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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. --- 

Obwieszczenie Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 9 listopada  

2021 roku w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Obrony Narodowej  

w sprawie powoływania do 

zawodowej służby wojskowej 

Wprowadzenie tekstu jednolitego 

rozporządzenia. 

http://isap.sejm.gov.pl/i

sap.nsf/DocDetails.xsp?

id=WDU20210002337 

2. 

Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  

7 września 2017 roku w sprawie 

orzeczeń i opinii wydawanych 

przez zespoły orzekające 

działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-

pedagogicznych (Dz.U. poz. 

1743) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i 

Nauki z dnia 30 listopada  

2021 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie orzeczeń 

i opinii wydawanych przez zespoły 

orzekające działające w 

publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych 

Uchylenie pkt 1 w § 6 w ust. 2. 

http://isap.sejm.gov.pl/i

sap.nsf/DocDetails.xsp?

id=WDU20210002294  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002337
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002337
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002337
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002294
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002294
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002294
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3. --- 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 z 13 grudnia 2021 roku 

Zasady ograniczenia funkcjonowania 

publicznych i niepublicznych jednostek 

systemu oświaty do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/i

sap.nsf/DocDetails.xsp?

id=WDU20210002301  

4. 

Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  

20 marca 2020 roku w sprawie 

szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 13 grudnia  

2021 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku  

z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

Zmiany w kwestiach dotacji. 

http://isap.sejm.gov.pl/i

sap.nsf/DocDetails.xsp?

id=WDU20210002302  

5. 

Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 31 grudnia  

2020 roku w sprawie metody 

zapobiegania COVID-19 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 13 grudnia 2021 roku 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie metody zapobiegania 

COVID-19 

Zmiana wieku osoby zaszczepionej, która 

może kontynuować szczepienie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

http://isap.sejm.gov.pl/i

sap.nsf/DocDetails.xsp?

id=WDU20210002305  

6.  --- 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku  

Wyłączenia dotyczące wydatków bieżących. 

http://isap.sejm.gov.pl/i

sap.nsf/DocDetails.xsp?

id=WDU20210002394  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002301
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002301
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002301
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002302
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002302
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002302
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002305
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002305
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002305
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002394
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002394
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002394
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z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 z 21 grudnia 2021 roku 

 

 

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 Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 

839/2018 z 24 maja 2018 roku 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 

1920/2021 z 3 grudnia 2021 roku 

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia 

limitów zatrudnienia w Miejskim Biurze 

Finansów Oświaty m.st. Warszawy  

i dzielnicowych biurach finansów oświaty 

m.st. Warszawy 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/BE

F6A10A-B560-

4E5A-9097-

96B82E4B92AF,fr

ameless.htm 

2. 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 

1664/2019 z 8 listopada  

2019 roku 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 

1949/2021 z 9 grudnia 2021 roku 

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania 

składu osobowego Warszawskiej Rady 

Edukacyjnej 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/537

64FF5-CFCB-

4379-839F-

531AEF6B3C4B,fr

ameless.htm 

3. 
Uchwała nr XXIII/416/2003  

z 18 grudnia 2003 roku 

Uchwała nr LVII/1804/2021  

z 9 grudnia 2021 roku 

Zmiana uchwały 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 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/BF

9A5139-38BC-

448B-A720-

C6FA6956539D,fra

meless.htm 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BF9A5139-38BC-448B-A720-C6FA6956539D,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BF9A5139-38BC-448B-A720-C6FA6956539D,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BF9A5139-38BC-448B-A720-C6FA6956539D,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BF9A5139-38BC-448B-A720-C6FA6956539D,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BF9A5139-38BC-448B-A720-C6FA6956539D,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BF9A5139-38BC-448B-A720-C6FA6956539D,frameless.htm
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ekonomiczno-administracyjnej szkół  

i placówek oświatowych. 

4.  --- 
Uchwała nr LVII/1805/2021  

z 9 grudnia 2021 roku 

Wprowadzenie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2022 roku  

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez m.st. Warszawę. 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/6D

C1CEA8-CAB6-

4A08-B4E7-

38A3D733B9AD,f

rameless.htm 

5. 
Uchwała nr XXIV/687/2019 

z 13 grudnia 2019 roku 

Uchwała nr LVII/1806/2021  

z 9 grudnia 2021 roku 

Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu 

przyznawania Warszawskiej Nagrody 

Edukacyjnej im. Marka Edelmana. 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/5B

E3D91A-9406-

4965-9E46-

E6252939AACA,fr

ameless.htm 

6. --- 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 

2034/2021 z 30 grudnia 2021 roku 

W sprawie ustalenia dysponentów środków 

przeznaczonych w 2022 roku  

na doskonalenie zawodowe nauczycieli  

oraz określenia trybu i terminów 

przyznawania dofinansowania za kształcenie 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez  

m.st. Warszawę 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/582

84CB9-78D3-

4665-860A-

99B54C676FD2,fr

ameless.htm 

 

 

    11 stycznia 2022 roku                                                                                                                                                   

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

                 data        Osoba sporządzająca                                    Prawnik 
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