Dziennik Ustaw 2016 r.
1. Pod poz. 1015 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów z 13.06.2016 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
sprawozdawczości budżetowej.
2. Pod poz. 1020 ukazała się ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dotyczyła obszernej zmiany
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz między innymi następujących ustaw:
- o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach,
- o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansówe publicznych w zakresie art. 4
ust. 2 i art. 17.
Poza wyjątkami z art. 22 ustawa wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2016 r.
3. Pod poz. 1047 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości.
4. Pod poz. 1060 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
5. Pod poz. 1121 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z 25 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmianny
dotyczą załączników Nr 1, 2, 4 i 5. Rozpotrządzenie poza wyjątkami z § 3 wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
6. Pod poz. 1126 ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Roporządzenie wchodzi w życie z dniem
28 lipca 2016 r.
7. Pod poz. 1127 ukazło się rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie
wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Roporządzenie
wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2016 r.
8. Pod poz. 1128 ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Roporządzenie wchodzi
w życie z dniem 28 lipca 2016 r.
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9. Pod poz. 1265 ukazała się ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza minimalną
stawkę godzinową wynagrodzenia przy umowach zlecenia. Ustawa wchodzi w życie poza
wyjątkiem z art. 15 z dniem 1 stycznia 2017 r.
10.Pod. poz. 1305 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
Rozporzadzenie wchodzi w życie z dniem 6 września 2016 r.
11.Pod poz. 1354 ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów. Rozporzadzenie wchodzi w życie z dniem
29 sierpnia 2016 r.
12.Pod poz. 1379 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.
13.Pod poz. 1456 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Od 1 stycznia
2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone w wysokości 2000 zł.
14.Pod poz. 1504 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z 15 września 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Rozporzadzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2016 r.
15.Pod poz. 1508 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z 15 września 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych
składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana dotyczy § 3
rozporządzenia. Od dnia 15 września 2016 r. tj. od dnia wejścia w życie deklracje są
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
16.Pod poz. 1511 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
17.Pod poz. 1518 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych.
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18.Pod. poz. 1609 ukazała się ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa wchodzi w życie
19 października 2016 r.
19.Pod poz. 1610 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
20.Pod poz. 1625 ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 października
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2016 r.
21.Pod poz. 1626 ukazało się rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5 października 2016 r.
w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2016 r.
22.Pod poz. 1633 ukazało się rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5 października 2016 r.
w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2016 r.

Monitor Polski 2016
1. Pod poz. 411 ukazało się Obwieszczenie Ministra Energii z 22 kwietnia 2016 r. w sprawie
wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia
30 kwietnia 2017 r. Wysokość tego dodatku w zależności od ilości osób w gospodarstwie
domowym wynosi od 11,9 zł/miesiąc do 18,81zł/miesiąc.
2. Pod poz. 779 ukazało sie Obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.
3. Pod poz. 934 ukazało sie Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. Od 1 stycznia 2017 r.
wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 13 zł.

