404. 
 
 241. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyzna-
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czonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych // Dz. U. - 
poz. 1418. 
 
 242. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania po-
stępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // 
Dz. U. - poz. 1420. 
 
 243. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego //  
Dz. U. - poz. 1423. 
 
 244. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // 
Dz. U. - poz. 1440. 
 
 245. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - poz. 1442. 
 
 246. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o świadczeniach rodzinnych // Dz. U. - poz. 1456. 
 
 247. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 25 paź- 
dziernika 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla 
cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji // Dz. U. - poz. 1463. 
 
 248. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
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Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji 
weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza // 
Dz. U. - poz. 1470. 
 

 249. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 28 paździer-

nika 2013 r. w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego 

planu rozwoju zawodowego sędziego // Dz. U. - poz. 1481. 

 

 250. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

29 listopada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie wniosków o wypła- 

tę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych //  

Dz. U. - poz. 1484. 

 

 251. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 20 listo-

pada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do 

służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Woj-

skowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji 

lekarskich w tych sprawach // Dz. U. - poz. 1492. 

 

 252. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listo- 

pada 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych komisji lekarskich w Straży 

Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz orga-

nizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1500. 

 

 253. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 14 paź-

dziernika 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjo-

nariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 1506. 

 

 254. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

28 listopada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przypadków, w któ-

rych powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania 

zezwolenia na pracę // Dz. U. - poz. 1507. 
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 255. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listo- 

pada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i wła-

ściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariu- 

szy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochro-

ny Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin // Dz. U. -  

poz. 1527. 

 

 256. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 13 listo-

pada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariu-

szom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego 

oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowa-

nie // Dz. U. - poz. 1531. 

 

 257. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 13 listo-

pada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie woj-

skowe // Dz. U. - poz. 1532. 

 

 258. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

28 listopada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia przypad-

ków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez 

względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzo-

ziemców // Dz. U. - poz. 1534. 

 

 259. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listo-

pada 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej 

i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. -  

poz. 1536. 

 

 260. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

3 grudnia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przyznania osobie nie-

pełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej // Dz. U. - poz. 1541. 
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 261. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
3 grudnia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wypo- 
sażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej // Dz. U. - poz. 1542. 
 
 262. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 
2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania, 
uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej // Dz. U. - 
poz. 1546. 
 
 263. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu 
umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pracownika ochrony // Dz. U. - poz. 1548. 
 
 264. ROZPORZĄDZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifika-
cyjnych pilotów morskich // Dz. U. - poz. 1552. 
 
 265. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do 
uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych // Dz. U. - poz. 1561. 
 
 266. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. 
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zasto-
sowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjali-
zacja i kursy kwalifikacyjne // Dz. U. - poz. 1562. 
 
 267. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przy-
znawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrud-
nionych w uczelni publicznej // Dz. U. - poz. 1571. 
 
 268. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grud- 
nia 2013 r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrz-
nej służby ochrony // Dz. U. - poz. 1592. 
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 269. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
9 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarze-
nia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy 
pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej 
sporządzenia // Dz. U. - poz. 1618. 
 
 270. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
26 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optycz- 
ne // Dz. U. - poz. 1619. 
 
 271. USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 
dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej // Dz. U. - poz. 1623. 
 
 272. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grud- 
nia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwali- 
fikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru za-
świadczenia o wpisie na te listy // Dz. U. - poz. 1628. 
 
 273. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grud- 
nia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony // Dz. U. -  
poz. 1630. 
 
 274. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wyna-
grodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowa-
dzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespo-
łu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin // Dz. U. - 
poz. 1631. 
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 275. USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r. o zm. ustawy o skład- 
kach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 // Dz. U. - 
poz. 1640. 
 
 276. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby  
w Policji // Dz. U. - poz. 1663. 
 
 277. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
19 grudnia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie refundowania ze środ-
ków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracow-
nikom // Dz. U. - poz. 1671. 
 
 278. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji 
do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego 
oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań 
testowych oraz zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorni-
czy// Dz. U. - poz. 1673. 
 
 279. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
10 grudnia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia 
na pracę cudzoziemca // Dz. U. - poz. 1674. 
 
 280. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grud-
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych 
przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego // Dz. U. - 
poz. 1691. 
 
 281. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 18 grud-
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, 
podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szere-
gowych zawodowych // Dz. U. - poz. 1696. 
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 282. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud- 

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty od-

szkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających  

w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 1702. 

 

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

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń 

etatowych w Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1703. 

 

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

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Stra-

ży Granicznej // Dz. U. - poz. 1704. 

  

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

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jed- 

nostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze 

stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu po-

stępowania w tych sprawach // Dz. U. - poz. 1705. 

 

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

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz 

znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - 

poz. 1706. 

 

 287. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania 
dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. -  
poz. 1707. 
 
 288. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud- 
nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1708. 
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 289. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grud- 

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czyn- 

nościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. -  

poz. 1709. 

 

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

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach 

oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników 

Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1710. 

 

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

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wy-

kształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien 

odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku 

służbowym // Dz. U. - poz. 1711. 

 

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

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uzna-

niowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. -  

poz. 1712. 

 

 293. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się  

o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej // Dz. U. - poz. 1715. 

 

 294. USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zm. niektórych ustaw  

w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgroma-

dzonych w otwartych funduszach emerytalnych// Dz. U. - poz. 1717. 

 

 295. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grud-

nia 2013 r. zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Cen-

tralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształ- 
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cenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze 

na poszczególnych stanowiskach służbowych// Dz. U. - poz. 1730. 

 
 296. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pra-
cowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub 
pobytu poza granicami państwa // Dz. U. - poz. 1732. 
 
 297. USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r. o zm. ustawy o eme- 
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. -  
poz. 1734. 
 
 298. ROZPORZĄDZENIE Min. Administracji i Cyfryzacji z dnia  
16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i per-
sonelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie 
ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych  
w roku 2014 // Dz. U. - poz. 1740. 
 
 299. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego // Dz. U. - 
poz. 1741. 
 
 

Monitor Polski 
 
 300. KOMUNIKAT Min. Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 
2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki // Monit. Pol. - poz. 27. 
 
 301. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2012 r. // Monit. Pol. - 
poz. 35. 
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 302. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wy- 
nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku  
w 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 36. 
 
 303. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wy- 
nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,  
w czwartym kwartale 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 37. 
 
 304. KOMUNIKAT Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego  
z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wyna-
grodzenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r. // Monit. Pol. - poz. 77. 
 
 305. KOMUNIKAT Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lute-
go 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. // 
Monit. Pol. - poz. 78. 
 
 306. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym 
kwartale 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 88. 
 
 307. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 89. 
 
 308. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przy-
sługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo za-
trudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu  
i batalionach budowlanych // Monit. Pol. - poz. 92. 
 
 309. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za 
tajne nauczanie // Monit. Pol. - poz. 93. 
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 310. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytu-
ry lub renty // Monit. Pol. - poz. 94. 
 
 311. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
14 lutego 2013 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. 95. 
 
 312. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługują-
cego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym  
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich // Monit. Pol. - poz. 96. 
 
 313. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
18 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej 
kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej 
granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawie-
szaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych // 
Monit. Pol. - poz. 101. 
 
 314. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
18 lutego 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2012 r. ogłoszonego 
do celów emerytalnych // Monit. Pol. - poz. 102. 
 
 315. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
18 lutego 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji 
składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjono-
wanych na subkoncie za IV kwartał 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 103. 
 
 316. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
18 lutego 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70%  
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i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za  
IV kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu 
emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 104. 
 
 317. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wy-
miaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabili-
tacyjnego w II kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 105. 
 
 318. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu  
2012 r. // Monit. Pol. - poz. 107. 
 
 319. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań 
z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej // Monit. Pol. -  
poz. 164. 
 
 320. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokoś- 
ci składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  
w II kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 165. 
 
 321. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
8 marca 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpiecze-
nie emerytalne za IV kwartał 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 167. 
 
 322. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
11 marca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nie-
przekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // 
Monit. Pol. - poz. 174. 
 
 323. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
26 marca 2013 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia 
kobiet i mężczyzn // Monit. Pol. - poz. 193. 
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 324. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wy- 

nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,  

w pierwszym kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 326. 

 

 325. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych // Monit. 

Pol. - poz. 391. 

 

 326. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

13 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym 

kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 392. 

 

 327. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

15 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji // Monit. Pol. - 

poz. 394. 

 Waloryzacja składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 

 328. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

10 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpiecze-

nie emerytalne za 2012 r. // Monit. Pol. - poz. 425. 

 

 329. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 

20 maja 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% prze-

ciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2013 r. ogłoszonego 

do celów emerytalnych // Monit. Pol. - poz. 430. 

 

 330. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 

20 maja 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70%  

i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za  

I kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu eme-

rytur i rent // Monit. Pol. - poz. 443. 
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 331. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecz- 
nych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji pod- 
stawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świad- 
czenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2013 r. // Monit. Pol. -  
poz. 473. 
 
 332. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
29 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpiecze-
nie emerytalne za I kwartał 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 504. 
 
 333. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w województwach w pierwszym kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - 
poz. 524. 
 
 334. KOMUNIKAT Min. Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 
2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki // Monit. Pol. - poz. 529. 
 
 335. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo- 
łecznego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokoś- 
ci składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  
w III kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 538. 
 
 336. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nie-
przekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // 
Monit. Pol. - poz. 546. 
 
 337. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej walory- 
zacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewi- 
dencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2013 r. // Monit. Pol. -  
poz. 547. 
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 338. OBWIESZCZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza wete- 
rynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej // Monit. 
Pol. - poz. 549. 
 
 339. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej 
Polskiej // Monit. Pol. - poz. 553. 
 
 340. KOMUNIKAT Min. Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 
2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej 
zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki // Monit. Pol. - poz. 559. 
 
 341. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wyda-
nych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach człon-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stro-
nach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji 
Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywa- 
nia w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych 
państw // Monit. Pol. - poz. 566. * OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia  
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw  
i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wyko-
nywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej // Tamże,  
poz. 567. * OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświad-
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czających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych 
lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej // Tamże, poz. 568. * 
OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 
wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniar-
ki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfe-
deracji Szwajcarskiej // Tamże, poz. 590. 
 
 342. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wyna- 
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,  
w drugim kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 604. 
 
 343. UCHWAŁA Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 // Monit. 
Pol. - poz. 640. 
 
 344. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
9 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwar-
tale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 672. 
 
 345. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70%  
i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za  
II kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu eme-
rytur i rent // Monit. Pol. - poz. 674. 
 
 346. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy 
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wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia reha-
bilitacyjnego w IV kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 675. 
 
 347. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2013 r. ogłoszo-
nego do celów emerytalnych // Monit. Pol. - poz. 676. 
 
 348. KOMUNIKAT Min. Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 
2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regional-
nego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki // Monit. Pol. - poz. 688. 
 
 349. KOMUNIKAT Min. Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 
2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki // Monit. Pol. - poz. 726. 
 
 350. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokoś- 
ci składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  
w IV kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 740. 
 
 351. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
10 września 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej walory-
zacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewiden-
cjonowanych na subkoncie za II kwartał 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 745. 
 
 352. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
10 września 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu 
nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // 
Monit. Pol. - poz. 746. 
 
 353. ZARZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
5 września 2013 r. zm. zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pra-
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cowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej // Monit. Pol. - 
poz. 748. 
 

 354. KOMUNIKAT Min. Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 

2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej 

zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki // Monit. Pol. - poz. 750. 

 

 355. OBWIESZCZENIE Min. Transportu, Budownictwa i Gospodar-

ki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów  

i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, po-

twierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu archi-

tekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie // Monit. Pol. - 

poz. 757. 

 

 356. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

9 września 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpie-

czenie emerytalne za II kwartał 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 773. 

 

 357. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia  

w kraju oraz na obszarze powiatów // Monit. Pol. - poz. 797. 

 

 358. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zy-

sku, w trzecim kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 827. 

 

 359. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

13 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim 

kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 904. 



- 57 - 
 
 360. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo- 
łecznego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokoś- 
ci składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  
w I kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 953. 
 
 361. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia reha-
bilitacyjnego w I kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 954. 
 
 362. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej walory-
zacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewiden-
cjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 955. 
 
 363. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
19 listopada 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2013 r. ogłoszo-
nego do celów emerytalnych // Monit. Pol. - poz. 959. 
 
 364. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
19 listopada 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70%  
i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za  
III kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu 
emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 960. 
 
 365. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
19 listopada 2013 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2013 r. 
stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent // Monit. 
Pol. - poz. 961. 
 
 366. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w województwach w trzecim kwartale 2013 r. // Monit. Pol. - 
poz. 993. 
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 367. OBWIESZCZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie 
składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu 
w roku 2014 // Monit. Pol. - poz. 995. 

 Dot. pracowniczych programów emerytalnych. 
 
 368. OBWIESZCZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne 
konto emerytalne w roku 2014 // Monit. Pol. - poz. 996. 
 
 369. POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej 
przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków per- 
sonelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w War- 
szawie dnia 22 listopada 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 997. *  
OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zwią-
zania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczy-
pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu 
pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu 
członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, pod-
pisanym w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r. // Tamże, poz. 998. 
 
 370. OBWIESZCZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
10 grudnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpie-
czenie emerytalne za III kwartał 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 1020. 
 
 371. OBWIESZCZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz 
przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia // Monit. Pol. - poz. 1028. 
 
 372. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu  
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nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // 
Monit. Pol. - poz. 1029. 
 
 373. UCHWAŁA Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnio-
nych do świadczenia pielęgnacyjnego // Monit. Pol. - poz. 1040. 
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USTAWODAWSTWO WEDŁUG RODZAJU AKTÓW PRAWNYCH 
 

USTAWY 1, 16, 18, 26, 38, 81, 86, 94, 101, 113, 116, 117, 123, 132, 
136, 139, 143, 150, 156, 157, 162, 165, 169, 215, 217, 221, 226, 228, 
275, 294, 297 

 - tekst jednolity (ustawy i rozporządzenia) 19, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 37, 
39, 42, 43, 45, 46-49, 57, 70, 73, 75, 92, 98, 100, 103, 108, 110, 112, 
114, 122, 124, 130, 131, 133-135, 138, 145, 146, 148, 151, 152, 155, 
158, 160, 161, 163, 168, 173, 175, 176, 178, 182, 183, 185-187,  
189-191, 194, 198-207, 216, 218, 219, 223, 231, 236, 238-246, 248, 
269, 270, 271 

 
UMOWY MIĘDZYNARODOWE 234 
 
ROZPORZĄDZENIA:  

Ministrów:  
Administracji i Cyfryzacji 7, 214, 298 
Edukacji Narodowej 66, 142, 205 
Finansów 19, 41, 56, 134, 166, 174, 193 
Gospodarki 5, 6, 62, 63, 79 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 119, 124 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 50, 105, 126, 267 
Obrony Narodowej 33, 40, 58, 64, 67, 74, 84, 89, 109, 146, 216, 222, 

232, 251, 253, 256, 257, 262, 281 
Pracy i Polityki Społecznej 2, 12-14, 27, 35, 37, 71, 85, 87, 88, 90, 96, 

106, 135, 140, 141, 145, 155, 171, 188, 197, 202, 211, 212, 218, 
224, 225, 229, 237, 250, 254, 258, 260, 261, 269, 270, 271, 277, 
279 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 70, 83, 129, 198 
Rozwoju Regionalnego 186 
Spraw Wewnętrznych 8, 39, 42, 65, 72, 92, 93, 120, 121, 138, 170, 

178, 192, 194, 208, 209, 247, 252, 255, 263, 265, 268, 272, 273, 
276, 282, 283, 284, 285, 286-292 

Sprawiedliwości 25, 31, 34, 48, 51, 52, 54, 75, 78, 80, 82, 95, 107, 
108, 151-154, 167, 189-191, 196, 203, 204, 213, 219, 235, 243, 
249, 274, 278 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 3, 4, 9, 10, 15, 17, 
20-22, 59-61, 76, 77, 91, 97, 125, 149, 181, 206, 230, 264, 

Zdrowia 11, 36, 68, 104, 115, 128, 168, 236, 266, 293, 294 
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Prezesa Rady Ministrów 23, 30, 32, 44, 55, 112, 130, 144, 148, 158, 
172, 175-177, 179, 182, 183, 185, 187, 195, 220, 259, 280, 295 

Rady Ministrów 53, 69, 111, 118, 122, 133, 137, 173, 180, 210, 231, 
241, 242, 296, 299 

 
ZARZĄDZENIA  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 353 
 
UCHWAŁY  

Rady Ministrów 343, 373 
 
OBWIESZCZENIA  

Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 24, 28, 29, 43, 47, 49,  
98-100, 103, 110, 114, 147, 160, 161, 163, 199, 207, 223, 238, 
239, 240, 244, 245, 246 

Ministrów: 
Edukacji Narodowej 205 
Finansów 19, 46, 134 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 124 
Obrony Narodowej 109, 146, 200 
Pracy i Polityki Społecznej 35, 45, 135, 145, 155, 202, 218, 269, 270, 

271, 319, 321, 325, 328, 332, 356, 367, 368, 370, 371 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 70, 198, 338 
Rozwoju Regionalnego 186 
Spraw Wewnętrznych 39, 42, 57, 92, 131, 138, 194, 201, 248 
Sprawiedliwości 25, 34, 48, 75, 108, 151, 152, 189-191, 203, 204, 219, 

243 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 206, 355 
Zdrowia 168, 236, 339, 341 
Prezesów: 
Głównego Urzędu Statystycznego 301-303, 318, 324, 333, 342, 357, 

358, 366 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 320, 335, 350, 360 
Rady Ministrów 73, 112, 122, 130, 133, 148, 158, 173, 175, 176, 179, 

182, 183, 185, 187, 231, 241, 242 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 289, 302, 316 
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KOMUNIKATY 

Ministrów: 
Pracy i Polityki Społecznej 305 
Rozwoju Regionalnego 300, 334, 340, 348, 349, 354 
Prezesów: 
Głównego Urzędu Statystycznego 304, 306, 307, 323, 326, 327, 344, 

359 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 308-316, 322, 329, 330, 336, 337, 

345-347, 352, 362-365, 372 
 
OŚWIADCZENIA RZĄDOWE 127, 184, 227, 233, 234, 369 
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ALFABETYCZNY WYKAZ SŁÓW KLUCZOWYCH 
 
Absencja 229 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zob. służby specjalne 
Administracja samorządowa 94 
Agencje zatrudnienia 140 
Awans zawodowy 66, 257 
 
Badania lekarskie 91, 128, 293 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 6, 62, 79, 104, 158, 168, 230, 270, 271 
Bezrobocie 357 
Biuro Ochrony Rządu zob. służby specjalne 
 
Centralne Buiro Antykorupcyjne zob. służby specjalne 
Choroby zawodowe 110, 231, 236 
Czas pracy 139, 148, 174, 288 
 - kierowców 86, 143 
 
Diety zob. ekwiwalenty 
Dodatki  
 - do emerytur i rent 309-311 
 - do uposażenia zasadniczego 48, 166, 182, 200, 292 
 - do wynagrodzenia 25, 78, 80, 82, 83, 87, 88, 90, 96, 113, 142, 189, 190, 

211, 212 
 - mieszkaniowe 160 
Doskonalenie zawodowe 9, 42, 46, 57, 67, 72, 84, 232, 249 
 
Egzaminy zawodowe 15, 19, 51, 108, 151-154, 191, 196, 203, 206, 242 
Ekwiwalenty (równoważniki pieniężne, ryczałty) 27, 39, 40, 43, 58, 64, 

75, 175, 176, 183, 185, 194, 209, 256, 280 
Emerytury a zatrudnienie 314, 316, 329, 330, 345, 347, 363-365 
Emerytury i renty z FUS 38, 117, 157, 244, 297, 311 
- renta socjalna 161 
 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 250 
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 171 
Fundusze emerytalne 49, 111, 134, 163 
Fundusz Pracy 224 
Fundusz Rezerwy Demograficznej 111 
Funkcjonariusze celni zob. służby mundurowe 
Funkcjonariusze służby więziennej zob. służby mundurowe 
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Indywidualne Konto Emerytalne 368 
Inspekcja Ochrony Środowiska 103 
 
Kapitał początkowy 156 
Kompetencje zawodowe 125 
Konkursy na stanowisko 124, 213 
Kwalifikacje zawodowe 11, 21, 31, 41, 60, 61, 63, 68, 76, 97, 141, 149, 

172, 181, 205, 263-265, 272, 281, 291, 295, 338, 339, 341, 355 
 
Lokale mieszkalne 109, 122, 201, 208 
 
Materialne środowisko pracy 177 
 
Nadawanie uprawnień 17 
Nagrody zob. wynagrodzenia dodatkowe 
Nauczyciele 50, 66, 78, 119, 205 
 
Ocena pracownika 119, 167 
Ochrona miejsc pracy 217, 225 
Odpowiedzialność zawodowa 10 
Odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej 198, 

319 
Orzekanie o zdolności do służby (pracy) 59, 251 
Osoby niepełnosprawne 260 
Otwarty Fundusz Emerytalny 322, 336, 352, 372 
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13, 14, 85, 202 
Podatek dochodowy 193 
 - podwójne opodatkowanie 16, 102, 136, 159, 164, 221, 227, 233 
Podnoszenie kwalifikacji zob. doskonalenie zawodowe  
Policja zob. służby mundurowe 
Polityka rodzinna 24, 26, 132 
Pomoc finansowa zob. świadczenia pieniężne 
Pomoc społeczna 29, 81 
Postępowanie  
 - dyscyplinarne 287 
 - kwalifikacyjne 4, 172  
Pracownicze Programy Emerytalne 367 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 300, 334, 340, 348, 349, 354 
Promocja zatrudnienia 100 
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Renta zob. emerytury i renty 
Rolnictwo 198, 239, 275 
Ryczałt zob. ekwiwalent 
 
Samorządy zawodowe 147 
Sądownictwo 25, 51, 52, 54, 107, 151-154, 167, 189, 196, 203, 213,  

249 
Składki 135, 320, 322, 335, 336, 350, 352, 360, 372 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego zob. służby specjalne 
Służba Wywiadu Wojskowego zob. służby specjalne 
Służba zdrowia 11, 36, 75, 114, 116, 150, 266, 339, 341 
Służby mundurowe 
 - funkcjonariusze celni 46, 56, 73, 166, 174, 240 
 - funkcjonariusze służby więziennej 48, 99, 190, 219, 235, 268 
 - policja 93, 99, 131, 138, 178, 194, 201, 226, 255, 276, 282 
 - straż graniczna 39, 99, 120, 121, 170, 178, 192, 208, 209, 252, 255, 

282-292 
 - straż miejska 57, 72, 92, 238 
 - straż pożarna 8, 42, 99, 178, 223, 255, 282 
 - wojsko 33, 40, 58, 64, 67, 74, 98, 146, 183, 200, 216, 222, 228, 241, 

248, 257, 262, 281 
Służby specjalne  
 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 30, 32, 53, 55, 99, 112, 122, 

130, 148, 158, 175-177, 179, 182, 187, 195, 255 
 - Agencja Wywiadu 23, 30, 99, 195, 242, 255, 259, 280 
 - Biuro Ochrony Rządu 99, 178, 215, 255, 282 
 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 44, 99, 144, 195, 220, 255, 295 
 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego 89, 99, 232, 251, 253, 256 
 - Służba Wywiadu Wojskowego 84, 99, 109, 251 
 - Urząd Ochrony Państwa 195 
Staże zawodowe 
 - adaptacyjny 263 
 - urzędniczy 95 
Stopa bezrobocia 357 
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020  343 
Straż graniczna zob. służby mundurowe 
Straż miejska zob. służby mundurowe 
Straż pożarna zob. służby mundurowe  
Szkolenie zawodowe zob. doskonalenie zawodowe 
Szkolnictwo wyższe 126, 267 
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Świadczenia 
 - dla weteranów i kombatantów 30, 310 
 - emerytalne 98, 99, 255, 323 
 - odszkodowawcze 155, 282 
 - opieki zdrowotnej 26, 32 
 - pielęgnacyjne 69, 133, 299,373  
 - pieniężne 183 
 - przedemerytalne 28, 313 
 - rehabilitacyjne 317, 331, 346, 361 
 - rodzinne 2, 71, 246 
 - socjalne 73, 161, 178, 195 
 - z Funduszu Pracy 277 
 - z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 38, 117, 157, 244, 297, 311 
 - za prace przymusową 308, 312 
 
Ubezpieczenia  
 - społeczne 129, 162, 188, 239, 245, 371 
 - wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie 135, 320, 335, 350, 360 
 - zdrowotne 275 
Uposażenie zasadnicze 23, 33, 44, 112, 144, 179, 187, 207, 219 
Urlop 
 - macierzyński 101 
 - wychowawczy 169, 197 
 - wypoczynkowy 284 
Urząd Ochrony Państwa zob. służby specjalne 
Uznanie kwalifikacji zawodowych zob. kwalifikacje zawodowe 
 
Waloryzacja  
 - rent i emerytur 118, 305 
 - składek na ubezpieczenie emerytalne 315, 321, 327, 328, 332, 337, 351, 

356, 362, 370 
Wojsko zob. służby mundurowe 
Wynagrodzenie  
 - członków komisji 4, 7, 20-22, 204, 274, 278, 298 
 - dodatkowe 3, 50, 120, 121, 186, 199, 214 
 - mediatorów 34 
 - minimalne 180, 247 
 - przeciętne 301-304, 306, 307, 314, 318, 324, 326, 333, 342, 344, 358, 

359, 366  
 - w dniu wolnym od pracy 142 
 - zasadnicze 43, 70, 83, 87, 88, 90, 95, 96, 105, 115, 137, 142, 173, 210, 

212, 267, 353 
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Wypadki przy pracy 110, 145, 269 
Zabezpieczenie społeczne 234 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
 - dokumentacja 35, 45 
Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 234 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65, 178, 195 
Zaopatrzenie emerytalne zob. świadczenia emerytalne 
Zasiłki 
 - chorobowy 165, 237 
 - dla bezrobotnych 106, 325 
 - macierzyński 237 
Zaświadczenia lekarskie 37 
Zatrudnianie  
 - cudzoziemców 247, 254, 258, 279, 369 
 - niepełnosprawnych 12, 18, 260, 261 
 - normy 296 
Zawody  
 - regulowane 265 
 - wykonywanie 123 
 
 
 
 


