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§ 5. Je¿eli przepisy prawa podatkowego nak³adaj¹ na podatnika obowi¹zek z³o¿enia deklaracji, wysokoœæ zobowi¹zania podatkowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala siê zgodnie z danymi
zawartymi w deklaracji, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹
inny sposób ustalenia wysokoœci zobowi¹zania podatkowego albo
w toku postêpowania podatkowego stwierdzono, ¿e dane zawarte
w deklaracji, mog¹ce mieæ wp³yw na wysokoœæ zobowi¹zania
podatkowego, s¹ niezgodne ze stanem faktycznym.
Art. 21a. Podatnik, który zamierza skorzystaæ z ulgi podatkowej, której warunkiem, okreœlonym w odrêbnych przepisach, jest
brak zaleg³oœci podatkowych, mo¿e z³o¿yæ wniosek do w³aœciwego organu podatkowego o przeprowadzenie postêpowania
podatkowego. Do wydania decyzji okreœlaj¹cej wysokoœæ zobowi¹zania podatkowego przepis art. 21 § 3 stosuje siê odpowiednio.
Art. 21b. 36) Je¿eli w postêpowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, ¿e:
1) wysokoœæ dochodu jest inna ni¿ wykazana w deklaracji, a
osi¹gniêty dochód nie powoduje powstania zobowi¹zania
podatkowego,
2) w deklaracji zosta³a wykazana strata, a osi¹gniêto dochód w
wysokoœci niepowoduj¹cej powstania zobowi¹zania podatkowego
– organ podatkowy wydaje decyzjê, w której okreœla wysokoœæ
tego dochodu.
Art. 22. § 1. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych
mo¿e, w drodze rozporz¹dzenia, w przypadkach uzasadnionych
interesem publicznym lub wa¿nym interesem podatników:
1) zaniechaæ w ca³oœci lub w czêœci poboru podatków, okreœlaj¹c rodzaj podatku, okres, w którym nastêpuje zaniechanie,
i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie;
2) zwolniæ niektóre grupy p³atników z obowi¹zku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz okreœliæ termin wp³acenia podatku i wynikaj¹ce z tego zwolnienia obowi¹zki informacyjne podatników, chyba ¿e podatnik jest obowi¹zany do
dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia
tego podatku.
§ 1a.37) Rozporz¹dzenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, dotycz¹ce zaniechania poboru podatku od podatników prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, którzy w wyniku zaniechania
poboru podatku stan¹ siê beneficjentami pomocy w rozumieniu
przepisów o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej, stanowi¹ce pomoc publiczn¹, zawiera program pomocowy, okreœlaj¹cy przeznaczenie i warunki dopuszczalnoœci pomocy
publicznej.
§ 2. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, mo¿e zwolniæ
p³atnika z obowi¹zku pobrania podatku, je¿eli:
1) pobranie podatku zagra¿a wa¿nym interesom podatnika, a w
szczególnoœci jego egzystencji, lub
2) podatnik uprawdopodobni, ¿e pobrany podatek by³by niewspó³miernie wysoki w stosunku do podatku nale¿nego za
rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.
§ 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, je¿eli podatnik uprawdopodobni, ¿e zaliczki obliczone wed³ug zasad okreœlonych w ustawach podatkowych by³yby niewspó³miernie wysokie w stosunku do podatku
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nale¿nego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy. 1
§ 3. (uchylony).
§ 4. (uchylony).
§ 5. W przypadku wydania decyzji na podstawie § 2 organ podatkowy okreœla termin wp³acenia przez podatnika podatku lub zaliczki na podatek, chyba ¿e podatnik jest obowi¹zany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku.
§ 6. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych okreœli, w
drodze rozporz¹dzenia, w³aœciwoœæ rzeczow¹ organów podatkowych w sprawach wymienionych w § 2 i 2a.
Art. 23. § 1. Organ podatkowy okreœla podstawê opodatkowania w drodze oszacowania, je¿eli:
1) brak jest ksi¹g podatkowych lub innych danych niezbêdnych
do jej okreœlenia lub
2) dane wynikaj¹ce z ksi¹g podatkowych nie pozwalaj¹ na
okreœlenie podstawy opodatkowania, lub
3) podatnik naruszy³ warunki uprawniaj¹ce do korzystania ze
zrycza³towanej formy opodatkowania.
§ 2. Organ podatkowy odst¹pi od okreœlenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, je¿eli dane wynikaj¹ce z ksi¹g podatkowych, uzupe³nione dowodami uzyskanymi w toku postêpowania, pozwalaj¹ na okreœlenie podstawy opodatkowania.
§ 3. Podstawê opodatkowania okreœla siê w drodze oszacowania, stosuj¹c nastêpuj¹ce metody:
1) porównawcz¹ wewnêtrzn¹ – polegaj¹c¹ na porównaniu wysokoœci obrotów w tym samym przedsiêbiorstwie za poprzednie okresy, w których znana jest wysokoœæ obrotu;
2) porównawcz¹ zewnêtrzn¹ – polegaj¹c¹ na porównaniu wysokoœci obrotów w innych przedsiêbiorstwach prowadz¹cych dzia³alnoœæ o podobnym zakresie i w podobnych
warunkach;
3) remanentow¹ – polegaj¹c¹ na porównaniu wartoœci maj¹tku
przedsiêbiorstwa na pocz¹tku i na koñcu okresu, z uwzglêdnieniem wskaŸnika szybkoœci obrotu;
4) produkcyjn¹ – polegaj¹c¹ na ustaleniu zdolnoœci produkcyjnej przedsiêbiorstwa;
5) kosztow¹ – polegaj¹c¹ na ustaleniu wysokoœci obrotu na
podstawie wysokoœci kosztów poniesionych przez przedsiêbiorstwo, z uwzglêdnieniem wskaŸnika udzia³ów tych
kosztów w obrocie;
6) udzia³u dochodu w obrocie – polegaj¹c¹ na ustaleniu wysokoœci dochodów ze sprzeda¿y okreœlonych towarów i wykonywania okreœlonych us³ug, z uwzglêdnieniem wysokoœci
udzia³u tej sprzeda¿y (wykonanych us³ug) w ca³ym obrocie.
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie mo¿na zastosowaæ metod, o których mowa w § 3, organ podatkowy
mo¿e w inny sposób oszacowaæ podstawê opodatkowania.
§ 5. Okreœlenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno zmierzaæ do okreœlenia jej w wysokoœci zbli¿onej do
rzeczywistej podstawy opodatkowania. Organ podatkowy, okreœlaj¹c podstawê opodatkowania w drodze oszacowania, uzasadnia
wybór metody oszacowania.

36) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoœniku 2.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoœniku 2.
Przypisy redakcyjne:
1 Przepis w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obci¹¿eñ administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r.
Poz. 1342), wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2013 r.
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c) z³o¿enie na przechowanie w pomieszczeniu w³aœciwego
organu;
3) pomieszczeñ – przez ich zamkniêcie oraz na³o¿enie plomb,
pieczêci lub innych znaków urzêdowych;
4) produktów niebezpiecznych – przez ich umieszczenie w pomieszczeniach i w warunkach spe³niaj¹cych wymagania
okreœlone w przepisach odrêbnych;
5) œrodków przewozowych – przez opieczêtowanie lub na³o¿enie innych znaków urzêdowych.1
Art. 22b. 1. Postanowienie dotycz¹ce zabezpieczenia dowodów, o którym mowa w art. 22, powinno zawieraæ okreœlenie terminu
zabezpieczenia.
2. Je¿eli jest to mo¿liwe, termin zabezpieczenia wyrobów powinien byæ okreœlany z uwzglêdnieniem terminów gwarancji oraz innych terminów okreœlaj¹cych wa¿noœæ lub trwa³oœæ wyrobu budowlanego.1
Art. 22c. 1. W³aœciwy organ mo¿e, w drodze postanowienia, dokonaæ zabezpieczenia wyrobu budowlanego albo jego okreœlonej
partii przed dalszym przekazywaniem, je¿eli:
1) kontrolowany nie przedstawi dokumentów zwi¹zanych z
ocen¹ zgodnoœci wyrobu budowlanego, albo
2) dokumenty wskazuj¹, ¿e wyrób budowlany nie spe³nia wymagañ okreœlonych niniejsz¹ ustaw¹, albo
3) dokonane przez kontroluj¹cego oglêdziny wyrobu budowlanego wskazuj¹, ¿e wyrób budowlany mo¿e nie spe³niaæ wymagañ okreœlonych niniejsz¹ ustaw¹, albo
4) posiadane przez organ (kontroluj¹cego) dowody, w rozumieniu przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego,
wskazuj¹, ¿e w³aœciwoœci u¿ytkowe wyrobu s¹ niezgodne z
deklarowanymi.
2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje za¿alenie.
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, traci wa¿noœæ po
up³ywie 2 miesiêcy od dnia dorêczenia kontrolowanemu.
4. Organ, który wyda³ w I instancji postanowienie, o którym
mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze postanowienia, jego wygaœniêcie przed up³ywem 2 miesiêcy od dnia dorêczenia, je¿eli usta³y
przyczyny uzasadniaj¹ce zabezpieczenie wyrobu budowlanego albo
jego okreœlonej partii.
5. Zabezpieczenia wyrobu budowlanego albo jego okreœlonej
partii dokonuje siê przez opieczêtowanie oraz sporz¹dzenie inwentaryzacji w formie protoko³u. Przepisy art. 22a stosuje siê odpowiednio.2
Art. 23. 1. W zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci kontrolnych
kontroluj¹cy korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym
dla funkcjonariuszy publicznych.
2. W³aœciwy miejscowo komendant Policji jest obowi¹zany, na
wniosek w³aœciwego organu, do zapewnienia kontroluj¹cemu pomocy Policji w trakcie wykonywania kontroli.
Art. 23a. Do kontroli dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorcy
stosuje siê przepisy rozdzia³u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.1
Art. 24. Minister w³aœciwy do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
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twa okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób przygotowania kontroli, wzór upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli, wzory protoko³ów kontroli oraz oglêdzin uwzglêdniaj¹c zakres i rodzaj przeprowadzanej kontroli oraz zapewniaj¹c mo¿liwoœæ identyfikacji organu
kontroli i osób wykonuj¹cych czynnoœci kontrolne oraz mo¿liwoœæ
identyfikacji kontrolowanego i identyfikacji wyrobu budowlanego
objêtego kontrol¹.3
Art. 25. 1. W³aœciwy organ mo¿e poddaæ wyrób budowlany albo
jego okreœlon¹ partiê, zabezpieczone zgodnie z art. 22c, badaniom
lub zleciæ ich przeprowadzenie w zakresie wynikaj¹cym z dokumentów i dowodów okreœlonych w ust. 1 tego artyku³u, w celu ustalenia,
czy posiadaj¹ one deklarowane przez producenta w³aœciwoœci u¿ytkowe.4
2. W celu ustalenia, czy wyrób budowlany spe³nia wymagania
okreœlone niniejsz¹ ustaw¹, mo¿na pobieraæ próbki wyrobu budowlanego, w iloœciach niezbêdnych do przeprowadzenia badañ.
3. Pobranie próbki wyrobu budowlanego stwierdza siê przez
sporz¹dzenie protoko³u.
4. Równoczeœnie z pobraniem próbki wyrobu budowlanego nale¿y, z zastrze¿eniem ust. 6, pobraæ i zabezpieczyæ dodatkow¹ próbkê kontroln¹ wyrobu budowlanego z tej samej partii w iloœci odpowiadaj¹cej iloœci pobranej do badañ.
5. Próbka kontrolna jest przechowywana przez kontrolowanego, do czasu jej zwolnienia przez w³aœciwy organ, w warunkach
uniemo¿liwiaj¹cych zmianê jakoœci lub cech charakterystycznych
wyrobu budowlanego.
6. Próbki kontrolnej nie pobiera siê, je¿eli:
1) pobranie próbki by³oby utrudnione z uwagi na wartoœæ, rodzaj lub niewielk¹ iloœæ wyrobu budowlanego;
2) przechowanie próbki w warunkach uniemo¿liwiaj¹cych zmianê jakoœci lub cech charakterystycznych wyrobu budowlanego jest niemo¿liwe.
Art. 26. 1. W³aœciwy organ mo¿e zleciæ badanie pobranych
próbek wyrobu budowlanego lub próbek kontrolnych akredytowanemu laboratorium.
2. Po przeprowadzeniu badañ sporz¹dza siê sprawozdanie z
badañ, które do³¹cza siê do protoko³u kontroli.
3. Je¿eli przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e wyrób budowlany nie spe³nia wymagañ okreœlonych niniejsz¹ ustaw¹, kontrolowany jest obowi¹zany do uiszczenia op³aty stanowi¹cej równowartoœæ
kosztów przeprowadzonych badañ. Do kosztów tych zalicza siê koszty badañ przeprowadzonych przez laboratoria, o których mowa w
ust. 1, oraz koszty transportu i przechowywania próbki.4
4. Op³atê, o której mowa w ust. 3, w³aœciwy organ ustala, w drodze postanowienia, na które przys³uguje za¿alenie. Op³atê uiszcza
siê w terminie 14 dni od dnia dorêczenia postanowienia. W przypadku nieuiszczenia jej w terminie podlega ona œci¹gniêciu w trybie
przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Op³ata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód bud¿etu pañstwa.
6. W przypadku gdy przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e wyrób budowlany spe³nia wymagania okreœlone niniejsz¹ ustaw¹,
koszty przeprowadzonych badañ ponosi Skarb Pañstwa.

dodany ustaw¹ z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) powo³an¹ w przypisie 1 na str. 1.
dodany ustaw¹ z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 760) powo³an¹ w przypisie 2 na str. 1.
w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Poz. 951) powo³an¹ w przypisie 2 na str. 2.
w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 760) powo³an¹ w przypisie 2 na str. 1.
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Objaœnienia:
a)
Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b)
W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska, czêstoœæ przekraczania odnosi siê do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
c)
Poziom dopuszczalny ze wzglêdu na ochronê zdrowia ludzi.
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Za³¹czniki do rozporz¹dzenia Ministra
Œrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
(poz. 1031)
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pocz¹wszy od pierwszego miesi¹ca po powrocie z urlopu macierzyñskiego, dodatkowego urlopu macierzyñskiego lub urlopu wychowawczego.1
Art. 104b. 1. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie
op³acaj¹ sk³adek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesiêcy,
pocz¹wszy od pierwszego miesi¹ca po zawarciu umowy o pracê, za
osoby zatrudnione, które ukoñczy³y 50 rok ¿ycia i w okresie 30 dni
przed zatrudnieniem pozostawa³y w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzêdu pracy.
2. Sk³adki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1,
op³aca siê za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1–3, które nie
osi¹gnê³y wieku wynosz¹cego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mê¿czyzn.2
259)

Art. 105.
Przedsiêbiorcy Polskiego Zwi¹zku G³uchych i
Polskiego Zwi¹zku Niewidomych oraz Zwi¹zku Ociemnia³ych
¯o³nierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemnia³ymi, Zak³ad Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zak³ady
aktywnoœci zawodowej nie op³acaj¹ sk³adek na Fundusz Pracy za
zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepe³nosprawnoœci.
Art. 106. 1. Przychodami Funduszu Pracy s¹:
1) obowi¹zkowe sk³adki na Fundusz Pracy;
2) dotacje bud¿etu pañstwa;
3) œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej na wspó³finansowanie projektów finansowanych z Funduszu Pracy;
4) odsetki od œrodków Funduszu Pracy pozostaj¹cych na rachunkach bankowych dysponenta Funduszu Pracy oraz samorz¹dów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców
Pracy i wojewodów;
4a) odsetki od œrodków Funduszu Pracy pozostaj¹cych na wyodrêbnionych rachunkach bankowych, których obowi¹zek utworzenia wynika z obowi¹zuj¹cych przepisów lub umów zawartych na ich podstawie z dysponentem funduszu, bêd¹cych w
dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizuj¹cej
zadania finansowane ze œrodków Funduszu Pracy;3
5) sp³aty rat i odsetki od po¿yczek udzielonych z Funduszu Pracy;
6) œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej, przeznaczone na wspó³finansowanie dzia³añ z zakresu udzia³u publicznych s³u¿b zatrudnienia w EURES;
6a) 260) œrodki ze sprzeda¿y akcji i udzia³ów, o których mowa w
art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjaliza-
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cji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z póŸn.
zm.261)), oraz zwrot œrodków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodz¹cych z wyp³aty po¿yczek dla osób fizycznych podejmuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹;
6b) œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej, przeznaczone na wspó³finansowanie dzia³añ publicznych s³u¿b zatrudnienia innych ni¿ projekty wspó³finansowane z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego;4
6c) odsetki od wolnych œrodków przekazanych w zarz¹dzanie
zgodnie z przepisami o finansach publicznych;5
7) inne wp³ywy.
2. Przychodami Funduszu Pracy s¹ równie¿ op³aty, wp³aty, kary
pieniê¿ne i grzywny, o których mowa w art. 115 i art. 119–123, a tak¿e œrodki pieniê¿ne, przekazywane do Funduszu Pracy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó³dzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651).6
3. Dysponent Funduszu Pracy, za zgod¹ ministra w³aœciwego
do spraw finansów publicznych, mo¿e zaci¹gaæ kredyty i po¿yczki
na uzupe³nienie œrodków niezbêdnych na wyp³atê zasi³ków.
4. W przypadku wystêpowania przejœciowych nadwy¿ek œrodków
na rachunku bie¿¹cym Funduszu Pracy dysponent Funduszu Pracy
mo¿e dokonywaæ oprocentowanych lokat na rachunkach bankowych w bankach maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.7
264)

Art. 106a.
1. Œrodki Funduszu Pracy mog¹ byæ przeznaczane na finansowanie czêœci dzia³añ publicznych s³u¿b zatrudnienia zwi¹zanych z udzia³em w sieci EURES.
2. Rodzaj dzia³añ, o których mowa w ust. 1, oraz wydatków na
ich realizacjê okreœlaj¹:
1) porozumienia zawierane miêdzy ministrem w³aœciwym do
spraw pracy a samorz¹dami województw lub samorz¹dami
powiatów lub6
2) umowy zawierane miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Uni¹ Europejsk¹, lub8
3) umowy zawierane miêdzy pañstwami, o których mowa w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a–c, a Uni¹ Europejsk¹ na finansowanie partnerstw transgranicznych EURES.7
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2, podlegaj¹ refundacji ze
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej do wysokoœci
okreœlonej w umowach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

259) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoœniku 94.
260) Dodany przez art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 273, poz. 2703), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

261) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z
2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.
262) W brzmieniu ustalonym przez art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó³dzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651), która wesz³a w ¿ycie z
dniem 6 lipca 2006 r. (przypis nieaktualny w zwi¹zku z przypisem redakcyjnym)
263) Uchylony przez art. 103 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoœniku 72. (przypis nieaktualny w zwi¹zku z przypisem redakcyjnym)
264) Dodany przez art. 1 pkt 66 ustawy, o której mowa w odnoœniku 12; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w odnoœniku 6;
wszed³ w ¿ycie z moc¹ od dnia 1 kwietnia 2007 r.

Przypisy redakcyjne:
1 Przepis dodany ustaw¹ z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2009 r.
Przepis dodany ustaw¹ z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) powo³an¹ w przypisie 1 na str. 1, wszed³ w ¿ycie 1 lipca 2009 r.
Przepis dodany ustaw¹ z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1725) powo³an¹ w przypisie 1 na str. 3.
Przepis dodany ustaw¹ z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) powo³an¹ w przypisie 1 na str. 1.
Przepis w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 257, poz. 1726), wesz³a w ¿ycie 1 maja 2011 r.
6 Przepis w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) powo³an¹ w przypisie 1 na str. 1.
7 Przepis skreœlony ustaw¹ z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) powo³an¹ w przypisie 4.
8 Przepis w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1725) powo³an¹ w przypisie 1 na str. 3.
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2
Prace w pomieszczeniach o narzuconej technologi¹ temperaturze powietrza poni¿ej 0°C.

36

Prace fizyczne ciê¿kie w podziemnych kana³ach œciekowych.

37

Prace tancerzy zawodowych zwi¹zane z bardzo ciê¿kim wysi³kiem fizycznym.

38

Prace przy wywozie nieczystoœci sta³ych i p³ynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystoœci zwi¹zane z bardzo
ciê¿kim wysi³kiem fizycznym.

39

Prace przy kuciu rêcznym w kuŸniach przemys³owych oraz obs³udze m³otów mechanicznych.

40

Prace przy produkcji wêglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz ¿elazostopów.

Za³¹cznik nr 2
WYKAZ PRAC O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
Lp.

Rodzaj prac

1

2

1

Prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor).

2

Prace kontrolerów ruchu lotniczego.

3

Prace mechaników lotniczych zwi¹zane z bezpoœredni¹ obs³ug¹ potwierdzaj¹c¹ bezpieczeñstwo statków powietrznych na p³ycie
lotniska.

4

Prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich.

5

Prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zak³adowy, maszynista wieloczynnoœciowych i ciê¿kich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników poci¹gów.

6

Prace bezpoœrednio przy ustawianiu drogi przebiegu poci¹gów i pojazdów metra (dy¿urny ruchu, nastawniczy, manewrowy,
ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpoœrednio potwierdzaj¹cy bezpieczeñstwo poci¹gu, dyspozytor ruchu metra, dy¿urny
ruchu i stacji metra).

7

Prace funkcjonariuszy stra¿y ochrony kolei.

8

Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym.

9

Prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

10

Prace kierowców pojazdów przewo¿¹cych towary niebezpieczne wymagaj¹ce oznakowania pojazdu tablic¹ ostrzegawcz¹ barwy
pomarañczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporz¹dzonej w Genewie dnia 30 wrzeœnia 1957 r.

11

Prace operatorów reaktorów j¹drowych.

12

Prace operatorów ¿urawi wie¿owych, do obs³ugi których s¹ wymagane uprawnienia kategorii I¯ lub równorzêdne oraz dŸwignic
portowych lub stoczniowych.

13

Prace przy bezpoœrednim sterowaniu procesami technologicznymi mog¹cymi stwarzaæ zagro¿enie wyst¹pienia powa¿nej awarii
przemys³owej ze skutkami dla bezpieczeñstwa publicznego.

14

Prace przy bezpoœrednim sterowaniu procesami technicznymi mog¹cymi spowodowaæ awariê techniczn¹ z powa¿nymi skutkami
dla bezpieczeñstwa publicznego.

15

Prace bezpoœrednio przy produkcji materia³ów wybuchowych, œrodków strza³owych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich
konfekcjonowaniu.

16

Prace bezpoœrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzaj¹cymi energiê elektryczn¹ lub ciepln¹.

17

Prace elektromonterów bezpoœrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napiêciem.

18

Prace cz³onków zespo³ów ratownictwa medycznego.

19

Prace cz³onków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otworowego).

20

Prace pracowników jednostek ochrony przeciwpo¿arowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo¿arowej, uczestnicz¹cych bezpoœrednio w akcjach ratowniczych.

21

Prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych, m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii, oœrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zak³adach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich.
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R a c h u n e k p r z e p ³ y w ó w p i e n i ê ¿ n y c h (metoda bezpoœrednia)
A. P r z e p ³ y w y œ r o d k ó w p i e n i ê ¿ n y c h z d z i a ³ a l n o œ c i o p e racyjnej
I. Wp³ywy
1. Sprzeda¿
2. Inne wp³ywy z dzia³alnoœci operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i us³ugi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne oraz inne œwiadczenia
4. Podatki i op³aty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej (I–II)
B. P r z e p ³ y w y œ r o d k ó w p i e n i ê ¿ n y c h z d z i a ³ a l n o œ c i i n westycyjnej
I. Wp³ywy
1. Zbycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powi¹zanych
b) w pozosta³ych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udzia³y w zyskach
– sp³ata udzielonych po¿yczek d³ugoterminowych
– odsetki
– inne wp³ywy z aktywów finansowych
4. Inne wp³ywy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych
2. Inwestycje w nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powi¹zanych

C.

D.
E.

F.
G.

b) w pozosta³ych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone po¿yczki d³ugoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej
(I–II)
Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci finansowej
I. Wp³ywy
1. Wp³ywy netto z wydania udzia³ów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapita³owych oraz dop³at do kapita³u
2. Kredyty i po¿yczki
3. Emisja d³u¿nych papierów wartoœciowych
4. Inne wp³ywy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udzia³ów (akcji) w³asnych
2. Dywidendy i inne wyp³aty na rzecz w³aœcicieli
3. Inne, ni¿ wyp³aty na rzecz w³aœcicieli, wydatki z tytu³u
podzia³u zysku
4. Sp³aty kredytów i po¿yczek
5. Wykup d³u¿nych papierów wartoœciowych
6. Z tytu³u innych zobowi¹zañ finansowych
7. P³atnoœci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej (I–II)
Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem A.III±B.III±C.III)
Bilansowa zmiana stanu œrodków pieniê¿nych, w
tym:
– zmiana stanu œrodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych
Œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
Œrodki pieniê¿ne na koniec okresu (F±D), w tym:
– o ograniczonej mo¿liwoœci dysponowania

(metoda poœrednia)
A. P r z e p ³ y w y œ r o d k ó w p i e n i ê ¿ n y c h z d z i a ³ a l n o œ c i o p e racyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytu³u ró¿nic kursowych
3. Odsetki i udzia³y w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z dzia³alnoœci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu nale¿noœci
8. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych, z
wyj¹tkiem po¿yczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej
(I±II)
B. P r z e p ³ y w y œ r o d k ó w p i e n i ê ¿ n y c h z d z i a ³ a l n o œ c i i n westycyjnej
I. Wp³ywy
1. Zbycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powi¹zanych
b) w pozosta³ych jednostkach

– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udzia³y w zyskach
– sp³ata udzielonych po¿yczek d³ugoterminowych
– odsetki
– inne wp³ywy z aktywów finansowych
4. Inne wp³ywy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych
2. Inwestycje w nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powi¹zanych
b) w pozosta³ych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone po¿yczki d³ugoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej
(I–II)
C. P r z e p ³ y w y œ r o d k ó w p i e n i ê ¿ n y c h z d z i a ³ a l n o œ c i f i nansowej
I. Wp³ywy
1. Wp³ywy netto z wydania udzia³ów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapita³owych oraz dop³at do kapita³u
2. Kredyty i po¿yczki
3. Emisja d³u¿nych papierów wartoœciowych
4. Inne wp³ywy finansowe

Poz. 730
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Art. 100. Komisja Nadzoru Audytowego mo¿e odst¹piæ, na zasadzie wzajemnoœci, od stosowania przepisów art. 96 lub 97, je¿eli
bieg³y rewident lub podmiot uprawniony do badania sprawozdañ
finansowych z pañstwa trzeciego podlegaj¹ w tym pañstwie nadzorowi publicznemu, systemowi postêpowania dyscyplinarnego i systemowi zapewnienia jakoœci, które zosta³y uznane za równowa¿ne
z wymaganiami przewidzianymi w ustawie.
Art. 101. 1. Komisja Nadzoru Audytowego mo¿e, na wniosek
w³aœciwego organu nadzoru publicznego nad bieg³ymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdañ finansowych z pañstwa trzeciego, przekazaæ temu organowi dokumentacjê rewizyjn¹, je¿eli:
1) dokumentacja dotyczy badania spó³ek, które wyemitowa³y
papiery wartoœciowe w tym pañstwie trzecim lub które
wchodz¹ w sk³ad grupy kapita³owej sporz¹dzaj¹cej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w tym pañstwie trzecim,
oraz
2) miêdzy Komisj¹ Nadzoru Audytowego a organem nadzoru
publicznego z pañstwa trzeciego zosta³o zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 102 ust. 1.
2. Przekazanie dokumentacji rewizyjnej, o której mowa w ust. 1,
powinno byæ zgodne z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póŸn. zm.) i
z ustaw¹ z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a tajemnica zawodowa powinna byæ odpowiednio chroniona.1
3. Bieg³y rewident lub podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych jest obowi¹zany dorêczyæ Komisji Nadzoru
Audytowego, na jej ¿¹danie, dokumentacjê rewizyjn¹ w celu
przekazania tej dokumentacji organowi nadzoru z pañstwa trzeciego.
Art. 102. 1. W celu przekazywania dokumentacji, o której
mowa w art. 101, Komisja Nadzoru Audytowego zawiera z organem nadzoru publicznego z pañstwa trzeciego porozumienie, które przewiduje na zasadzie wzajemnoœci, ¿e:
1) organ nadzoru publicznego z pañstwa trzeciego jest
obowi¹zany uzasadniæ wniosek o przekazanie dokumentacji;
2) osoby zatrudnione w organie nadzoru publicznego z pañstwa trzeciego maj¹ce dostêp do dokumentacji s¹ obowi¹zane do zachowania tajemnicy zawodowej;
3) organ nadzoru publicznego z pañstwa trzeciego mo¿e wykorzystaæ otrzyman¹ dokumentacjê wy³¹cznie w celu realizacji
powierzonych mu zadañ w ramach sprawowania nadzoru,
przeprowadzania postêpowañ dyscyplinarnych lub kontroli
w ramach systemu zapewnienia jakoœci w danym pañstwie
trzecim.
2. Komisja Nadzoru Audytowego informuje Komisjê Europejsk¹
o zawartym porozumieniu i jego istotnych postanowieniach.
Art. 103. Komisja Nadzoru Audytowego mo¿e odmówiæ przekazania organowi nadzoru publicznego z pañstwa trzeciego dokumentacji, o której mowa w art. 101, je¿eli:
1) jej przekazanie mog³oby mieæ wp³yw na suwerennoœæ, bezpieczeñstwo lub porz¹dek publiczny Unii Europejskiej lub
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przeciwko bieg³emu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdañ finansowych toczy siê ju¿ postêpowanie s¹dowe w sprawie, której dotyczy wniosek organu nadzoru publicznego z pañstwa trzeciego;
3) organ nadzoru publicznego z pañstwa trzeciego nie spe³nia
wymagañ uznanych przez Komisjê Europejsk¹ za równowa¿ne.
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Rozdzia³ 10
Przepisy zmieniaj¹ce, przejœciowe i koñcowe
(...)

Art. 109. Podmioty uprawnione do badania sprawozdañ finansowych:
1) w terminie 3 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy przeka¿¹ Krajowej Radzie Bieg³ych Rewidentów dodatkowe dane, o które zosta³a rozszerzona lista, w stosunku do listy obowi¹zuj¹cej dotychczas;
2) w terminie 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy dostosuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ do wymagañ ustawy przewidzianych dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych.
Art. 110. Biegli rewidenci przeka¿¹ Krajowej Radzie Bieg³ych
Rewidentów, w terminie 4 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, dodatkowe dane, o które zosta³ rozszerzony rejestr, w
stosunku do rejestru obowi¹zuj¹cego dotychczas.
Art. 111. Krajowa Rada Bieg³ych Rewidentów dostosuje, w terminie 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, rejestr
oraz listê do wymagañ niniejszej ustawy.
Art. 112. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z póŸn.
zm.) zachowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 50 ust. 3 niniejszej ustawy, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.
Art. 113. 1. Sprawy, które zosta³y skierowane do rozpoznania
przez s¹d dyscyplinarny w³aœciwy wed³ug przepisów dotychczasowych, w których nie dosz³o do wyznaczenia terminu rozprawy,
przekazuje siê niezw³ocznie s¹dowi w³aœciwemu wed³ug
przepisów niniejszej ustawy.
2. Sprawy, w których przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej
ustawy wyznaczono termin rozprawy, tocz¹ siê do koñca postêpowania w danej instancji wed³ug przepisów dotychczasowych; w razie odroczenia rozprawy na czas powy¿ej 2 miesiêcy, zawieszenia
postêpowania lub ponownego rozpoznania sprawy albo po zapadniêciu prawomocnego orzeczenia, postêpowanie toczy siê wed³ug
przepisów niniejszej ustawy, a sprawy przekazuje siê niezw³ocznie
w³aœciwemu s¹dowi.
3. Czynnoœci procesowe dokonane na podstawie przepisów
dotychczasowych s¹ skuteczne.
Art. 114. Do biegu terminów przedawnienia karalnoœci przewinieñ dyscyplinarnych pope³nionych przed dniem wejœcia w ¿ycie
niniejszej ustawy stosuje siê przepisy dotychczasowe.
Art. 115. 1. Komisja powo³ana na podstawie art. 7 ustawy z
dnia 13 paŸdziernika 1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie dzia³a do czasu powo³ania Komisji zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, jednak nie d³u¿ej ni¿ 4 miesi¹ce od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.
2. W 2009 r. zg³oszenie przez uprawnione podmioty cz³onków
Komisji nastêpuje w terminie 2 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.
3. Do osób, które rozpoczê³y postêpowanie kwalifikacyjne
przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, maj¹ zastosowanie

1 Przepis w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), wesz³a w ¿ycie 2 stycznia
2011 r.

PRAWO OŒWIATOWE
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1
Czytanie

2

Poz. 219
3

– zna wszystkie litery i odpowiadaj¹ce – czyta na g³os, prawid³owo
akcentuj¹c wyrazy,
im g³oski,
– rozumie krótkie teksty u¿ytkowe,

– dzieli wyraz na sylaby,

– czyta na g³os i cicho proste, krótkie – rozpoznaje formy u¿ytkowe,
np. ¿yczenia, zaproszenie,
teksty,
og³oszenie, list, prost¹ instrukcjê,
– rozumie proste i krótkie teksty
u¿ytkowe,
– rozumie proste i krótkie utwory
literackie, wspierane materia³em
ilustracyjnym, i inne teksty kultury,
– korzysta z obrazkowych s³owników
i encyklopedii

– rozumie krótkie utwory literackie
i inne teksty kultury,
– w tekœcie literackim zaznacza
wybrane fragmenty, okreœla czas
i miejsce akcji, wskazuje g³ównych
bohaterów,
– wyszukuje w tekœcie potrzebne
informacje,

4
– czyta na g³os, poprawnie
i wyraziœcie krótki i prosty tekst
(tak¿e nieznany),
– rozumie utwory literackie i inne
teksty kultury,
– okreœla podstawowe elementy
œwiata przedstawionego w utworze
literackim lub innym tekœcie kultury,
– rozumie podstawowe oraz
przenoœne znaczenie wyrazów
w tekœcie,
– korzysta ze s³owników
i encyklopedii

– korzysta z obrazkowych s³owników
i encyklopedii
Pisanie

– pisze z pamiêci (pojedyncze
– pisze wszystkie ma³e i wielkie litery, – przepisuje krótkie teksty,
zdania) i ze s³uchu (krótkie teksty),
dostrzega ró¿nicê miêdzy liter¹
– pisze z pamiêci (kilka wyrazów)
i g³osk¹,
i ze s³uchu (proste, krótkie teksty), – tworzy krótk¹ wypowiedŸ (dialog,
opowiadanie, przepis),
– przepisuje wyrazy i proste zdania,
– z pomoc¹ nauczyciela tworzy krótk¹
wypowiedŸ (opis, list prywatny,
– pisze z pamiêci (pojedyncze
¿yczenia, zaproszenie),
wyrazy) i ze s³uchu (proste zdania),
po omówieniu pisowni z
– pisze wed³ug wzoru proste teksty
nauczycielem,
na znane mu tematy (np. zwi¹zane
z jego zainteresowaniami),
– tworzy, z pomoc¹ nauczyciela,
krótk¹ wypowiedŸ sk³adaj¹c¹ siê
– pisze proste teksty zwi¹zane
z prostych zdañ (opis,
z poznanymi utworami literackimi
pozdrowienia, ¿yczenia),
i innymi tekstami kultury,

– tworzy wypowiedŸ na znane mu
tematy (np. zwi¹zane z jego
zainteresowaniami),

– pisze wed³ug wzoru krótki tekst
o sobie,

– stosuje podstawowe formu³y
grzecznoœciowe,

– zna i na ogó³ stosuje zasady
ortografii i interpunkcji

– stosuje podstawowe formu³y
grzecznoœciowe,

– na ogó³ pisze poprawnie
ortograficznie i stosuje podstawow¹
interpunkcjê

– dba o poprawnoœæ graficzn¹
polskich liter

– tworzy wypowiedŸ zwi¹zan¹
z poznanymi utworami literackimi
i innymi tekstami kultury,
– stosuje podstawowe formu³y
grzecznoœciowe,

Kompetencje jêzykowe (10–13 lat)
Kompetencje

A – poziom podstawowy

1
S³uchanie

B – poziom œredni (œrednio
zaawansowany)

2

C – poziom zaawansowany

3

4

Uczeñ:

Uczeñ:

Uczeñ:

– rozró¿nia wiêkszoœæ g³osek jêzyka
polskiego (z wyj¹tkiem
najtrudniejszych),

– rozró¿nia wiêkszoœæ g³osek jêzyka
polskiego,

– rozró¿nia wszystkie g³oski jêzyka
polskiego,

– rozumie z³o¿one polecenia, proste
instrukcje oraz wypowiedzi
monologowe i dialogowe, w tym
nadawane za pomoc¹ œrodków
audiowizualnych,

– rozumie z³o¿one polecenia, proste
instrukcje oraz wypowiedzi
monologowe i dialogowe, w³¹cznie
z wypowiedziami w dyskusjach,

– rozumie polecenia oraz proste
wypowiedzi monologowe i
dialogowe,
– rozumie proste, wspó³czesne
utwory literackie wspierane
ilustracjami, gestami, rekwizytami
i inne teksty kultury,
– rozumie proste wypowiedzi
o charakterze informacyjnym
i u¿ytkowym

– rozumie utwory literackie (z ró¿nych
epok) i inne teksty kultury,
– rozumie utwory literackie (zw³aszcza
pisane wspó³czesn¹ polszczyzn¹)
– rozumie rozbudowane wypowiedzi
i inne teksty kultury,
o charakterze informacyjnym
i u¿ytkowym
– rozumie wypowiedzi o charakterze
informacyjnym i u¿ytkowym

Poz. 600
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Aktualizacja 56

1

2

3

3

Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ specjalnych, liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych i liceów uzupe³niaj¹cych, przedmiotów teoretycznych
w szko³ach prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, w tym w szko³ach specjalnych i szkolenia rzemieœlniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zak³adach poprawczych, przedmiotów artystycznych i
ogólnokszta³c¹cych w szko³ach artystycznych i innych placówkach kszta³cenia artystycznego

18

Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ specjalnych, liceów ogólnokszta³c¹cych, przedmiotów teoretycznych w szko³ach prowadz¹cych kszta³cenie
zawodowe, w tym w szko³ach specjalnych i szkolenia rzemieœlniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zak³adach poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokszta³c¹cych w szko³ach artystycznych i innych placówkach kszta³cenia artystycznego1
4
5

Nauczyciele kolegiów nauczycielskich, z wyj¹tkiem nauczycieli kolegiów jêzyków obcych, kulturalno-oœwiatowego i bibliotekarskiego

15

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkó³

22

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkó³ i na kwalifikacyjnych kur1
sach zawodowych
6

Wychowawcy œwietlic szkolnych i pó³internatów (z wyj¹tkiem wychowawców œwietlic szkó³ specjalnych), œwietlic i klubów œrodowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych,
wychowawcy m³odzie¿owych oœrodków socjoterapii

26

7

Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, œwietlic dworcowych, sta³ych szkolnych
schronisk m³odzie¿owych

30

8

Wychowawcy:

9

a)

w zak³adach opiekuñczo-leczniczych dla dzieci,

26

b)

w domach wczasów dzieciêcych

26

– w tym na zajêcia dydaktyczne,

10

c)

w specjalnych oœrodkach szkolno-wychowawczych, zak³adach poprawczych, schroniskach dla
nieletnich, œwietlicach szkó³ specjalnych, rodzinnych oœrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych, zespo³ach pozalekcyjnych zajêæ wychowawczych
zorganizowanych w podmiotach leczniczych

242

Nauczyciele pa³aców m³odzie¿y, m³odzie¿owych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, miêdzyszkolnych oœrodków sportowych

18

10

Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek szkolnych

30

11

Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

20

3a. Obowi¹zku prowadzenia zajêæ w wymiarze okreœlonym w
ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie stosuje siê do dyrektora i wicedyrektora
szko³y oraz nauczyciela, który obowi¹zki dyrektora lub wicedyrektora szko³y pe³ni w zastêpstwie nauczyciela, któremu powierzono to
stanowisko, a tak¿e do nauczycieli kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych, nauczycieli
szkó³ artystycznych i nauczycieli szkó³, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 1a.3
3b. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepe³nym wymiarze zajêæ,
wymiar zajêæ, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7a pkt 2, obni¿a siê proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajêæ.1
3c. Wymiar zajêæ, o którym mowa:

1) w ust. 2 pkt 2 lit. a, ulega obni¿eniu o 2 godziny,
2) w ust. 2 pkt 2 lit. b, ulega obni¿eniu o 1 godzinê
za ka¿dy tydzieñ niezdolnoœci nauczyciela do pracy, w pó³rocznym
okresie rozliczeniowym.1
4. (uchylony).77)
4a. Zajêcia dydaktyczne, opiekuñcze i wychowawcze mog¹ byæ
realizowane, z zastrze¿eniem ust. 2a, w wymiarze:
1) od 19 do 27 godzin – przez nauczycieli, o których mowa
w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko – typ (rodzaj) szko³y,
w lp. 3 i 9;
2) od 23 do 26 godzin – przez nauczycieli, o których mowa
w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko – typ (rodzaj) szko³y,
w lp. 5.4

75) Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez art. 2 pkt 3 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoœniku 3, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2004 r. (przypis nieaktualny w zwi¹zku z przypisem redakcyjnym)

76) Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez art. 2 pkt 3 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoœniku 3, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2004 r. (przypis nieaktualny w zwi¹zku z przypisem redakcyjnym)

77) Przez art. 38 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreœlaj¹cych kompetencje organów administracji publicznej
– w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Przypisy redakcyjne:
1
2
3
4

Przepis w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) powo³an¹ w przypisie 2 na str. 17.
Przepis w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 887) powo³an¹ w przypisie 1 na str. 1.
Przepis dodany ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) powo³an¹ w przypisie 2 na str. 4. Wszed³ w ¿ycie 1 wrzeœnia 2009 r.
Przepis w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) powo³an¹ w przypisie 2 na str. 4.

