aktualne - ujednolicone przepisy prawne
zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane
zmiany w 2018 i 2019r. - oznaczone grubszym drukiem

2019

PRAWO PRACY

I

1)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r.
KODEKS PRACY
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1040)
(Zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1043)

2)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015r. poz. 1268)
(Zmiany: Dz.U. z 2015r. poz. 1737)

3)

USTAWA z dnia 17 lipca 2009r.
o praktykach absolwenckich
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1244)

4)

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 967)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 730, poz. 1287)

5)

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 688)

6)

USTAWA z dnia 9 lipca 2003r.
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 594)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1608)

7)

USTAWA z dnia 4 marca 1994r.
o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1352)

8)

USTAWA z dnia 10 paŸdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracê
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2177)

9)

USTAWA z dnia 13 marca 2003r.
o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotycz¹cych pracowników
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1969)

10)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1265)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1544, poz. 1629, poz. 1669, poz. 2077, poz. 2215, poz. 2245,
poz. 2435, z 2019r. poz. 60, poz. 577, poz. 622, poz. 730, poz. 986)
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11)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.
o czasie pracy kierowców
(Dz.U. z 2019r. poz. 1412)

12)

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006r.
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
(Dz.U. Nr 79, poz. 550)
(Zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, z 2009r. Nr 97, poz. 805)

13)

USTAWA z dnia 11 paŸdziernika 2013r.
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z ochron¹ miejsc pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 842)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1608)

14)

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016r.
o delegowaniu pracowników w ramach œwiadczenia us³ug
(Dz.U. z 2016r. poz. 868)

15)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 paŸdziernika 1974r.
w sprawie wspólnej odpowiedzialnoœci materialnej pracowników za powierzone mienie
(Tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 143, poz. 663)

16)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2005r.
w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowi¹zku œwiadczenia pracy osób
powo³anych do s³u¿by w obronie cywilnej w zwi¹zku ze zwalczaniem klêsk ¿ywio³owych,
katastrof i zagro¿eñ œrodowiska
(Dz.U. Nr 60, poz. 518)

17)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 paŸdziernika 1975r.
w sprawie warunków odpowiedzialnoœci materialnej pracowników za szkodê w powierzonym
mieniu
(Tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 143, poz. 662)

18)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004r.
w sprawie wykazu prac wzbronionych m³odocianym i warunków ich zatrudniania przy
niektórych z tych prac
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1509)

19)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017r.
w sprawie wykazu prac uci¹¿liwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w
ci¹¿y i kobiet karmi¹cych dziecko piersi¹
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 796)

20)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie przygotowania zawodowego m³odocianych i ich wynagradzania
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2010)

21)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 wrzeœnia 2017r.
w sprawie wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê oraz wysokoœci
minimalnej stawki godzinowej w 2018r.
(Dz.U. z 2017r. poz. 1747)

22)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 wrzeœnia 2018r.
w sprawie wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê oraz wysokoœci
minimalnej stawki godzinowej w 2019r.
(Dz.U. z 2018r. poz. 1794)
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23)

ROZPORZYDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 sierpnia 2016r.
w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy
(Dz.U. z 2016r. poz. 1366)

24)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1644)

25)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 22
maja 2003r.
w sprawie szczegó³owych zasad udzielania zwolnieñ od pracy osobom o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym
(Dz.U. Nr 100, poz. 927)

26)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 5 grudnia 2002r.
w sprawie przypadków, w których wyj¹tkowo jest dopuszczalne zatrudnianie m³odocianych,
którzy nie ukoñczyli gimnazjum, osób niemaj¹cych 16 lat, które ukoñczy³y gimnazjum, oraz
osób niemaj¹cych 16 lat, które nie ukoñczy³y gimnazjum
(Dz.U. Nr 214, poz. 1808)

27)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 180, poz. 1860)
(Zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz. 972, z 2007r. Nr 196, poz. 1420, z 2019r. poz. 1099)

28)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie sposobu i trybu wydawania zaœwiadczenia lekarskiego stwierdzaj¹cego
przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicê
w ci¹¿y lub karmi¹c¹ dziecko piersi¹
(Dz.U. Nr 42, poz. 292)

29)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoœci w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnieñ od pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1632)

30)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998r.
w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa¿onych w monitory
ekranowe
(Dz.U. z 1998r. Nr 148, poz. 973)

31)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPO£ECZNEJ z dnia 30 maja 1996r.
w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2067)

32)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 8 stycznia 1997r.
w sprawie szczegó³owych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wyp³acania
wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop
(Dz.U. Nr 2, poz. 14)
(Zmiany: z 2002r. Dz.U. Nr 214, poz. 1810, z 2003r. Nr 230, poz. 2290, z 2006r. Nr 217,
poz. 1591, z 2009r. Nr 174, poz. 1353)

33)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 maja 1996r.
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz
wynagrodzenia stanowi¹cego podstawê obliczania odszkodowañ, odpraw, dodatków
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych nale¿noœci przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. z 2017r. poz. 927)
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34)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 marca 2002r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u¿ywania do celów
s³u¿bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebêd¹cych w³asnoœci¹
pracodawcy
(Dz.U. Nr 27, poz. 271)
(Zmiany: Dz.U. z 2004r. Nr 237, poz. 2376)

35)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 10 grudnia 2018r.
w sprawie dokumentacji pracowniczej
(Dz.U. z 2018r. poz. 2369)

36)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 30 grudnia 2016r.
w sprawie œwiadectwa pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1289)
(Zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1197)

37)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzeœnia 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy
(Tekst jednolity: z 2003r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650)
(Zmiany: Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330, z 2008r. Nr 108, poz. 690, z 2011r. Nr 173,
poz. 1034)

38)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 19 wrzeœnia 2013r.
w sprawie szczegó³owych warunków udzielania urlopu wychowawczego
(Dz.U. z 2013r. poz. 1139)

39)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 24 sierpnia 2004r.
w sprawie szczegó³owych warunków odbywania sta¿u oraz przygotowania zawodowego
w miejscu pracy
(Dz.U. Nr 185, poz. 1912)
(Zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2003)

40)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA RODZINY PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 22
czerwca 2016r.
w sprawie miesiêcznego dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych
(Dz.U. z 2016r. poz. 951)

41)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 13 grudnia 2007r.
w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniaj¹cym osoby niepe³nosprawne oraz
osobom niepe³nosprawnym wykonuj¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i rolnicz¹
(Dz.U. Nr 240, poz. 1756)
(Zmiany: Dz. U. z 2008r. Nr 144, poz. 907, Nr 171, poz. 1062)

42)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 24 sierpnia 2009r.
w sprawie przyznawania i wyp³aty œwiadczeñ z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych przedsiêbiorcom w przejœciowych trudnoœciach finansowych
(Dz.U. Nr 135, poz. 1112)

43)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 24 sierpnia 2009r.
w sprawie szczegó³owych warunków dofinansowania ze œrodków Funduszu Pracy kosztów
szkoleñ i studiów podyplomowych oraz szczegó³owych warunków finansowania stypendiów i
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
(Dz.U. Nr 136, poz. 1119)

44)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej
refundacji
kosztów z tytu³u op³aconych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
(Dz.U. z 2014r. poz. 864)
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45)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 11 marca 2011r.
w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników
niepe³nosprawnych
(Dz.U. Nr 62, poz. 316)

46)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 9 marca 2009r.
w sprawie sposobu ustalania przeciêtnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na
zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych
(Dz.U. Nr 43, poz. 349)

47)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012r.
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania œrodków na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej
(Dz.U. z 2012r. poz. 457)

48)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub
samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej
(Dz.U. z 2013r. poz. 167)

49)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 11 kwietnia 2014r.
w sprawie przygotowania zawodowego doros³ych
(Dz.U. z 2014r. poz. 497)
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UBEZPIECZENIA SPO£ECZNE,
ZDROWOTNE, SK£ADKI
1)

II

USTAWA z dnia 13 paŸdziernika 1998r.
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 300)
(Zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 303, poz. 730)

2)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1373)
(Zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1394)

3)

USTAWA z dnia 13 lipca 2006r.
o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1433)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 2192, z 2019r. poz. 622)

4)

USTAWA z dnia 25 marca 2011r.
o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo³ecznych
(Dz.U. Nr 75, poz. 398)

5)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 kwietnia 2008r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu postêpowania w sprawach rozliczania sk³adek, do których
poboru jest zobowi¹zany Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(Dz.U. Nr 78, poz. 465)
(Zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 144, poz. 1181)

6)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 czerwca 2003r.
w sprawie odrêbnego sposobu ubezpieczania ze wzglêdu na wymogi obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa
(Dz.U. Nr 106, poz. 997)

7)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 paŸdziernika 2002r.
w sprawie okreœlenia osób, wobec których nie stosuje siê przepisów ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
(Dz. U. Nr 172, poz 1402)

8)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004r.
w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposobu postêpowania
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w razie
stwierdzenia ich niezgodnoœci
(Dz.U. Nr 286, poz. 2873)

9)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004r.
w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badañ, wydawania orzeczeñ lub
zaœwiadczeñ zwi¹zanych z orzekaniem o niezdolnoœci do pracy dla celów rentowych, orzekaniem
o niepe³nosprawnoœci, ustalaniem uprawnieñ w ramach ubezpieczeñ spo³ecznych
(Dz.U. Nr 281, poz. 2790)
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10)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 23 grudnia 1998r.
w sprawie szczegó³owych zasad oraz trybu rozliczania sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne z uwzglêdnieniem dotacji Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych i bud¿etu pañstwa
(Dz.U. Nr 164, poz. 1190)
(Zmiany: Dz.U. z 1999r. Nr 79, poz. 899, z 2000r. Nr 91, poz. 1013)

11)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie okreœlenia wzorów zg³oszen do ubezpieczeñ spo³ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
imiennych raportów miesiêcznych i imiennych raportów miesiêcznych koryguj¹cych, zg³oszen
p³atnika sk³adek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych koryguj¹cych, zg³oszeñ
danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych,
oœwiadczeñ o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów
(Dz.U. z 2018r. poz. 2495)

12)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 14 grudnia 1998r.
w sprawie wysokoœci i trybu wyp³aty wynagrodzenia p³atnikom sk³adek z tytu³u wykonywania
zadañ z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa
(Dz.U. Nr 153, poz. 1005)

13)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 4 kwietnia 1995r.
w sprawie trybu op³acania sk³adek na Fundusz Pracy przez osoby podlegaj¹ce ubezpieczeniu
spo³ecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu
(Dz.U. Nr 42, poz. 219)
(Zmiany: Dz.U. z 1999r. Nr 111, poz. 1303)

14)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998r.
w sprawie szczegó³owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1949)

15)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 29 marca 2002r.
w sprawie trybu i szczegó³owych zasad zwrotu sk³adek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe
z tytu³u zatrudnienia absolwenta
(Dz.U. Nr 44, poz. 413)

16)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 29 lipca 2004r.
w sprawie trybu dokonywania wp³at sk³adek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych
u pracodawców zagranicznych za granic¹ lub wykonuj¹cych inn¹ pracê zarobkow¹ za granic¹
(Dz.U. Nr 176, poz. 1826)

17)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 7 grudnia 2011r.
w sprawie wykazów, wniosków i wyp³at œwiadczeñ z Funduszu Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych
(Dz.U. Nr 278, poz. 1635)

18)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 listopada 2009r.
w sprawie wzoru bankowego dokumentu p³atniczego nale¿noœci z tytu³u sk³adek, do których
poboru zobowi¹zany jest Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(Dz.U. Nr 202, poz. 1561)

19)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 31 lipca 2003r.
w sprawie szczegó³owych zasad umarzania nale¿noœci z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
(Dz.U. Nr 141, poz. 1365)
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20)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 1 kwietnia 2010r.
w sprawie wymagañ, jakie musz¹ spe³niæ p³atnicy sk³adek przekazuj¹cy dokumenty
ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisjê danych
(Dz.U. Nr 75, poz. 479)

21)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 stycznia 2004r.
w sprawie przekazywania do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych sk³adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe ¿o³nierzy zawodowych pe³ni¹cych s³u¿bê w jednostkach podleg³ych
ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych zwolnionych ze s³u¿by
(Dz.U. Nr 20, poz. 186)

22)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 31 grudnia 2004r.
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(Dz.U. z 2005r. Nr 6, poz. 47)
(Zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 26, poz. 161)

23)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 2 listopada 2006r.
w sprawie op³acania sk³adek na Fundusz Pracy przez osoby podejmuj¹ce zatrudnienie lub inn¹
pracê zarobkow¹ za granic¹ u pracodawcy zagranicznego
(Dz.U. Nr 203, poz. 1500)

24)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 9 stycznia 2009r.
w sprawie refundacji sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne osób niepe³nosprawnych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1218)

25)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie refundacji ze œrodków Funduszu Pracy kosztów szkoleñ oraz wynagrodzeñ i sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ
(Dz.U. Nr 215, poz. 1669)

26)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie okreœlenia szczegó³owych informacji przekazywanych do Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych przez instytucje obs³uguj¹ce wp³aty sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne w
zleceniu p³atniczym oraz formatu zlecenia p³atniczego w formie dokumentu elektronicznego
(Dz.U. Nr 219, poz. 1711)

27)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie szczegó³owego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych
przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 219)

28)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 lutego 1999r.
w sprawie szczegó³owych zasad wyp³acania odsetek za opóŸnienie w ustaleniu lub wyp³acie
œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych
(Dz.U. Nr 12, poz. 104)

29)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych w zale¿noœci od zagro¿eñ zawodowych i ich skutków
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1005)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 502)

30)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 25 czerwca 2014r.
w sprawie refundowania ze œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ wyp³acanych
m³odocianym pracownikom
(Dz.U. z 2014r. poz. 865)
(Zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1395)
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EMERYTURY, RENTY,
ŒWIADCZENIA, ZASI£KI

1)

III

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1270)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 39, poz. 730, poz. 752)

2)

USTAWA z dnia 21 listopada 2008r.
o emeryturach kapita³owych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 926)

3)

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008r.
o emeryturach pomostowych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1924)

4)

USTAWA z dnia 27 czerwca 2003r.
o rencie socjalnej
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1340)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1669)

5)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1172)

6)

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004r.
o œwiadczeniach przedemerytalnych
(Tekst jdenolity: Dz.U. z 2017r. poz. 2148)
(Zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 39, poz. 730)

7)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004r.
o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1776)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 2215)

8)

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1906)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 2215, z 2019r. poz. 1074)

9)

USTAWA z dnia 22 maja 2009r.
o nauczycielskich œwiadczeniach kompensacyjnych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 128)
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10)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004r.
o pracowniczych programach emerytalnych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 850)

11)

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999r.
o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 645)

12)

USTAWA z dnia 30 paŸdziernika 2002r.
o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków lub chorób zawodowych powsta³ych w szczególnych okolicznoœciach
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.737)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 2245)

13)

USTAWA z dnia 30 paŸdziernika 2002r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1205)

14)

USTAWA z dnia 28 listopada 2003r.
o œwiadczeniach rodzinnych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1952)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 107, poz. 138, poz. 650, poz. 730, poz. 912, poz. 1000, poz. 1544,
poz. 1669, poz. 2354, z 2019r. poz. 60, poz. 303, poz. 577, poz. 730, poz. 752, poz. 924, poz. 1394)

15)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2014r.
w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych przez otwarty
fundusz emerytalny o zawarciu umowy z cz³onkiem oraz dokonywania wyp³aty transferowej
(Dz.U. z 2014r. poz. 143)

16)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2004r.
w sprawie op³aty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytu³u wyp³at
transferowych
(Dz.U. Nr 31, poz. 262)

17)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 maja 1998r.
w sprawie szczegó³owych zasad prowadzenia rejestru cz³onków funduszu emerytalnego,
szczegó³owego zakresu informacji, które powinny byæ zawarte w rejestrze, oraz zasad
sporz¹dzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty
(Dz.U. Nr 63, poz. 402)
(Zmiany: Dz.U. z 2004r. Nr 47, poz. 451, z 2009r. Nr 55, poz. 451)

18)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której nastêpuje uzyskanie
cz³onkostwa w otwartym funduszu emerytalnym
(Dz.U. Nr 284, poz. 1669)

19)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 paŸdziernika 2001r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu kierowania przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych na
rehabilitacjê lecznicz¹ oraz udzielania zamówieñ na us³ugi rehabilitacyjne
(Dz.U. Nr 131, poz. 1457)

20)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2004r.
w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy nadzoru pó³rocznych i rocznych
informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych
(Dz.U. Nr 155, poz. 1634)
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21)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2011r.
w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i otwarte
fundusze emerytalne czynnoœci dotycz¹cych okresowych emerytur kapita³owych
(Dz.U. Nr 295, poz. 1745)

22)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2011r.
w sprawie obowi¹zków informacyjnych funduszy emerytalnych
(Dz.U. Nr 90, poz. 520)

23)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 paŸdziernika 2014r.
w sprawie terminu,sposobu i trybu przekazywania œrodków zgromadzonych na rachunku
cz³onka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczen
Spo³ecznych w zwi¹zku z ukonczeniem przez ubezpieczonego wieku ni¿szego o 10 lat od
wieku emerytalnego
(Dz.U. z 2014r. poz. 1418)

24)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 14 grudnia 2004r.
w sprawie orzekania o niezdolnoœci do pracy
(Dz.U. Nr 273, poz. 2711)

25)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 sierpnia 2004r.
w sprawie okreœlenia wzoru informacji o œrodkach zgromadzonych przez oszczêdzaj¹cego na
indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania
(Dz.U. Nr 187, poz. 1932)
(Zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 115, poz. 968)

26)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 23 lutego 2000r.
w sprawie szczegó³owych zasad przeprowadzania przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dope³nili
obowi¹zku zawarcia umów z funduszami
(Dz.U. Nr 15, poz. 190)
(Zmiany: z 2004r. Dz.U. Nr 47, poz. 455)

27)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2000r.
w sprawie szczegó³owych zasad wspó³pracy Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
z ubezpieczonymi i p³atnikami sk³adek w zakresie ustalania kapita³u pocz¹tkowego
(Dz.U. Nr 72, poz. 846)

28)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie zak³adowego funduszu rehabilitacji osób niepe³nosprawnych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1023)

29)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 26
wrzeœnia 2003r.
w sprawie przyznawania renty socjalnej
(Dz.U. Nr 170, poz. 1656)

30)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia
15 lipca 2003r.
w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2027)
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31)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 11 paŸdziernika 2011r.
w sprawie postêpowania o œwiadczenia emerytalno-rentowe
(Dz.U. Nr 237, poz. 1412)

32)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie chorób zawodowych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1367)

33)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006r.
w sprawie trybu przekazywania œrodków finansowych na wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych oraz
sposobu sporz¹dzania sprawozdañ rzeczowo-finansowych
(Dz.U. Nr 95, poz. 661)

34)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2009r.
w sprawie ustalania okolicznoœci i przyczyn wypadków przy pracy
(Dz.U. Nr 105, poz. 870)

35)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015r.
w sprawie wysokoœci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz¹cej siê stanowi¹cych podstawê
ubiegania siê o zasi³ek rodzinny i specjalny zasi³ek opiekuñczy, wysokoœci oewiadczeñ rodzinnych
oraz wysokoœci zasi³ku dla opiekuna
(Dz.U. z 2015r. poz. 1238)

36)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 1 lutego 2002r.
sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoœci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia
(Dz.U. Nr 17, poz.162)
(Zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1829)

37)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 10 listopada 2015r.
w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolnooeci do pracy, wystawiania
zaœwiadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania b³êdu w zaœwiadczeniu lekarskim
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2013)

38)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 7 stycznia 2009r.
w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

39)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015r.
w sprawie wniosków dotycz¹cych uprawnieñ pracowników zwi¹zanych z rodzicielstwem oraz
dokumentów do³¹czanych do takich wniosków

(Dz.U. Nr 14, poz. 80)

(Dz.U. z 2015r. poz. 2243)
40)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2012r.
w sprawie okreœlenia dowodów stanowi¹cych podstawê przyznania i wyp³aty zasi³ków z
ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1594)

41)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 wrzeœnia 2004r.
w sprawie wzoru protoko³u ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku przy pracy

42)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 27 lipca 1999r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu kontroli prawid³owoœci wykorzystywania zwolnieñ lekarskich
od pracy oraz formalnej kontroli zaœwiadczeñ lekarskich

(Dz.U. Nr 227, poz. 2298)

(Dz.U. Nr 65, poz. 743)
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43)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002r.
w sprawie trybu uznawania zdarzenia powsta³ego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za
wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporz¹dzenia
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1618)

44)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 18 grudnia 2002r.
w sprawie szczegó³owych zasad orzekania o sta³ym lub d³ugotrwa³ym uszczerbku na zdrowiu, trybu
postêpowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postêpowania o wyp³atê jednorazowego odszkodowania
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 954)

45)

ROZPORZ¥DZENIE
w sprawie sposobu
zakresu informacji,
ustalenie prawa do

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 27 lipca 2017r.
i trybu postêpowania w sprawach o przyznanie œwiadczen rodzinnych oraz
jakie maj¹ byæ zawarte we wniosku, zaœwiadczeniach i oœwiadczeniach o
œwiadczen rodzinnych

(Dz.U. z 2017r. poz. 1466)
46)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002r.
w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
(Dz.U. Nr 132, poz. 1121)
(Zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 663)

47)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 24 grudnia 2002r.
w sprawie szczegó³owych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy,
sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporz¹dzania
(Tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz. 924)

48)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015r.
w sprawie zakresu informacji o okolicznoœciach maj¹cych wp³yw na prawo do zasi³ków z ubezpieczenia
spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa lub ich wysokoœæ oraz dokumentów niezbêdnych do
przyznania i wyp³aty zasi³ków
(Dz.U. z 2015r. poz. 2205)
(Zmiany: Dz.U. z 2015r. poz. 2253)

49)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o przyznanie œwiadczenia wychowawczego
oraz zakresu informacji, jakie maj¹ byæ zawarte we wniosku, zaœwiadczeniach i oœwiadczeniach
o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego
(Dz.U. z 2017r. poz. 1465)
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RODO, PODATKI,
POSTÊPOWANIE KONTROLNE
1)

IV

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007r.
o Pañstwowej Inspekcji Pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1251)

2)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1387)
(Zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1394)

3)

USTAWA z dnia 28 wrzeœnia 1991r.
o kontroli skarbowej
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 720)
(Zmiany: Dz.U. z 2016r. poz. 1165)

4)

USTAWA z dnia 16 listopada 2016r.
o Krajowej Administracji Skarbowej
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1947)
(Zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 125)

5)

USTAWA z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018r. poz. 1000)
(Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1669, z 2019r. poz. 730)

6)

USTAWA z dnia 14 grudnia 2018r.
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwi¹zku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestepczoœci
(Dz.U. z 2019r. poz. 125)

6)

USTAWA z dnia 5 lipca 2018r.
o krajowym systemie cyberbezpieczeñstwa
(Dz.U. z 2018r. poz. 1560)

7)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2002r.
w sprawie sposobu i trybu wspó³dzia³ania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów
i pracowników z organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz innymi pañstwowymi,
gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi
(Dz.U. Nr 96, poz. 844)

8)

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie kontroli legalnoœci wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci
przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej cudzoziemcom
(Dz.U. Nr 116, poz. 805)
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9)

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1998r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzania kontroli p³atników sk³adek
(Dz.U. Nr 164, poz. 1165)

10)

ROZPORZ¥DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie trybu i form wspó³dzia³ania niektórych organów z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy w
zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz legalnoœci zatrudnienia
(Dz.U. Nr 250, poz. 1870)

11)

ROZPORZ¥DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 maja 2019r.
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadañ przez inspektora ochrony danych
(Dz.U. z 2019r. poz. 1041)

12)

ROZPORZYDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz¹dzenie o ochronie danych)
(Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG)
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dostêp (on-line) do aktualnych przepisów, komentarzy,
orzeczeñ, decyzji
 KODEKS JAKRO - stan prawny - 2019r.
 bie¿¹ca AKTUALIZACJA po ka¿dym miesi¹cu
do pobrania ze strony JAKRO
 gratis - nieograniczony dostêp do serwisu e-jakro zawieraj¹cego
m.in. archiwalne zbiory przepisów prawnych, aktualne wskaŸniki
i stawki, pytania i odpowiedzi ze szkoleñ

