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Nowe przepisy
Przegląd Dzienników Ustaw za 2019 r. od poz. 2338 do poz. 2566

Prawo pracy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
(poz. 2387)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 30a
ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela
(DzU z 2019 r. poz. 2215). Zmienia rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie
sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego (DzU poz. 35
ze zm.). Dodaje do zmienianego rozporządzenia § 6a
określający sposób ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w 2019 r., a także załącznik nr 3 określający
wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019.
Rozporządzenie weszło w życie 26 grudnia 2019 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z 4 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody
rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi (poz. 2389)
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). Zmienia rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 31 lipca 2017 r.
w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (DzU poz.
1542), w tym załącznik do tego rozporządzenia określający wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Rozporządzenie weszło w życie 12 grudnia 2019 r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi
podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (poz. 2415)
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). Zmienia rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom
kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzo-

ru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (DzU poz.
1060).
Rozporządzenie weszło w życie 18 grudnia 2019 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13
grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu (poz. 2428)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 32c
§ 3 ustawy z 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów
powszechnych (DzU z 2019 r. poz. 52 ze zm.). Zmienia
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia
2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu (DzU poz. 1482). Zmienione
przepisy mają zastosowanie do wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu od
1 stycznia 2019 r.
Rozporządzenie weszło w życie 19 grudnia 2019 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (poz. 2441)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 30
ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z 26 stycznia
1982 r. — Karta Nauczyciela (DzU z 2019 r. poz. 2215).
Zmienia załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (DzU z 2014 r. poz. 416 ze zm.),
który określa wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Klimatu z 16 grudnia
2019 r. w sprawie przeprowadzenia kursu przygotowującego do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska oraz warunków zdania egzaminu końcowego (poz. 2445)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 8e ust. 3
ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
(DzU z 2019 r. poz. 1355 ze zm.). Określa zakres i sposób
przeprowadzenia kursu przygotowującego do wykonywania
pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska oraz warunki zdania egzaminu końcowego.
Rozporządzenie weszło w życie 3 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (poz. 2454)
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Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 19
ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (DzU z 2019 r. poz. 1770 ze zm.).
Zastępuje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych
kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (DzU z 2015 r. poz. 2158).
Rozporządzenie weszło w życie 10 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia
2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy
Służby Celno-Skarbowej (poz. 2461)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 148
ust. 2 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2019 r. poz. 768 ze zm.). W związku
z wejściem w życie tego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 7 października 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla
osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby
Celno-Skarbowej (DzU poz. 1920).
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (poz. 2470)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 62
ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe
(DzU z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). Określa wymagania, jakie musi spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora,
wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w szkole
artystycznej, zespole szkół artystycznych oraz w placówce
artystycznej. Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 marca
2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (DzU poz. 693).
Rozporządzenie weszło w życie 4 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20
grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla
państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego (poz. 2476)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 9 ustawy
z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU z 2019 r. poz. 2136).
Zmienia rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 maja
2018 r. w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego (DzU poz.
886) przez powiększenie wykazu, o którym mowa w tytule
zmienianego rozporządzenia, o nowe podmioty.
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r.
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Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24
grudnia 2019 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród dla
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
i jego Zastępców (poz. 2503)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 20
ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (DzU z 2019 r. poz. 298 ze zm.). Określa sposób ustalania wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji
Nadzoru Finansowego i jego Zastępców oraz ustalania
wysokości tych wynagrodzeń i nagród. W związku z wejściem w życie tego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 października 2006 r.
w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego
Komisji i jego Zastępców (DzU poz. 1358 i 1702).
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia
2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (poz. 2522)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 22 § 1
pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (DzU z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Zgodnie z § 1 rozporządzenia zaniechanie poboru podatku dochodowego od
osób fizycznych dotyczy: 1) świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 9aa ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2019 r. poz. 1482 ze
zm.); 2) świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów
specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ww.
ustawy, przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy; 3) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ww. ustawy absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom
klubów integracji społecznej; 4) ryczałtu na przejazdy na
szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych
w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach
bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k
ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz art. 66n ust. 1 i 2 ww.
ustawy; 5) stypendiów otrzymanych na podstawie ww. ustawy. Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w § 1, ma
zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Rozporządzenie weszło w życie 28 grudnia 2019 r.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji
urzędników sądowych i innych pracowników oraz
szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy
sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów,
urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich
sądów administracyjnych (poz. 2536)
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Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 28
ustawy z 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (DzU z 2019 r. poz. 2167). Zmienia załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych,
asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (DzU poz. 384 ze zm.).
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (poz. 2384)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (poz. 2399)

Zabezpieczenie społeczne
Ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (poz. 2473)
Ustawa zmienia ustawę z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (DzU poz. 2192, ze zm.), a także inne ustawy,
w tym ustawę z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2019 r. poz. 300 ze zm.), ustawę z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (DzU z 2019 r.
poz. 1455 ze zm.), ustawę z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (DzU z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), czy ustawę
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2019 r. poz. 1482 ze zm.).
Celem zmian jest wprowadzenie możliwości udzielania
wsparcia finansowanego ze środków Funduszu również
emerytom i rencistom. Z Funduszu, któremu nadaje się
nową nazwę Fundusz Solidarnościowy — w miejsce Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych — będą finansowane jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami
obsługi tego świadczenia, także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną wraz z kosztami ich obsługi.
Ustawa weszła w życie 22 grudnia 2019 r., z wyjątkiem
art. 1 pkt 3 w zakresie art. 3 ust. 1a pkt 3, art. 1 pkt 4 w zakresie art. 6b ust. 1 pkt 3, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r.
oraz art. 12 pkt 3, który wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.
Ustawa z 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy
o Krajowej Administracji Skarbowej (poz. 2550)

Głównym celem ustawy jest rozszerzenie zakresu zastosowania tzw. małego ZUS-u, to jest rozwiązania polegającego na obniżeniu składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.
Zgodnie ze zmienionym art. 18c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU
z 2019 r. poz. 300, ze zm. — dalej: ustawa), prawo do
skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tys. zł, jeżeli działalność
była prowadzona przez cały rok, lub odpowiednio skorygowany względem liczby dni prowadzenia działalności.
W przypadku, gdy dany przedsiębiorca spełnił powyższy
wymóg, podstawa wymiaru składek na jego ubezpieczenia społeczne będzie obliczana zgodnie z wysokością
przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej
działalności gospodarczej osiągniętego przez niego w poprzednim roku kalendarzowym, zgodnie z art. 18c ust. 3
i 4 ustawy. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić
połowa tego dochodu, z uwzględnieniem liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 18c
ust. 2 ustawy podstawa wymiaru składek nie będzie mogła być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku i wyższa niż
60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na
dany rok kalendarzowy (co stanowi „zryczałtowaną”
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i nie korzystają z żadnych zwolnień oraz ulg, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Art. 18c ust. 12 ustawy ustala sposób określenia
przychodu i dochodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej osób, do których w poprzednim roku
kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego. Z kolei w art. 18c ust. 9
ustawy ustanawia obowiązek informacyjny ubezpieczonego, o którym mowa w art. 18c ust. 1 ustawy, obejmujący
przekazanie informacji o zastosowanych formach opodatkowania obowiązujących go w poprzednim roku kalendarzowym, o rocznym przychodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej i rocznym dochodzie z tej działalności
uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, w tym
o przychodzie i dochodzie uzyskanych w okresie obowiązywania danej formy opodatkowania, oraz o podstawie
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
ustalonej na dany rok kalendarzowy.
W związku z wprowadzonymi zmianami uchylono art. 18c
ust. 5 i 6 ustawy.
Ustawa wchodzi w życie 1 lutego 2020 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (poz. 2407)
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