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PRZEDMOWA 
 
 

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

Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w Dzienniku Ustaw  
i Monitorze Polskim - bibliografia za 2015 r., to kolejny, czwarty już 
rocznik naszej publikacji. Wyboru dokonaliśmy korzystając z Interneto-
wego Systemu Aktów Prawnych dostępnego na stronie isap.sejm.gov.pl 
oraz ze strony dziennikustaw.gov.pl. 

Zebrany materiał liczy 461 pozycji numerowanych i usystematy-
zowany 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 bibliogra-
fii, w której ta zmiana została ujęta. 

Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera nie-
zbędne elementy identyfikujące oraz niezbędne adnotacje. 
 
 
 
Warszawa, czerwiec 2016 r. 
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Dziennik Ustaw 
 
 
 1.  ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
12 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warun-
ków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, 
zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jed-
nostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności // Dz. U. - poz. 26. 
 
 2. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grud-
nia 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaga-
nego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu 
wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji // 
Dz. U. - poz. 27. 
 
 3. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 
2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym 
kategoriom członków korpusu służby cywilnej // Dz. U. - poz. 30. 
 
 4. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 12 grud- 
nia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej // Dz. U. - 
poz. 36. 
 
 5. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 
2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żoł-
nierzy pełniących służbę kandydacką // Dz. U. - poz. 42. 
 
 6. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem 
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ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów 
kolejowych // Dz. U. - poz. 46. 
 
 7. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 
2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywia- 
du // Dz. U. - poz. 47. 
 
 8. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 
2015 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Pań-
stwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez 
właściwego przełożonego // Dz. U. - poz. 52 
 
 9. USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Nie-
miec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzo-
nej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. // Dz. U. - poz. 53. 
 
 10. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 
2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania 
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania 
stażu urzędniczego // Dz. U. - poz. 54. 

 - późn. zm. poz. 377. 
 
 11. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 31 grudnia 2014 r.  
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych do-
chodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku 
dochodowego od osób prawnych // Dz. U. - poz. 57. 
 
 12. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
29 grudnia 2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw 
kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego // Dz. U. - poz. 59. 
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 13. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żoł-
nierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 61. 
 
 14. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 
2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawo-
dowych oraz źródeł ich finansowania // Dz. U. - poz. 77. 
 
 15. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o dniach wolnych od pracy // Dz. U. - poz. 90. 
 
 16. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 
2014 r. zm. rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodo-
wego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Woj-
skowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu 
Wojskowego // Dz. U. - poz. 91. 
 
 17. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposa-
żenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej // Dz. U. - poz. 93. 
 
 18. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których 
powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwo-
lenia na pracę // Dz. U. - poz. 95. 
 
 19. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków,  
w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu 
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na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców // 
Dz. U. - poz. 97. 
 
 20. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklara-
cji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten 
Fundusz // Dz. U. - poz. 101. 
 
 21. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepeł-
nosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej // Dz. U. - poz. 102. 
 
 22. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych // Dz. U. - poz. 111. 
 
 23. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o świadczeniach rodzinnych // Dz. U. - poz. 114. 

 - późn. zm. poz. 180, 221, 244. 
 
 24. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - poz. 121. 

 - późn. zm. poz. 122. 
 
 25. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 16 stycz-
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształ-
cenia w zawodach // Dz. U. - poz. 130. 

 - późn. zm. poz. 208. 



- 5 - 
 
 26. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 
2015 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze 
pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umun-
durowania i oznak wojskowych // Dz. U. - poz. 134. 
 
 27. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia  
14 stycznia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie właściwości organów  
i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających 
ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu 
postępowania w tych sprawach // Dz. U. - poz. 135. 
 
 28. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 
2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żoł- 
nierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką  
w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze // 
Dz. U. - poz. 146. 
 
 29. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 
2015 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych  
i żołnierzy pełniących służbę kandydacką // Dz. U. - poz. 147. 
 
 30. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy // Dz. U. - poz. 149. 

 - póżn. zm. poz. 315. 
 
 31. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy // Dz. U. - poz. 150. 

 - późn. zm. poz. 240. 
 
 32. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o pomocy społecznej // Dz. U. - poz. 163. 



- 6 - 
 
 33. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony 
miejsc pracy // Dz. U. - poz. 167. 
 
 34. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pra-
cowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc 
pracy // Dz. U. - poz. 168. 
 
 35. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 
2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundu-
rowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy 
pełniących służbę kandydacką // Dz. U. - poz. 173. 
 
 36. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 27 stycznia 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służ-
bowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby 
Celnej // Dz. U. - poz. 175.  
 
 37. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
30 stycznia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie 
warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie 
należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych //  
Dz. U. - poz. 183. 
 
 38. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników // Dz. U. - poz. 192. 
 
 39. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego  
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie 
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szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozli-
czania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego // Dz. U. - 
poz. 205. 
 
 40. OBWIESZCZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie 
lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych //  
Dz. U. - poz. 210. 
 
 41. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyj-
nego lub jego części // Dz. U. - poz. 215. 
 
 42. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania 
nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym // Dz. U. - poz. 229. 
 
 43. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2015 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. 241. 
 
 44. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 lutego  
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń 
żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej // Dz. U. - poz. 243. 
 
 45. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 
2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć peł-
nienia zawodowej służby wojskowej // Dz. U. - poz. 245. 
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 46. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa // 
Dz. U. - poz. 251. 
 
 47. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 lutego  
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich // Dz. U. - poz. 252. 
 
 48. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
28 stycznia 2015 r. zm. rozporządzenie 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. 254. 
 
 49. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
28 stycznia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie 
sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo 
kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo 
kwalifikacji członka personelu lotniczego // Dz. U. - poz. 255. 
 
 50. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 
2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przy-
działów mobilizacyjnych // Dz. U. - poz. 258. 
 
 51. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
11 lutego 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej Funduszu Pracy // Dz. U. - poz. 261.  
 
 52. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz 
przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego // Dz. U. - 
poz. 267. 

 - późn. zm. poz. 245. 
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 53. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 lutego  
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania  
i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodo-
wych // Dz. U. - poz. 270. 
 
 54. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności  
w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywa-
nia zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, lokalne 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gos- 
podarka morska i transport // Dz. U. - poz. 271. 
 
 55. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwa-
lifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów 
gospodarka morska i transport // Dz. U. - poz. 272. 
 
 56. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
19 lutego 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty 
strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 // Dz. U. - poz. 281. 
 
 57. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 lutego  
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby 
wojskowej // Dz. U. - poz. 294. 
 
 58. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych // Dz. U. - poz. 295. 
 
 59. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Obrony Naro-
dowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe // Dz. U. - poz. 307. 
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 60. PROTOKÓŁ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-
dem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający Umowę między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i ma-
jątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, 
sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisany w Abu Zabi 
dnia 11 grudnia 2013 r. // Dz. U. - poz. 321. * OŚWIADCZENIE rządowe 
z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unika-
nia podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu 
Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi 
dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia  
2013 r. // Dz. U. - poz. 313. 
 
 61. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 5 marca 2015 r.  
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych ro-
dzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od 
osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych // Dz. U. - 
poz. 327. 
 
 62. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin //  
Dz. U. - poz. 330. 
 
 63. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej // Dz. U. - poz. 332. 
 
 64. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lute-
go 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przy-
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znawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pienięż- 
nych za podróże służbowe // Dz. U. - poz. 341. 
 
 65. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup oso-
bowych i specjalności wojskowych // Dz. U. - poz. 342. 
 
 66. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o Policji // Dz. U. - poz. 355. 

 - późn. zm. poz. 169. 
 
 67. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 marca 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych 
dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 371. 

 - późn. zm. poz. 253. 
 
 68. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 10 mar-
ca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształ-
cenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien od-
powiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku 
służbowym // Dz. U. - poz. 375. 
 
 69. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzami-
natorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz 
nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej 
egzaminu maturalnego // Dz. U. - poz. 377. 
 
 70. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
12 marca 2015 r. zm. rozporządzenie 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. 379. 
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 71. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy //  
Dz. U. - poz. 385. 
 
 72. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 marca 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza 
Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza 
Służbą Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 386. 
 
 73. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 24 lutego 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy 
celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach 
służbowych // Dz. U. - poz. 395. 
 
 74. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 12 marca 2015 r.  
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych do-
chodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób praw-
nych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku // Dz. U. -  
poz. 399. 
 
 75. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 marca 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na 
zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek 
wypadku lub choroby // Dz. U. - poz. 404. 
 
 76. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 4 marca  
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie należności przysługujących funk-
cjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju i przeniesień // Dz. U. - poz. 405. 
 
 77. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 18 mar-
ca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymy-
wania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do 
uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost 
uposażenia zasadniczego // Dz. U. - poz. 411. 
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 78. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 20 marca 2015 r.  
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych do-
chodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych // Dz. U. - 
poz. 416. 
 
 79. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 18 mar-
ca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz 
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - 
poz. 418. 
 
 80. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 19 marca 2015 r.  
w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej 
funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pra-
cowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych Służby Celnej // Dz. U. - poz. 420. 
 
 81. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych do- 
kumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego //  
Dz. U. - poz. 437. 
 
 82. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 25 marca 2015 r.  
w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psycho-
logicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych // 
Dz. U. - poz. 451. 
 
 83. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 
2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczy-
cieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na 
których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych 
placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy admi-
nistracji rządowej // Dz. U. - poz. 454. 
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 84. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zm. 
rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowni-
ków, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy // Dz. U. - poz. 457. 
 
 85. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 30 marca 2015 r. zm. 
rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom cel-
nym // Dz. U. - poz. 462. 
 
 86. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o zawodach lekarza i lekarza dentysty // Dz. U. - poz. 464. 
 
 87. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r.  
w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami pań-
stwa // Dz. U. - poz. 479. 
 
 88. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 24 mar-
ca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego 
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 484. 
 
 89. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o zawodzie tłumacza przysięgłego // Dz. U. - poz. 487. 
 
 90. USTAWA z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych //  
Dz. U. - poz. 493. 
 
 91. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 7 listopada  
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu 
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konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej  
i komisji egzaminacyjnej // Dz. U. - poz. 499. 
 
 92. ROZPORZĄDZENIE Min. Sportu i Turystyki z dnia 26 marca 
2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu 
umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodów trenera i instruktora sportu // Dz. U. - poz. 500. 

Traci moc rozporządzenie Min. Sportu i Turystyki z dnia 24 marca 2011 r.  
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uzna-
nie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu (Dz. U.  
Nr 75, poz. 403). 
 
 93. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego // Dz. U. - poz. 503. 
 
 94. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o radcach prawnych // Dz. U. - poz. 507. 
 
 95. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki z dnia 10 kwietnia  
2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie 
świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników 
zakładu przeróbki mechanicznej węgla // Dz. U. - poz. 512. 
 
 96. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom // Dz. U. - 
poz. 515. 

 Dot. pomocy społecznej. 
 
 97. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 2 kwietnia 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do 
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych 
dodatków // Dz. U. - poz. 530. 
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 98. USTAWA z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Konwencji między 
Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 
4 czerwca 2014 r. // Dz. U. - poz. 536. 
 
 99. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzo-
ziemca // Dz. U. - poz. 543. 
 
 100. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 27 marca  
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjona-
riuszy Służby Więziennej // Dz. U. - poz. 544. 
 
 101. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 18 marca 
2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodo-
wych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodo-
wych // Dz. U. - poz. 551. 
 
 102. USTAWA z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - poz. 552. 
 
 103. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 7 kwiet-
nia 2015 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariu-
szy Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 557. 
 
 104. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o społecznej inspekcji pracy // Dz. U. - poz. 567. 
 
 105. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 17 kwiet- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
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doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowa-
dzonych przez organy administracji rządowej // Dz. U. - poz. 572. 
 
 106. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwiet- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia  
zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 582. 
 
 107. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wy-
konywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę //  
Dz. U. - poz. 588. 
 
 108. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwiet- 
nia 2015 r. w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura 
Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu // Dz. U. - 
poz. 589. 
 
 109. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwiet- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Poli-
cji // Dz. U. - poz. 593. 
 
 110. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwiet- 
nia 2015 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego  
w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // 
Dz. U. - poz. 603 
 
 111. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 kwiet-
nia 2015 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariu-
szy Służby Kontrwywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 606. 
 
 112. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - 
Prawo o adwokaturze // Dz. U. - poz. 615. 
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 113. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Gra-
nicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożar-
nej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego // Dz. U. - poz. 620. 
 
 114. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komor-
nikach sądowych i egzekucji // Dz. U. - poz. 624. 
 
 115. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wyko-
nujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów 
naukowych lub edukacyjnych // Dz. U. - poz. 628. 
 
 116. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na 
podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjal- 
nych // Dz. U. - poz. 639. 
 
 117. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o Państwowej Inspekcji Pracy // Dz. U. - poz. 640. 

 - póżn. zm. poz. 449. 
 
 118. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania 
kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym // Dz. U. - 
poz. 654. 
 
 119. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa 
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Rady Ministrów w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przy-
padku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifi-
kacji // Dz. U. - poz. 659. 
 
 120. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 27 kwiet- 
nia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowa-
dzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie // Dz. U. - 
poz. 673. 
 
 121. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2015 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Zdrowia  
w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów 
laboratoryjnych // Dz. U. - poz. 683. 
 
 122. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - poz. 689. 
 
 123. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na 
ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 690. 

 - późn. zm. poz. 277. 
 
 124. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 
poz. 699. 
 
 125. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. 
w sprawie egzaminu aktuarialnego // Dz. U. - poz. 700. 
 
 126. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. 
w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla 
Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagro-
dzenia członków Komisji // Dz. U. - poz. 701. 
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 127. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym rolników // Dz. U. - poz. 704. 

 - późn. zm. poz. 279. 
 
 128. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zm. 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świad-
czeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji // Dz. U. - 
poz. 707. 

 Dot. świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
 129. UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federal-
ną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, 
które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana  
w Warszawie dnia 5 grudnia 2014 r. // Dz. U. - poz. 714. 

 Dot. zabezpieczenia społecznego. 
 
 130. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolno-
ści fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowi-
skach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji // 
Dz. U. - poz. 717. 
 
 131. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości 
przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz 
okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Po-
żarnej // Dz. U. - poz. 720. 

 
 132. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
14 maja 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego  
i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykony-
wania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego // Dz. U. - poz. 721. 

 Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
14 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności  
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w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika 
pracy i doradcy zawodowego (Dz. U. Nr 185, poz. 1148). 
 
 133. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez 
policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych za-
dań wykraczających poza obowiązki służbowe // Dz. U. - poz. 738. 
 
 134. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa 
ekologicznego // Dz. U. - poz. 742. 
 
 135. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 maja 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze 
stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika // Dz. U. - poz. 744. 
 
 136. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - 
poz. 748. 
 
 137. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 8 maja 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy 
zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej 
oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu po-
stępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach // Dz. U. - 
poz. 749. 
 
 138. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 19 maja 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych 
funkcjonariuszy celnych // Dz. U. - poz. 751. 
 
 139. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 maja 
2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej // Dz. U. - poz. 752. 
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 140. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 maja 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie sposobu dofinansowania pobytu 
weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Wete-
rana // Dz. U. - poz. 756. 
 
 141. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 maja 
2015 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wy-
wiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 757. 
 
 142. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 
2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej 
oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich  
w tych sprawach // Dz. U. - poz. 761. 
 
 143. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków 
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, 
zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego 
do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów // Dz. U. - poz. 770. 
 
 144. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o komornikach sądowych i egzekucji // Dz. U. - poz. 790. 

 - późn. zm. poz. 285. 
 
 145. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy 
Agencji Wywiadu // Dz. U. - poz. 794. 
 
 146. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 20 maja 
2015 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służ-
by Więziennej // Dz. U. - poz. 808. 
 
 147. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r.  
w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby 
wojskowej // Dz. U. - poz. 809. 
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 148. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 25 maja 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie organizacji oraz warunków i trybu 
wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną // Dz. U. -  
poz. 810. 
 
 149. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 25 maja 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryj-
nej // Dz. U. - poz. 811. 
 
 150. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. - 
poz. 827. 
 
 151. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronio-
nych, noclegowni i domów dla bezdomnych // Dz. U. - poz. 833. 

 - późn. zm. poz. 316. 
 
 152. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 
2015 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych  
i żołnierzy pełniących służbę kandydacką // Dz. U. - poz. 834. 
 
 153. USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach 
rolniczych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 838. 
 
 154. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin //  
Dz. U. - poz. 840. 
 
 155. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 27 maja 
2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodaw-



- 24 - 
 
com zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział 
kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych 
lub pełnienia okresowej służby wojskowej // Dz. U. - poz. 842. 
 
 156. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów // Dz. U. - poz. 859. 

 - późn. zm. poz. 237. 
 
 157. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerw- 
ca 2015 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 862. 
 
 158. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 11 czerw- 
ca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy // Dz. U. - poz. 868. 
 
 159. OBWIESZCZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa // Dz. U. - poz. 877. 
 
 160. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
23 czerwca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa- 
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 // Dz. U. - poz. 895. 
 
 161. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Woj-
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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. 900. 
 
 162. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. 
w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariu-
szowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium inne-
go państwa // Dz. U. - poz. 910. 
 
 163. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. 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. 926. 
 
 164. USTAWA z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie 
Więziennej // Dz. U. - poz. 928. 
 
 165. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym  
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac // Dz. U. - poz. 929. 
 
 166. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Min. Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań samorządu wo-
jewództwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 937. 
 
 167. UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicz-
nych i celnych, sporządzona w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. // Dz. U. - 
poz. 939. 
 
 168. OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 20 kwietnia 2015 r. w spra-
wie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Pol-
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skiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb poli-
cyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 
2014 r. // Dz. U. - poz. 940. 
 
 169. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerw-
ca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz 
wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do 
danych osobowych // Dz. U. - poz. 945. 
 
 170. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerw- 
ca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów // 
Dz. U. - poz. 946. 
 
 171. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerw- 
ca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych 
oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom // Dz. U. - 
poz. 947. 
 
 172. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 23 czerw-
ca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. - poz. 948. 
 
 173. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 19 czerw- 
ca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnic-
twa zawodowego // Dz. U. - poz. 954. 

 - późn. zm. poz. 324. 
 
 174. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerw-
ca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowa-
dzenia szkoleń w służbie cywilnej // Dz. U. - poz. 960. 
 
 175. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o emeryturach pomostowych // Dz. U. - poz. 965. 
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 176. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie 
dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 // Dz. U. - poz. 982. 
 
 177. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerw- 
ca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariu-
szy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 989. 
 
 178. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o Służbie Celnej // Dz. U. - poz. 990. 
 
 179. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerw- 
ca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad  
i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji doku-
mentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących po- 
licjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi 
posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych // Dz. U. - poz. 993. 
 
 180. USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych // Dz. U. - poz. 995. 
 
 181. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lip- 
ca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów // 
Dz. U. - poz. 1003. 
 
 182. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerw- 
ca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przydziału, opróżniania 
lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjo-
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nariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych // 
Dz. U. - poz. 1005. 
 
 183. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie lokali mieszkalnych dla funkcjona-
riuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 1009. 
 
 184. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 1023. 
 
 185. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu zawieszania  
w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - 
poz. 1028. 
 
 186. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania 
kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właści-
wego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na 
których przysługuje zasiłek pogrzebowy // Dz. U. - poz. 1029. 
 
 187. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu 
Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie 
działalności gospodarczej // Dz. U. - poz. 1041. 
 
 188. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń 
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oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych 
jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin // Dz. U. - 
poz. 1053. 
 
 189. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.  
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świad-
czeń pieniężnych z pomocy społecznej // Dz. U. - poz. 1058. 
 
 190. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lip- 
ca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przy-
znawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężne-
go w zamian za umundurowanie // Dz. U. - poz. 1065. 
 
 191. USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1066. 
 
 192. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 
2015 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych,  
w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 
2015 // Dz. U. - poz. 1067. 
 
 193. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 
2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane 
przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo 
stażu, kursu lub specjalizacji // Dz. U. - poz. 1071. 
 
 194. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 24 lipca 2015 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń  
w roku 2015 w Narodowym Funduszu Zdrowia // Dz. U. - poz. 1072. 
 
 195. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 
publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europej-
skiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 // Dz. U. - poz. 1073. 
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 196. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności  
w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu agenta celnego // Dz. U. - poz. 1088. 
 
 197. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zm. 
rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czyn-
ników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym w środowisku pracy // Dz. U. - poz. 1090. 
 
 198. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
16 lipca 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania 
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pra-
cowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budże-
towych działających w ochronie zdrowia // Dz. U. - poz. 1093. 
 
 199. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli // Dz. U. - poz. 1096. 
 
 200. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zm. 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej  
z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych // Dz. U. - 
poz. 1097. 
 
 201. USTAWA z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwo-
wej Straży Pożarnej // Dz. U. - poz. 1098. 
 
 202. OBWIESZCZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wyna-
grodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akade-
mickich // Dz. U. - poz. 1102. 
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 203. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie upoważnienia organów 
do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych // Dz. U. - poz. 1106. 
 
 204. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze- 
nia Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania  
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności // Dz. U. - poz. 1110. 
 
 205. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego 
przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej // Dz. U. - poz. 1114. 
 
 206. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycz-
nej funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1121. 
 
 207. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadectw służby i opi-
nii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1122. 
 
 208. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia 
w zawodach // Dz. U. - poz. 1123. 
 
 209. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierp- 
nia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania 
prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organiza-
cyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych // Dz. U. - poz. 1129. 
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 210. USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku 
polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych // Dz. U. - poz. 1132. 
 
 211. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 
2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okreso-
wych członków korpusu służby cywilnej // Dz. U. - poz. 1143. 
 
 212. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania 
pierwszej oceny w służbie cywilnej // Dz. U. - poz. 1144. 
 
 213. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania  
i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 1148. 
 
 214. OBWIESZCZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednora-
zowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolni-
czej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego // Dz. U. - poz. 1150. 
 
 215. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych  
i aplikantów kuratorskich // Dz. U. - poz. 1162. 

 - późn. zm. poz. 376. 
 
 216. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 11 sierp- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu // 
Dz. U. - poz. 1183. 
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 217. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy 
zawodowych // Dz. U. - poz. 1184. 
 
 218. OBWIESZCZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Sprawie- 
dliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej 
oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego // Dz. U. - poz. 
1196. 
 
 219. USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej // Dz. U. -  
poz. 1199. 
 
 220. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 12 sierp-
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia  
zasadniczego żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 1204. 

 - późn. zm. poz. 361. 
 
 221. USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1217. 
 
 222. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty ba-
zowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 
poz. 1219. 
 
 223. USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1220. 

 Dot. umów o pracę. 
 
 224. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw 
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aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i nota-
rialnego // Dz. U. - poz. 1225. 
 
 225. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 
2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których 
stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub 
umowy o pracę // Dz. U. - poz. 1226. 
 
 226. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad 
otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodat-
ków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony 
wzrost uposażenia zasadniczego // Dz. U. - poz. 1236. 
 
 227. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. 
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się 
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasi-
łek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku 
dla opiekuna // Dz. U. - poz. 1238. 
 
 228. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Min. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na 
tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych // Dz. U. - poz. 1239. 
 
 229. USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 
i innych instytucjach dialogu społecznego // Dz. U. - poz. 1240. 
 
 230. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o pracownikach sądów i prokuratury // Dz. U. - poz. 1241. 
 
 231. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
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o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych // Dz. U. - poz. 1242. 
 
 232. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 21 sierp- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nau-
czycieli // Dz. U. - poz. 1251. 
 
 233. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kon-
tyngencie Straży Granicznej // Dz. U. - poz. 1253. 
 
 234. OBWIESZCZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można za-
trudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończone-
go zakładu kształcenia nauczycieli // Dz. U. - poz. 1264. 
 
 235. OBWIESZCZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów 
za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli 
akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu matu-
ralnego // Dz. U. - poz. 1281. 
 
 236. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby woj-
skowej // Dz. U. - poz. 1299. 
 
 237. USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach  
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych // Dz. U. - poz. 1302. 
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 238. OBWIESZCZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandyda-
tów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów 
oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji // Dz. U. - 
poz. 1305. 
 
 239. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 
2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko 
sędziowskie // Dz. U. - poz. 1307. 
 
 240. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej // Dz. U. - poz. 1310. 
 
 241. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 sierp- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej  
niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych 
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym // 
Dz. U. - poz. 1317. 
 
 242. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
19 sierpnia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, 
badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej  
i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo  
o zachowanie jego ważności // Dz. U. - poz. 1349 * ROZPORZĄDZENIE 
Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wy-
magań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny 
zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo 
maszynisty albo o zachowanie jego ważności // Dz. U. - poz. 522. 
 
 243. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 1 wrze-
śnia 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 
placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej 
placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej 
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placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy 
nauczają w szkołach rolniczych // Dz. U. - poz. 1356. 
 
 244. USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1359. 
 
 245. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz 
przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego // Dz. U. - 
poz. 1367. 
 
 246. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifika-
cji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie // 
Dz. U. - poz. 1370. 
 
 247. OBWIESZCZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierp-
nia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie funduszu socjalnego 
emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu  
i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin // Dz. U. - poz. 1374. 
 
 248. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 wrześ- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek 
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wew- 
nętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego  
z tytułu wysługi lat // Dz. U. - poz. 1379. 
 
 249. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 2 wrześ- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadnicze-
go funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - poz. 1380. 
 
 250. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. 
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. // 
Dz. U. - poz. 1385. 
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 251. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Dz. U. - poz. 1390. 
 
 252. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. 
w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych  
z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodo- 
wych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe 
rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej // Dz. U. - 
poz. 1391. 
 
 253. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych 
dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 1395. 
 
 254. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 
2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnie- 
rzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką // Dz. U. - 
poz. 1399. 
 
 255. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.  
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej // Dz. U. - poz. 1400. 
 
 256. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
24 sierpnia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynis- 
ty // Dz. U. - poz. 1410. 
 
 257. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej // Dz. U. - poz. 1412. 
 
 258. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach 
sądowych specjalistów // Dz. U. - poz. 1418. 
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 259. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Zagranicznych z dnia 13 sierp- 
nia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świad-
czeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych //  
Dz. U. - poz. 1421. 
 
 260. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 wrześ- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadni- 
czego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadni-
czego z tytułu wysługi lat // Dz. U. - poz. 1423. 
 
 261. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 19 sierp-
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czyn-
nej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji  
lekarskich w tych sprawach // Dz. U. - poz. 1424. 
 
 262. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
24 sierpnia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty // 
Dz. U. - poz. 1432. 
 
 263. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 10 września 
2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kon-
kursów na stanowisko asystenta prokuratora // Dz. U. - poz. 1436. 
 
 264. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 1 wrześ- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk 
służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek 
uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasad-
niczego z tytułu wysługi lat // Dz. U. - poz. 1448. 
 
 265. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 1 wrześ- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk 
służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i sta-
wek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia 
zasadniczego z tytułu wysługi lat // Dz. U. - poz. 1449. 
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 266. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 7 września 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wy-
nagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych  
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej // Dz. U. - 
poz. 1452. 
 
 267. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 11 sierpnia 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności  
w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
górniczych zawodów regulowanych // Dz. U. - poz. 1454. 
 
 268. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy 
celnych i członków ich rodzin // Dz. U. - poz. 1460. 
 
 269. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2015 r.  
w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent 
w 2016 r. // Dz. U. - poz. 1461. 
 
 270. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia 
studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia 
ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia //  
Dz. U. - poz. 1467. 
 
 271. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 wrześ- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz 
wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legista- 
cji // Dz. U. - poz. 1469. 
 
 272. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasił-
ków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną 
służbę wojskową // Dz. U. - poz. 1478. 



- 41 - 
 
 273. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o Inspekcji Weterynaryjnej // Dz. U. - poz. 1482. 
 
 274. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 7 września 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby 
Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - poz. 1487. 
 
 275. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 15 września 2015 r. 
w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych // Dz. U. - poz. 1490. 
 
 276. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 15 września 2015 r. 
w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności 
do pełnienia służby przez funkcjonariuszy celnych na niektórych stanowi-
skach służbowych // Dz. U. - poz. 1491. 
 
 277. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
11 września 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie refundacji składek na 
ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych // Dz. U. - poz. 1497. 
 
 278. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulują-
cych warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów // Dz. U. - 
poz. 1505. 
 
 279. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych // Dz. U. - poz. 1506. 
 
 280. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 wrześ- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk 
służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia za-
sadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytu-
łu wysługi lat // Dz. U. - poz. 1519. 
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 281. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. 
w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego 
żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym 
żołnierzami rezerwy // Dz. U. - poz. 1520. 
 
 282. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 września  
2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jed-
nostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa // 
Dz. U. - poz. 1524. 
 
 283. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
22 września 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzamino-
wania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac pod-
wodnych // Dz. U. - poz. 1535. 
 
 284. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 września  
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzę-
dach administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. - 
poz. 1538. 
 
 285. USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji // Dz. U. - poz. 1561. 
 
 286. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 16 wrze-
śnia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie monitorowania realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy // 
Dz. U. - poz. 1563. 
 
 287. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. 
w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień poli-
cjantów // Dz. U. - poz. 1565. 
 
 288. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrud-
nieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1567. 
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 289. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 11 września 2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego 
wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fono-
gramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego 
zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia // 
Dz. U. - poz. 1572. 
 
 290. OBWIESZCZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 7 września 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. 
Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodo-
wych pełniących służbę poza granicami państwa // Dz. U. - poz. 1578. 
 
 291. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 22 września 
2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie 
Więziennej // Dz. U. - poz. 1580. 
 
 292. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 29 września 
2015 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. 1592. 
 
 293. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 29 wrześ- 
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku 
lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej 
służby wojskowej // Dz. U. - poz. 1597. 
 
 294. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
30 września 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego 
funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do 
otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na 
subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych //  
Dz. U. - poz. 1600. 
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 295. USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o za- 
wodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 
poz. 1640. 
 
 296. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 22 września 2015 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Zdrowia  
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgna- 
cyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej // Dz. U. -  
poz. 1658. 
 
 297. OBWIESZCZENIE Min. Finansów z dnia 22 września 2015 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Finansów  
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych // 
Dz. U. - poz. 1675. 
 
 298. USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych // Dz. U. - poz. 1692. 

 Tekst jednolity ustawy: Dz. U. poz. 581. 
 
 299. OBWIESZCZENIE Min. Środowiska z dnia 21 września 2015 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Środowiska 
w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych // Dz. U. -  
poz. 1702. 
 
 300. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 14 paździer-
nika 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, z tytułu któ-
rych funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe 
odszkodowanie // Dz. U. - poz. 1708. 
 
 301. USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - poz. 1735. 
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 302. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu 
dodatkowego // Dz. U. - poz. 1736. 
 
 303. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 października 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążli-
wych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet // Dz. U. - poz. 1737. 
 
 304. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 21 paździer-
nika 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywa-
nia oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nielet-
nich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu 
postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu 
oceniającego // Dz. U. - poz. 1766. 
 
 305. USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych 
świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 // Dz. U. - poz. 1770. 
 
 306. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji 
do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników 
Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy // Dz. U. - poz. 1772. 
 
 307. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
22 października 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym // Dz. U. -  
poz. 1778. 
 
 308. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 22 paździer-
nika 2015 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby 
Więziennej // Dz. U. - poz. 1786. 
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 309. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 
dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych // Dz. U. - 
poz. 1797. 
 
 310. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
instytucji kultury // Dz. U. - poz. 1798. 
 
 311. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 22 paździer-
nika 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie // Dz. U. -  
poz. 1800. 
 
 312. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 22 paździer-
nika 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych // Dz. U. - 
poz. 1804. 
 
 313. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 22 paź- 
dziernika 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 
wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy 
w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifi-
kacji // Dz. U. - poz. 1807. 
 
 314. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kieru-
jącym Agencją Mienia Wojskowego // Dz. U. - poz. 1811. 
 
 315. USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy // Dz. U. - poz. 1814. 
 
 316. USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finan-
sowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 
noclegowni i domów dla bezdomnych // Dz. U. - poz. 1815. 
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 317. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 23 paź-
dziernika 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinar- 
nych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego // Dz. U. - 
poz. 1831. 
 
 318. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 października 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych fun-
duszy emerytalnych // Dz. U. - poz. 1835. 
 
 319. OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń 
przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki 
służbowe w placówce zagranicznej // Dz. U. - poz. 1837. 
 
 320. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
20 października 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie wyszkolenia  
i kwalifikacji członków załóg statków morskich // Dz. U. - poz. 1846. 
 
 321. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu wyłaniania ekspertów 
biorących udział w przeprowadzaniu kontroli użytkownika w zakresie 
doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia // Dz. U. - 
poz. 1851. 
 
 322. ROZPORZĄDZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 27 października 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia 
wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 
uznania kwalifikacji zawodowych // Dz. U. - poz. 1858. 
 
 323. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 29 października 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyj-
nej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na 
doradcę podatkowego // Dz. U. - poz. 1866. 
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 324. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 6 listo-
pada 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego // Dz. U. - poz. 1873. 
 
 325. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o związkach zawodowych // Dz. U. - poz. 1881. 
 
 326. USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych // Dz. U. - poz. 1886. 
 
 327. USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Pań-
stwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej 
oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych 
innych ustaw // Dz. U. - poz. 1887. 
 
 328. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wyna-
grodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji 
zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wyna-
grodzenia // Dz. U. - poz. 1924. 
 
 329. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu // 
Dz. U. - poz. 1929. 
 
 330. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. 
w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej //  
Dz. U. - poz. 1939. 

 - późn. zm. poz. 381. 
 
 331. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lis- 
topada 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla 
strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej // Dz. U. - poz. 1962. 
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 332. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lis- 
topada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpie-
czeń przeciwpożarowych // Dz. U. - poz. 1963. 
 
 333. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lis- 
topada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożaro- 
wej // Dz. U. - poz. 1964. 
 
 334. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 10 listo-
pada 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na 
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinan-
sowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowa-
dzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych 
środków // Dz. U. - poz. 1973. 
 
 335. USTAWA z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych // Dz. U. - poz. 1992. 

 - późn. zm. poz. 375. 
 
 336. USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeu- 
ty // Dz. U. - poz. 1994. 
 
 337. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
10 listopada 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków 
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzia-
nych w Kodeksie pracy // Dz. U. - poz. 2000. 
 
 338. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
10 listopada 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 
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pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika // Dz. U. - 
poz. 2005. 
 
 339. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 9 listopada 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk // Dz. U. - poz. 2006. 
 
 340. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę // Dz. U. - poz. 2008. 
 
 341. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz try- 
bu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim // Dz. U. - 
poz. 2013. 
 
 342. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o organizacjach pracodawców // Dz. U. - poz. 2029. 
 
 343. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz  
o zmianie niektórych ustaw // Dz. U. - poz. 2030. 
 
 344. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej // Dz. U. - 
poz. 2056. 
 
 345. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 
od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłat-



- 51 - 
 
nych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej // Dz. U. - 
poz. 2061. 
 
 346. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się 
o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznaw- 
ców // Dz. U. - poz. 2083. 
 
 347. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Admini- 
stracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe // Dz. U. -  
poz. 2084. 
 
 348. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych  
dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej //  
Dz. U. - poz. 2085. 
 
 349. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruk- 
torów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych  
w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji //  
Dz. U. - poz. 2096. 
 
 350. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawny- 
mi // Dz. U. - poz. 2099. 
 
 351. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i trybu przepro-
wadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia 
marynarzy na statku // Dz. U. - poz. 2103. 
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 352. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie bezpiecznej obsługi stat-
ku // Dz. U. - poz. 2104. 
 
 353. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r.  
w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wyko-
nywania pracy na statku morskim // Dz. U. - poz. 2105. 
 
 354. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 10 grudnia 2015 r.  
w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty 
zdrowia dla marynarza na statku morskim // Dz. U. - poz. 2106. 
 
 355. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Admini- 
stracji z dnia 2 grudnia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu po-
stępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątko-
wym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej // 
Dz. U. - poz. 2130. 
 
 356. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. 
w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki 
na rzecz budżetu państwa // Dz. U. - poz. 2154. 
 
 357. OBWIESZCZENIE Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych 
kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju // Dz. U. - poz. 2158. 
 
 358. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji 
komorniczej // Dz. U. - poz. 2165. 
 
 359. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 
2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy 
restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej // Dz. U. - poz. 2188. 
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 360. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach 
mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego  
w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów 
niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków // Dz. U. - poz. 2205. 

 - późn. zm. poz. 371. 
 
 361. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 18 grud-
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia  
zasadniczego żołnierzy zawodowych // Dz. U. - poz. 2211. 
 
 362. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 18 grud-
nia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawo-
dowych // Dz. U. - poz. 2213. 
 
 363. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 
2015 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komi-
sji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób 
ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz zespołu  
do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin // Dz. U. - 
poz. 2221. 
 
 364. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 
2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko 
prokuratorskie // Dz. U. - poz. 2226. 
 
 365. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia człon-
ków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na 
podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wy-
znaniowych w roku 2016 // Dz. U. - poz. 2228. 
 
 366. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposo-



- 54 - 
 
bu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń  
o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego // Dz. U. - 
poz. 2229. 
 
 367. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe // Dz. U. - poz. 2236. 
 
 368. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień 
pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołącza-
nych do takich wniosków // Dz. U. - poz. 2243. 
 
 369. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 
2015 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. 2248. 
 
 370. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 
2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko 
asesora sądowego // Dz. U. - poz. 2249. 
 
 371. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 22 grudnia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakresu infor- 
macji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość 
oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków //  
Dz. U. - poz. 2253. 
 
 372. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 
2015 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kie-
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rowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjali-
stów wchodzących w skład tych zespołów // Dz. U. - poz. 2260. 
 
 373. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 16 grudnia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska pań-
stwowe // Dz. U. - poz. 2261. 
 
 374. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świad-
czenia rodzinne // Dz. U. - poz. 2284. 
 
 375. USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych // Dz. U. -  
poz. 2299. 
 
 376. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych  
i aplikantów kuratorskich // Dz. U. - poz. 2301. 
 
 377. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 
2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad 
wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury 
oraz odbywania stażu urzędniczego // Dz. U. - poz. 2322. 
 
 378. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r.  
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się  
o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej // Dz. U. - poz. 2323 
 
 379. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań prze-
widzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów // 
Dz. U. - poz. 2324. 



- 56 - 
 
 380. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 grud-
nia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz 
innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego // Dz. U. -  
poz. 2325. 
 
 381. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika 
izby skarbowej // Dz. U. - poz. 2331. 
 
 382. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych  
z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych // Dz. U. -  
poz. 2335. 
 
 383. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 
2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifika-
cji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesora sądo-
wego // Dz. U. - poz. 2336. 
 
 384. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pie-
niężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej // Dz. U. - 
poz. 2348. 
 
 385. ROZPORZĄDZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 22 grudnia 2015 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wy-
nagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych  
z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy ad-
ministracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyj-
nych // Dz. U. - poz. 2354. 
 
 386. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym 
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funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej // Dz. U. -  
poz. 2364. 
 
 387. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. 
zm. rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku 
podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej 
Informacji Podatkowej // Dz. U. - poz. 2366. 
 
 

Monitor Polski 
 
 388. KOMUNIKAT Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 
stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdza-
jącej Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 // Monit. Pol. 
- poz. 124. 
 
 389. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,  
w czwartym kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 135. 
 
 390. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2014 r. // Monit. Pol. - 
poz. 136. 
 
 391. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wy- 
nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku  
w 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 137. 
 
 392. KOMUNIKAT Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lute-
go 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. // 
Monit. Pol. - poz. 176. 
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 393. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
10 lutego 2015 r. w sprawie kwoty bazowej w 2014 r. // Monit. Pol. -  
poz. 177. 
 
 394. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
10 lutego 2015 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodze-
nia w 2014 r. w stosunku do 2013 r. // Monit. Pol. - poz. 178. 
 
 395. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 179. 
 
 396. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym 
kwartale 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 181. 
 
 397. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, gra-
nicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu  
i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu 
lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedeme-
rytalnych // Monit. Pol. - poz. 212. 
 
 398. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, 
dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot 
zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom 
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach 
węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 
kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym 
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę 
i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymal-
nych zmniejszeń emerytury lub renty // Monit. Pol. - poz. 213. 
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 399. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2014 r. ogło-
szonego do celów emerytalnych, stosowanej przy zawieszaniu renty  
socjalnej // Monit. Pol. - poz. 219. 
 
 400. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za 
IV kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu 
emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 220. 
 
 401. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego w gospodarce narodowej w 2014 r. i w drugim półroczu 2014 r. // 
Monit. Pol. - poz. 221. 
 
 402. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej walo-
ryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewiden-
cjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 225. 
 
 403. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wy-
miaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabili-
tacyjnego w II kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 228. 
 
 404. KOMUNIKAT Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 
2015 r. w sprawie wytycznych Min. Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ra-
mach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 // Monit. Pol. - poz. 236. 
 
 405. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodo-
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wań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej // Monit. Pol. - 
poz. 251. 
 
 406. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokoś- 
ci składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  
w II kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 259. 
 
 407. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
11 marca 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpie-
czenie emerytalne za IV kwartał 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 284. 
 
 408. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu 
nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // 
Monit. Pol. - poz. 291. 
 
 409. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 295. 
 
 410. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
26 marca 2015 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia 
kobiet i mężczyzn // Monit. Pol. - poz. 296. 

 Dot. emerytur i rent z FUS. 
 
 411. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
10 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej  
w latach 2011–2014 // Monit. Pol. - poz. 354. 

 - późn. zm. poz. 414. 
 
 412. OBWIESZCZENIE Min. Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia  
1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 377. 
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 413. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,  
w pierwszym kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 380. 
 
 414. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 27 kwietnia 2015 r. zm. komunikat w sprawie wysokości kosztów 
reformy emerytalnej w latach 2011-2014 // Monit. Pol. - poz. 399. 
 
 415. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
15 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji // Monit. Pol. - 
poz. 404. 
 
 416. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
12 maja 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym 
kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 410. 
 
 417. OBWIESZCZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
30 kwietnia 2015 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej // Monit. Pol. - 
poz. 412. 

 Ubezpieczenie społeczne rolników. 
 
 418. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wy-
miaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabili-
tacyjnego w III kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 413. 
 
 419. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających  
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za  
I kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu eme-
rytur i rent // Monit. Pol. - poz. 430. 
 
 420. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej  



- 62 - 
 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2015 r. ogło-
szonego do celów emerytalnych, stosowanej przy zawieszaniu renty so-
cjalnej // Monit. Pol. - poz. 431. 
 
 421. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
13 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpiecze-
nie emerytalne za 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 442. 
 
 422. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokoś- 
ci składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  
w III kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 532. 
 
 423. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w województwach w pierwszym kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - 
poz. 533. 
 
 424. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
1 czerwca 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpie-
czenie emerytalne za I kwartał 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 546. 
 
 425. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej 
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za 
zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2015 r. // Monit. 
Pol. - poz. 556. 
 
 426. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytu-
łu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalne-
go // Monit. Pol. - poz. 557. 
 
 427. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagro-
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dzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,  
w drugim kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 642. 
 
 428. ZARZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
16 lipca 2015 r. zm. zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracow-
ników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej // Monit. Pol. - 
poz. 653. 
 
 429. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
11 sierpnia 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim 
kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 720. 
 
 430. ZARZĄDZENIE nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 
2015 r. zm. zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i warto-
ściowania stanowisk pracy w służbie cywilnej // Monit. Pol. - poz. 724. 
 
 431. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za  
II kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu eme-
rytur i rent // Monit. Pol. - poz. 750. 
 
 432. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej 
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za 
zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2015 r. // Monit. 
Pol. - poz. 751. 
 
 433. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2015 r. 
ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty 
socjalnej // Monit. Pol. - poz. 752. 



- 64 - 
 
 434. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokoś- 
ci składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  
w IV kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 767. 
 
 435. ZARZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
7 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kance- 
larii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej // Monit. Pol. - poz. 770. 
 
 436. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia reha-
bilitacyjnego w IV kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 780. 
 
 437. POROZUMIENIE z dnia 27 lutego 2013 r. między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o wykonywa-
niu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu człon-
ków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego // Monit. 
Pol. - poz. 782 * OŚWIADCZENIE rządowe z dnia 3 sierpnia 2015 r.  
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia  
27 lutego 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem 
Ministrów Ukrainy o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy 
pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub 
urzędu konsularnego // Monit. Pol. - poz. 783. 
 
 438. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu 
nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // 
Monit. Pol. - poz. 824. 
 
 439. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
7 września 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpie-
czenie emerytalne za II kwartał 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 825. 
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 440. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu  
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczenio-
wego w 2014 r. // Monit. Pol. - poz. 861. 
 
 441. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju 
oraz na obszarze powiatów // Monit. Pol. - poz. 913. 
 
 442. ZARZĄDZENIE nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji 
służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub 
nadzorującego czynności kontrolne // Monit. Pol. - poz. 1012. 

 - późn. zm. poz. 449. 
 
 443. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zy-
sku, w trzecim kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 1048. 
 
 444. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
10 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim 
kwartale 2015 r. // Monit. Pol. - poz. 1086. 
 
 445. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie granicznych kwot przychodu  
dla 2015 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur  
i rent // Monit. Pol. - poz. 1116. 
 
 446. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za 
III kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu 
emerytur i rent // Monit. Pol. - poz. 1117. 
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 447. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2015 r. 
ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty 
socjalnej // Monit. Pol. - poz. 1118. 
 
 448. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej 
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za 
zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2015 r. //  
Monit. Pol. - poz. 1123. 
 
 449. ZARZĄDZENIE nr 20 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  
Polskiej z dnia 9 listopada 2015 r. zm. zarządzenie w sprawie ustalenia 
wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy 
wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne // Monit. Pol. - 
poz. 1137. 
 
 450. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2014 r. // 
Monit. Pol. - poz. 1167. 
 
 451. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia reha-
bilitacyjnego w I kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 1177. 
 
 452. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidu-
alne konto emerytalne w roku 2016 // Monit. Pol. - poz. 1266. 
 
 453. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej 
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sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego 
programu w roku 2016 // Monit. Pol. - poz. 1267. 

 Pracownicze Programy Emerytalne. 
 
 454. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywi- 
dualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 // Monit. Pol. - 
poz. 1268. 
 
 455. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecz- 
nej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek  
na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2015 r. // Monit. Pol. -  
poz. 1269. 
 
 456. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu 
nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // 
Monit. Pol. - poz. 1278. 
 
 457. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokoś- 
ci składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  
w I kwartale 2016 r. // Monit. Pol. - poz. 1279. 
 
 458. OBWIESZCZENIE Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 
oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wy-
nagrodzenia // Monit. Pol. - poz. 1292. 
 
 459. ZARZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kance-
larii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej // Monit. Pol. - poz. 1300. 
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 460. ZARZĄDZENIE nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grud- 
nia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej // Monit. Pol. - poz. 1304. 
 
 461. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. 
do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu pod-
legają dobrowolnie // Monit. Pol. - poz. 1306. 
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USTAWODAWSTWO WEDŁUG RODZAJU AKTÓW PRAWNYCH 
 
USTAWY 9, 31, 46, 90, 98, 102, 153, 164, 180, 191, 201, 210, 221, 223, 

229, 237, 240, 244, 258, 278, 279, 285, 288, 295, 298, 301, 305, 315, 
316, 326, 327, 335, 336, 375 

 - tekst jednolity (ustawy i rozporządzenia) 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 30, 32, 38, 39, 40, 44, 47, 53, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 71, 81, 86, 89, 
91, 93, 94, 100, 104, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 
127, 136, 144, 150, 151, 154, 156, 159, 161, 163, 166, 175, 178, 179, 
182, 184, 185, 186, 187, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213, 214, 
217, 218, 219, 226, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 238, 247, 251, 
257, 273, 274, 290, 296, 297, 299, 306, 309, 319, 325, 329, 340, 342, 
343, 350, 357 

 
UMOWY MIĘDZYNARODOWE 9, 60, 129, 167, 168 
 
ROZPORZĄDZENIA:  

Ministrów:  
Edukacji Narodowej 25, 69, 83, 105, 120, 158, 173, 208, 216, 232, 

234, 235, 238, 243, 317, 324, 334 
Finansów 11, 36, 61, 73, 74, 78, 80, 82, 85, 97, 125, 126, 138, 162, 

194, 196, 275, 276, 297, 323, 330, 345, 348, 356, 381, 387 
Gospodarki 95 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 351, 352 
Infrastruktury i Rozwoju 1, 6, 12, 40, 48, 49, 54, 55, 118, 195, 242, 

256, 262, 283, 320, 349 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 289, 310, 328, 339 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 115, 143, 202, 266, 270, 321, 322, 357 
Obrony Narodowej 4, 5, 13, 14, 16, 26, 28, 29, 35, 42, 44, 45, 47, 50, 

53, 57, 58, 65, 67, 72, 75, 101, 103, 111, 135, 137, 139-142, 148, 
149, 152, 155, 172, 188, 193, 205, 217, 220, 225, 236, 241, 253, 
254, 261, 264, 265, 274, 286, 290, 293, 314, 361, 362, 380 

Pracy i Polityki Społecznej 17-21, 33, 34, 37, 51, 70, 96, 99, 107, 116, 
123, 132, 163, 166, 184, 187, 198, 204, 228, 277, 294, 307, 337, 
338, 341, 360 

Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne 366-368, 371, 374, 379, 382, 385 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56, 134, 159, 160, 176, 214 
Spraw Wewnętrznych 2, 8, 27, 41, 64, 68, 77, 79, 88, 106, 108-110, 

130, 131, 133, 157, 170, 171, 177, 179, 181-183, 185, 186, 190, 
203, 206, 207, 209, 213, 226, 247, 249, 313, 331-333 
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Spraw Wewnętrznych i Administracji 346, 347, 355, 365, 384, 386 
Sportu i Turystyki 92 
Spraw Zagranicznych 259 
Sprawiedliwości 10, 51, 76, 91, 100, 146, 218, 224, 239, 245, 246, 

263, 291, 292, 300, 304, 308, 311, 312, 358, 359, 363, 364, 369, 
370, 372, 377, 383 

Środowiska 267, 299 
Zdrowia 84, 121, 128, 197, 200, 255, 296, 353, 354, 378 

Prezesa Rady Ministrów 3, 7, 39, 81, 93, 119, 145, 169, 174, 192, 211, 
212, 248, 260, 271, 280, 302, 306, 319 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 222, 373 
Rady Ministrów 43, 87, 147, 165, 189, 215, 227, 233, 250, 252, 268, 

269, 272, 281, 282, 284, 287, 303, 318, 344, 376 
 
ZARZĄDZENIA  

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 442, 449 
Prezesa Rady Ministrów 430, 460 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 428, 435, 459 

 
OBWIESZCZENIA  

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 15, 22-24, 30, 32, 38, 58, 
62, 63, 66, 71, 86, 89, 94, 104, 112, 113, 117, 127, 136, 144, 150, 
151, 154, 156, 161, 175, 178, 199, 230, 231, 251, 257, 273, 309, 
325, 329, 340, 342, 343, 350 

Ministrów: 
Edukacji Narodowej 234, 235, 238 
Finansów 297 
Gospodarki 412 
Infrastruktury i Rozwoju 40 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 202, 357 
Obrony Narodowej 44, 47, 53, 57, 59, 205, 217, 236, 274, 290 
Pracy i Polityki Społecznej 17-21, 116, 123, 163, 166, 184, 187, 204, 

228, 405, 407, 421, 424, 439 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 367, 452-455, 458 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 159, 214, 417 
Spraw Wewnętrznych 179, 182, 185, 186, 203, 206, 207, 213, 226, 247 
Sprawiedliwości 91, 100, 218 
Środowiska 299 
Zdrowia 121, 296 
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Prezesów: 
Głównego Urzędu Statystycznego 389, 390, 391, 401, 413, 423, 427, 

440, 441, 443, 450 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 406, 422, 434, 457 
Rady Ministrów 39, 81, 93, 119, 233, 306, 349 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 403, 418, 436, 451 

 
KOMUNIKATY 

Ministrów: 
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego 404 
Pracy i Polityki Społecznej 388, 392 

Prezesów: 
Głównego Urzędu Statystycznego 393-396, 409, 410, 415, 416, 429, 

444 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 397-400, 402, 408, 411, 414, 419, 

420, 425, 426, 431-433, 438, 445-448, 456, 461 
 

 
OŚWIADCZENIA RZĄDOWE 60, 168, 437 
 
POROZUMIENIE 60 
 
PROTOKÓŁ 437 
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ALFABETYCZNY WYKAZ SŁÓW KLUCZOWYCH 
 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zob. służby specjalne 
Agencja 
 - Mienia Wojskowego 314 
 - Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 159 
Awans zawodowy 59, 73 
 
Badania lekarskie (psychologiczne) 45, 84, 131, 242, 353, 378 
Bezdomność 228, 316 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 200, 339 
Bezrobocie 441 
Biuro Ochrony Rządu zob. służby specjalne 
 
Centralne Buiro Antykorupcyjne zob. służby specjalne 
Czas pracy 15 
Czynniki chemiczne zob. materialne środowisko pracy 
 
Delegowanie pracowników 72, 162 
Diety zob. ekwiwalenty 
Dodatki  
 - do uposażenia zasadniczego 97, 101, 103, 105, 111, 133, 158, 162, 220, 

226, 308, 319, 361 
 - do wynagrodzenia 83, 105, 385 
 - kombatanckie 398 
Dokumentacja pracownicza 338 
Doskonalenie zawodowe 25, 39, 109, 115, 121, 174, 238, 320, 331-334, 

347, 358 
 - placówki 47, 232 
 
Egzaminy zawodowe 52, 82, 120, 125, 218, 224, 245, 291, 323, 346, 359 
Ekwiwalenty (równoważniki pieniężne, ryczałty) 28, 64, 76, 108, 110, 

190, 202, 290, 309, 384, 412 
Emerytury a zatrudnienie 399, 400, 419, 420, 431, 433, 445-447 
Emerytury i renty z FUS 102, 136, 237, 393, 400, 410 
 - emerytura pomostowa 175 
 - renta socjalna 399, 420, 433, 447 
Europejski Fundusz Społeczny 195 
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Fundusz  
 - Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 37 
 - Pracy 51, 187 
Fundusze  
 - emerytalne 210, 297, 318 
 - europejskie 404 
Funkcjonariusze celni zob. służby mundurowe 
Funkcjonariusze służby więziennej zob. służby mundurowe 
 
Indywidualne Konto Emerytalne 452 
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 454 
Inspekcja Weterynaryjna 273 
Izby 
- rolnicze 153 
- skarbowa 330, 381, 387 
 
Karta Dużej Rodziny zob. polityka rodzinna 
Kolejnictwo 6 
Konkursy na stanowisko 243, 263 
Kształcenie ustawiczne zob. doskonalenie zawodowe 
Kwalifikacje zawodowe 12, 49, 53, 54, 68, 92, 118, 119, 120, 132, 139, 

172, 196, 203, 208, 209, 234, 239, 246, 256, 262, 267, 270, 271, 320, 
322, 331, 364, 370, 383 

 
Lokale mieszkalne (socjalne) 40, 151, 182, 183, 316 
 
Materialne środowisko pracy 197, 200, 303, 306 
Ministerstwo  
 - Pracy i Polityki Społecznej 344 
 - Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 460 
 
Nagrody zob. wynagrodzenia dodatkowe 
Najwyższa Izba Kontroli 199 
Narodowy Fundusz Zdrowia 194 
Nauczyciele 158, 202, 234, 317, 334 
 
Ocena pracownika 131, 138, 211, 212, 304 
Ochrona miejsc pracy 31, 33, 34, 71 
Odpowiedzialność zawodowa 113 
Odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej 300, 405 
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Orzekanie  
 - o niepełnosprawności 137, 146, 204 
 - o zdolności do służby (pracy) 1, 7, 45, 48, 130, 142, 242, 261, 276, 341 
Osoby niepełnosprawne 21, 277 
Otwarty Fundusz Emerytalny 294, 408, 426, 438, 456 
 
Państwowa Inspekcja Pracy 117, 442, 449 
Państwowa Inspekcja Sanitarna 257 
Państwowe Ratownictwo Medyczne 327 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20, 163, 166 
Podatek dochodowy 11, 46, 61, 74, 78, 124, 335, 345, 348, 375 
 - podwójne opodatkowanie 60, 98 
Podnoszenie kwalifikacji zob. doskonalenie zawodowe  
Policja zob. służby mundurowe 
Polityka rodzinna 63, 156, 219, 251 
Pomoc finansowa zob. świadczenia pieniężne 
Pomoc społeczna 32, 96, 240 
Postępowanie dyscyplinarne 317 
Pracownicy kolei zob. kolejnictwo 
Pracownicze Programy Emerytalne 453 
Pracownik niepełnosprawny zob. zatrudnianie niepełnosprawnych 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 388 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 160, 176 
Praktyki zawodowe zob. staże 
Promocja zatrudnienia 30, 315 
 
Rada Dialogu Społecznego 229 
Reforma emerytalna 411, 414 
Renta zob. emerytury i renty 
Rolnictwo 252 
Ryczałt zob. ekwiwalent 
Ryzyko zawodowe 299 
 
Sądownictwo 10, 52, 94, 112, 114, 144, 188, 215, 218, 224, 230, 245, 

246, 258, 285, 292, 311, 312, 358, 369, 370, 377, 383 
Składki 44, 123, 277, 294, 367, 406, 408, 422, 426, 434, 438, 457 
Służba Cywilna 3, 174, 211, 212, 284, 430 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego zob. służby specjalne 
Służba ruchu lotniczego 12, 48, 49, 118 
Służba Wywiadu Wojskowego zob. służby specjalne 
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Służba zdrowia 86 
Służby mundurowe 
 - funkcjonariusze celni 9, 36, 73, 80, 82, 85, 97, 113, 138, 162, 167, 168, 

178, 196, 268, 275, 276 
 - funkcjonariusze ochrony kolei 1, 6 
 - funkcjonariusze służby więziennej 76, 100, 113, 146, 161, 164, 291, 

300, 308 
 - policja 9, 41, 66, 77, 109, 113, 130, 133, 161, 167-171, 179, 181, 213, 

226, 247, 287, 
 - straż graniczna 9, 27, 68, 79, 113, 161, 167, 168, 177, 182, 185, 186, 

190, 206, 207, 213, 233, 247, 386 
 - straż pożarna 8, 113, 161, 201, 213, 247, 331-333, 347, 355, 384 
 - wojsko 4, 5, 13, 14, 26, 28, 29, 35, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 57, 59, 62, 65, 

75, 87, 101, 131, 135, 137, 139, 140, 142, 147, 150, 152, 154, 155, 
172, 193, 205, 217, 222, 225, 236, 254, 261, 272, 281, 282, 290, 293, 
361, 362 

Służby specjalne  
 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 7, 39, 81, 113, 161, 213, 248, 

329 
 - Agencja Wywiadu 7, 113, 145, 161, 213, 280, 329 
 - Biuro Ochrony Rządu 64, 88, 106, 108, 110, 113, 157, 161, 183, 213, 

247, 249 
 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 93, 113, 161, 213, 260, 302 
 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego 39, 111, 113, 161, 265, 380 
 - Służba Wywiadu Wojskowego 16, 67, 72, 103, 113, 141, 161, 253, 264, 

274 
Społeczna inspekcja pracy 104 
Spory zbiorowe 58 
Spółdzielnia socjalna 116 
Staże zawodowe 216 
 - adaptacyjny 54, 92, 132, 196, 267 
 - urzędniczy 10, 377 
Stosunek pracy 38, 223, 225 
Straż graniczna zob. służby mundurowe 
Straż miejska zob. służby mundurowe 
Straż pożarna zob. służby mundurowe 
Szkodliwe warunki pracy zob. materialne środowisko pracy 
Szkolenie zawodowe zob. doskonalenie zawodowe 
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Świadczenia 
 - alimentacyjne 366 
 - dla weteranów i kombatantów 286 
 - emerytalne 62, 161, 188, 213, 397 
 - odszkodowawcze 398 
 - opieki zdrowotnej 128, 241, 255, 286, 298, 301, 305 
 - pielęgnacyjne 296  
 - pieniężne 56, 95, 155, 189, 191, 214, 272, 281 
 - rehabilitacyjne 403, 418, 434, 451 
 - rodzinne 23, 180, 221, 227, 237, 244, 374, 379, 382 
 - socjalne 268 
 - z Funduszu Pracy 187 
 - za prace przymusową 398 
 
Ubezpieczenia  
 - społeczne 24, 44, 122, 123, 127, 154, 277, 279, 294, 367, 417, 458 
 - wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie 70, 191, 214, 231, 406, 422, 

434, 457, 461 
Uposażenie zasadnicze 77, 79, 88, 101, 226, 248, 249, 260, 264, 265, 280, 
362 
 - dodatkowe 77, 79, 314 
 - przeciętne 222 
Uprawnienia  
 - pracowników związanych z rodzicielstwem 368 
 - zawodowe 134, 283, 287, 349 
Urlop dodatkowy 302 
Urząd Ochrony Państwa zob. służby specjalne 
Uznanie kwalifikacji zawodowych zob. kwalifikacje zawodowe 
 
Waloryzacja  
 - rent i emerytur 269, 392,  
 - składek na ubezpieczenie emerytalne 402, 407, 415, 421, 424, 425, 432, 

439, 448 
Warunki pracy 351 
Wojsko zob. służby mundurowe 
Wojskowa Komisja Lekarska zob. orzekanie o zdolności do służby 
Wojskowa Inspekcja Sanitarna 148 
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna 149 
Wykluczenie społeczne 474 



- 77 - 
 
Wynagrodzenie 192, 194, 198, 259, 271, 284, 311, 312, 321, 328, 337, 

343, 350, 357, 428, 434, 459 
 - członków komisji 69, 91, 126, 143, 235, 349, 363, 365 
 - dodatkowe 14, 42, 289 
 - minimalne 158, 250, 313, 340 
 - przeciętne 389-391, 394-396, 401, 409, 413, 416, 423, 427, 429, 440, 

443, 444, 450, 458 
 - w dniu wolnym od pracy 158 
 - zasadnicze 10, 43, 215, 266, 310, 356, 372, 373, 376, 377, 385 
Wypadki przy pracy 75 
 
Zabezpieczenie społeczne 129 
Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 184 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22, 247 
Zakłady Pracy Chronionej zob. zatrudnianie niepełnosprawnych  
Zaopatrzenie emerytalne zob. świadczenia emerytalne 
Zapomogi zob. świadczenia socjalne 
Zasiłki 
 - chorobowy 360, 371 
 - macierzyński 360, 371 
Zatrudnianie  
 - cudzoziemców 2, 18, 19, 99, 107, 313, 437 
 - młodocianych 165 
 - niepełnosprawnych 17, 21, 90, 307, 326 
Zatrudnienie socjalne 288 
Zawody  
 - klasyfikacja 173, 324 
 - regulowane 54, 55, 119, 203, 267 
 - wykonywanie 86, 89, 94, 113, 132, 144, 278, 295, 336 
Związki  
 - pracodawców 342 
 - zawodowe 325 
Zwolnienie lekarskie zob. absencja chorobowa 
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