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Nowe przepisy
Przegląd Dzienników Ustaw za 2020 r. od poz. 1 do poz. 150

Prawo pracy
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 13 grudnia
2019 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej
osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (poz. 14)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 10
ust. 8 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU z 2019 r.
poz. 2136). Określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2
pkt 1–4 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zatrudnionych w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1
pkt 2, 8 i 10 tej ustawy, podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub przez niego nadzorowanych,
a także wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Rozporządzenie weszło w życie 22 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych
jednostek (poz. 29)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 21
ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku
z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z 16
września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
(DzU z 2018 r. poz. 1915 ze zm.). Zmienia załącznik
1 i 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych
w urzędach administracji rządowej i pracowników innych
jednostek (DzU poz. 134 ze zm.).
Rozporządzenie weszło w życie 24 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z 2 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej, na których są wykonywane zadania i czynności,
dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej są szczególnie przydatne (poz. 47)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art.
132k ust. 3 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DzU
z 2019 r. poz. 1541 ze zm.). Definiuje stanowiska pracy
związane z obronnością kraju w administracji publicznej.
Rozporządzenie weszło w życie 28 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z 24 grudnia 2019 r. w sprawie
kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy
i odpoczynku rybaków (poz. 58)
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Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 50
ust. 10 ustawy z 11 września 2019 r. o pracy na statkach
rybackich (DzU poz. 2197). Określa tryb przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków przez dyrektora urzędu morskiego.
Rozporządzenie weszło w życie 29 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z 7 stycznia 2020 r. w sprawie
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia (poz. 59)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 31
ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (DzU poz. 2197). Zawiera przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich (dział I), a także wymagania techniczne w zakresie
konstrukcji i wyposażenia statków rybackich (dział II).
Rozporządzenie weszło w życie 29 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy (poz. 61)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 228
§ 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (DzU
z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zmienia załącznik nr 1 do
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (DzU poz. 1286). Wdraża:
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/2398 z 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę
2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz.
UE L 345 z 27.12.2017, s. 87); dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z 16 stycznia 2019 r.
zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony
pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia
na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów
podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, s. 112);
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/983 z 5 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę
2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz.
UE L 164 z 20.06.2019, s. 23).
Rozporządzenie weszło w życie 17 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania
oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE/LABOUR AND SOCIAL SECURITY JOURNAL ISSN 0032-6186

t. LXI, nr 2/2020 DOI 10.33226/0032-6186.2020.2.9

i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy,
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
oraz trybu postępowania odwoławczego (poz. 66)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 6a
ust. 12 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela
(DzU z 2019 r. poz. 2215). Zastępuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 listopada 2018 r. w sprawie
szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
oraz trybu postępowania odwoławczego (DzU poz. 2263
ze zm.), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r.
Rozporządzenie weszło w życie 16 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13
stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (poz. 71)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 47
ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU
z 2018 r. poz. 1559 ze zm.). Zmienia § 20 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (DzU z 2019 r. poz. 1552),
określający wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku, o której mowa
w art. 45 ustawy.
Rozporządzenie weszło w życie 17 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum
Nauki (poz. 112)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 10
ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (DzU z 2019 r. poz. 1384). Zmienia § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27
września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum
Nauki (DzU poz. 1223), przez dodanie ust. 3a, zgodnie
z którym Koordynatorowi może być przyznany dodatek
specjalny na warunkach określonych w § 7 zmienianego
rozporządzenia. Ponadto zmienia załącznik do ww. rozporządzenia określający tabelę kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Koordynatora oraz dla poszczególnych stanowisk pracowników.
Rozporządzenie weszło w życie 25 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24
stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych
urzędników służby cywilnej, mnożników do ustala-

nia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (poz. 146)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 99
ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU
z 2018 r. poz. 1559 ze zm.). Zmienia załącznik 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania
innych świadczeń przysługujących członkom korpusu
służby cywilnej (DzU z 2018 r. poz. 807).
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 marca 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych
jednostek (poz. 147)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 21
ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku
z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z 16
września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
(DzU z 2018 r. poz. 1915 ze zm.). Zmienia załącznik nr
3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych
w urzędach administracji rządowej i pracowników innych
jednostek (DzU poz. 134 ze zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 marca 2020 r.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 30 listopada
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków
wynagradzania za pracę pracowników podmiotów
leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (poz. 4)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (poz. 7)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (poz. 85)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (poz. 123)

Zabezpieczenie społeczne
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozpo-
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rządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych
raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji
rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych
o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (poz. 81)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 49
ust. 2 i 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2019 r. poz. 300 ze zm.).
Zmienia rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia
wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych
i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych
o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych
dokumentów (DzU poz. 2495).
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 czerwca 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie 1 marca 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia
2020 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika
waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. (poz. 128)
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Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 89
ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2020 r.
poz. 53). Określa wysokość zwiększania, o którym mowa
w art. 89 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w roku
2020 na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Rozporządzenie weszło w życie 28 stycznia 2020 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (poz. 53)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (poz. 105)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (poz. 111)
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WARTO PRZECZYTAĆ
W książce autor próbuje wyjaśnić przyczyny obecnego rozwarstwienia społecznego, przede wszystkim
osłabienia klasy średniej. Obecnie, przynajmniej
w krajach rozwiniętych, ta właśnie klasa ulega osłabieniu. Proces ten jeszcze nie dotknął krajów rozwijających się, ale można się obawiać, że wkrótce tam też
się pojawi. Przykłady idą od góry, czyli z krajów ze
światowej czołówki. Statystyki są tu niepokojące, ale
jeszcze gorzej jest z analizą źródeł i procesów prowadzących do pogłębiających się różnic. Zdaniem autora za rozwarstwienia społeczne odpowiedzialne są
procesy, będące zarazem signum temporis obecnych
czasów, a wiec: globalizacja, sekurytyzacja, cyfryzacja i komputeryzacja. Sposoby ich działania różnią się
od siebie ale łączy jedno — w podstawowej części są
zupełnie odmienne od zakorzenionych w świadomości społecznej oczekiwań i poglądów. Konstrukcję
książki oparto więc na obalaniu istniejących przekonań, przedstawianych jako miraże.
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