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DZIELNICOWE 

BIURO FINANSÓW 

OŚWIATY – WOLA m. 

st. Warszawy 
 

WYKAZ NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH ORAZ ZMIAN  

W DOTYCHCZAS OBOWIAZUJĄCYCH 

Z-03/P-13 

Wydanie Nr 11 

Data wydania 01.09.2020 r. 

 

AKTY PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO  

Lp 
Nazwa aktu prawnego 

dotychczasowego 

 

Nazwa aktu prawnego 

zmieniającego/nowego 

 

Krótka charakterystyka zmian 

Link do aktu 

prawnego 

zmieniającego/nowego 

1. 
------------ 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie 

określenia dłuższego okresu 

pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu 

przeciwdziałania COVID-19 

(Dz.U. 2021 poz. 1008) 

 

przedłużenie okresu pobierania zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania 

COVID-19 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20210001008 

 

 

 

2. 
------------ 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie 

określenia dłuższego okresu 

pobierania zasiłku opiekuńczego w 

celu przeciwdziałania COVID-19 

(Dz.U. 2021 poz. 1009) 

 

przedłużenie okresu pobierania zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania 

COVID-19 

https://isap.sejm.gov.pl/

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20210001009 

 

3. 

Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 

w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, 

nakazów 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w 

dodano m. in.  1 pkt 10 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20210001013 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001008
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001008
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001008
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001009
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001009
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001009
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001013
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001013
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001013
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i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. 2021 r. poz. 861)  

 

związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1013) 

 

 

 

4. 

Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 

w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. 2021 r. poz. 861)  

 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 11 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1054) 

 

 

doprecyzowanie ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii w zakresie osób szczepionych w 

tym dla osób które ukończyły 12 r.ż. 

 

https://isap.sejm.gov.pl/

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20210001054 

 

5. 

 

Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 

w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, 

nakazów 

i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. 2021 r. poz. 861 i 879) 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 22 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1116) 

 

 

dodano m. in. § 1b 

Zmiana treści § 9 ust. 5 

 

https://isap.sejm.gov.pl/

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20210001116 

  

6. 

 

Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 

w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. 2021 r. poz. 861 i 879) 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 23 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1125) 

 

zmianie uległ § 3 pkt 13 

 

https://isap.sejm.gov.pl/

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20210001125 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001054
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001054
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001116
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001125
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001125
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7. 

Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 

w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. 2021 r. poz. 861, 879 i 

905) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1145) 

 

 

zmianie uległ m.in. § 3 ust. 3 pkt 24, § 26 w 

ust. 17 

 

https://isap.sejm.gov.pl/

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20210001145 

 

 

 

 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 

Lp 
Nazwa aktu prawnego 

dotychczasowego 

 

Nazwa aktu prawnego 

zmieniającego/nowego 

 

Krótka charakterystyka zmian 

Link do aktu 

prawnego 

zmieniającego/no

wego 

1. --------------------- 

 

Zarządzenie nr 859/2021 Prezydent 

m. st. Warszawy z dnia 08 czerwca 

2021 r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora 

Przedszkola nr 426 „Kraina 

Odkrywców” w Warszawie, ul. 

Boguszewska 4 

 

 

powołano Komisję Konkursową wyłaniającą 

kandydata na stanowisko dyrektora 

Przedszkola nr 426 „Kraina Odkrywców” w 

Warszawie, ul. Boguszewska 4 

 

 

 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/434

27A47-D12B-

4351-AF61-

10E913F4AE7A,fr

ameless.htm 

 

 

2. --------------------- 

 

Zarządzenie nr 860/2021 Prezydent 

m. st. Warszawy z dnia 08 czerwca 

2021 r. w sprawie powołania 

powołano Komisję Konkursową wyłaniającą 

kandydata na stanowisko dyrektora XLV 

Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda 

Traugutta w Warszawie, ul. Miła 26 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/20B

368F1-E730-41FB-

A9D9-

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001145
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001145
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001145
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/43427A47-D12B-4351-AF61-10E913F4AE7A,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/43427A47-D12B-4351-AF61-10E913F4AE7A,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/43427A47-D12B-4351-AF61-10E913F4AE7A,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/43427A47-D12B-4351-AF61-10E913F4AE7A,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/43427A47-D12B-4351-AF61-10E913F4AE7A,frameless.htm
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https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/20B368F1-E730-41FB-A9D9-89F3CB4899CA,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/20B368F1-E730-41FB-A9D9-89F3CB4899CA,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/20B368F1-E730-41FB-A9D9-89F3CB4899CA,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/20B368F1-E730-41FB-A9D9-89F3CB4899CA,frameless.htm
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Komisji Konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora 

XLV Liceum Ogólnokształcącego 

im. Romualda Traugutta w 

Warszawie, ul. Miła 26 

 

 89F3CB4899CA,fr

ameless.htm 

 

3. --------------------- 

Zarządzenie nr 861/2021 Prezydent 

m. st. Warszawy z dnia 08 czerwca 

2021 r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora 

III Liceum Ogólnokształcącego im. 

gen. Józefa Sowińskiego w 

Warszawie, ul. Rogalińska 2 

 

powołano Komisję Konkursową wyłaniającą 

kandydata na stanowisko dyrektora III 

Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa 

Sowińskiego w Warszawie, ul. Rogalińska 2 

 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/84

A40568-A76C-

4EEC-8547-

56219D37827A,fra

meless.htm 

 

4. --------------------- 

Zarządzenie nr 862/2021 Prezydent 

m. st. Warszawy z dnia 08 czerwca 

2021 r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora 

LXXXVI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Batalionu 

„Zośka” w Warszawie, ul. 

Garbińskiego 1 

 

 

powołano komisję konkursową wyłaniającą 

kandydata na stanowisko dyrektora 

LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. 

Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul. 

Garbińskiego 1 

 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/E79

B4126-98F2-

4F5D-8FAE-

381BE8837B6C,fr

ameless.htm 

 

5. --------------------- 

Zarządzenie nr 1031/2021 

Prezydent m. st. Warszawy z dnia 

30 czerwca 2021 r w sprawie 

ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury 

ogłoszenie wyników konkursu dotyczącego 

oferty na realizację zadania publicznego w 

zakresie działalności na rzecz dzieci i 

młodzieży 

 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/C33

686E8-D617-

4A33-A792-

B556580BEC72,fr

ameless.htm 

 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/20B368F1-E730-41FB-A9D9-89F3CB4899CA,frameless.htm
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fizycznej w 2021 roku pod nazwą: 

Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe dzieci i młodzieży 

 

 --------------------- 

UCHWAŁA NR XLIX/1537/2021 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO 

WARSZAWY 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Miejskiego Biura 

Finansów Oświaty m.st. Warszawy 

oraz niektórych dzielnicowych biur 

finansów oświaty m.st. Warszawy, 

a także zmiany nazw i statutów 

niektórych jednostek obsługi 

ekonomiczno-administracyjnej 

szkół i placówek oświatowych. 

 

 

wprowadza ujednolicony system 

informatyzacji 

 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/7D

6A8E18-A2D1-

477E-B65F-

4D781E76DB40,fr

ameless.htm 

 

 

 

14 lipca 2021 r. 

………………………………..    …………………………………..         ……………………………. 

                 data        Osoba sporządzająca                                    Prawnik 
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