WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
USTAWY
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 t.j., z późn. zm.)

o

świadczeniach

rodzinnych

2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 t.j., z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 t.j., z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 t.j., z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” (Dz. U. z 2019 r., poz. 473 t.j., z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r., poz. 256 t.j., z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 t.j., z późn. zm.)

rodzinny

i

opiekuńczy

8. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 t.j., z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950
t.j., z późn. zm.)
10. art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 30 t.j., z późn. zm.)
11.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 266 t.j., z późn. zm.)
12.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 t.j.,
z późn. zm.)
13.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1000 t.j., z późn. zm.)
14.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 869 t.j., z późn. zm.)

15.Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2020 r., poz. 389 t.j)
16.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1830)
17.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 t.j., z późn. zm.)
18.Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji
sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1446 t.j.)
19.Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 374, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIA
20.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań
w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1610)
21.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek,
do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1831)
22.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych
raportów 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2495, z późn. zm.)
23.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie
z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2234)

24.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1053 t.j., z późn. zm.)
25.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań
w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji
publicznej (Dz. U. z 2010 r., Nr 118, poz. 798)
26.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy
opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu
urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie
pod tą opieką (Dz. U. z 2010 Nr 183, poz. 1234, z późn. zm.)
27.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67)
28.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru
oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. 2011 r. Nr 73,
poz. 395)
29.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących
ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,
świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U.
poz. 1497)

wysokości
podstawę
wysokości
z 2018 r.,

30.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie
wysokości
kosztów
upomnienia
skierowane
przez
wierzyciela
do
zobowiązanego
przed
wszczęciem
egzekucji
administracyjnej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1526)
31.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia27 lipca
2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu
oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach
i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1467 t.j.)
32.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń
rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku,
zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466 t.j.)

33.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18
czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o
przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają
być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177)
34.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1811)
35.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji
zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1810)
36.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca
2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań
z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1179)
37.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych
w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1812)
38.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.)
39.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie
regulaminu
wewnętrznego
urzędowania
powszechnych
jednostek
organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 t.j. z późn. zm.)
40.Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 850 t.j.)

UCHWAŁY
41.Uchwała Nr XVIII/471/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 października
2012 r. w sprawie przyznawania osobom zameldowanym i zamieszkałym
na terenie miasta Elbląg jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
(Dz. Urz. z 2012 r., poz. 3068)
OBWIESZCZENIA
42.Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M.P. z 2016 r., poz. 47)

