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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 Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 

2022 roku w sprawie 

przyznawania, przekazywania  

i rozliczania dotacji celowej  

na finansowanie  

lub dofinansowanie kosztów 

realizacji remontów i inwestycji 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 13 grudnia  

2022 rokuzmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

przyznawania, przekazywania  

i rozliczania dotacji celowej  

na finansowanie  

lub dofinansowanie kosztów 

realizacji remontów i inwestycji 

Zmiana terminu składania wniosków  

o przyznanie dotacji celowej na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002650  

2. --- 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 13 grudnia  

2022 roku w sprawie uzyskiwania 

stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli szkół za granicą 

m.in. kwestie sposóbu odbywania 

przygotowania do zawodu nauczyciela 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002692  

3. --- 
Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 15 grudnia  

m.in. zagadnienia dotyczące sposóbu 

wyliczania średnich wynagrodzeń 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002650
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002650
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002650
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002692
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002692
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002692
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002767
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002767
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2022 roku w sprawie sposobu 

opracowywania sprawozdania  

z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli 

nauczycieli i ustalania średniorocznej 

struktury zatrudnienia nauczycieli 

?id=WDU20220002767  

4. 

Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  

14 grudnia 2017 roku w sprawie 

udzielania jednostkom 

samorządu terytorialnego 

dotacji celowej z budżetu 

państwa na dofinansowanie 

zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 27 grudnia  

2022 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

udzielania jednostkom samorządu 

terytorialnego dotacji celowej  

z budżetu państwa  

na dofinansowanie zadań  

w zakresie wychowania 

przedszkolnego 

m.in. zapis o nie uwzględnieniu uczniów 

będących obywatelami Ukrainy, których 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002806  

5. 

Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  

17 grudnia 2010 roku w sprawie 

podstawowych warunków 

niezbędnych do realizacji przez 

szkoły i nauczycieli zadań 

dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych oraz programów 

nauczania 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 28 grudnia  

2022 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

podstawowych warunków 

niezbędnych do realizacji przez 

szkoły i nauczycieli zadań 

dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych oraz programów 

nauczania 

m.in. dodanie przepisu dającemu szkołom 

podstawowe i ponadpodstawowe 

prowadzącym kształcenie w formie dziennej 

uprawnienie do wyposażenia w sprzęt 

komputerowy 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002811  

6.  --- 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 22 grudnia  

2022 roku w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek 

sposób podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2023 pomiędzy 

poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu 

realizowanych przez te jednostki zadań 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002820  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002767
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002806
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002806
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002806
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002811
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002811
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002811
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002820
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002820
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002820
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samorządu terytorialnego w roku 

2023 

oświatowych 

 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 

Lp 
Nazwa aktu prawnego 

dotychczasowego 

 

Nazwa aktu prawnego 

zmieniającego/nowego 

 

Krótka charakterystyka zmian 

Link do aktu 

prawnego 

zmieniającego/no

wego 

1. --- 
Uchwała Rady m.st. Warszawy  

nr LXXIII/2424/2022 z dnia  

8 grudnia 2022 roku 

dot. planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli  

oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2023 roku  

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez m.st. Warszawę. 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/2C

A1C0B9-D718-

4496-9FD5-

DD850FA5E9CA,f

rameless.htm 

2. --- 
Zarządzenie Prezydenta m.st. 

Warszawy nr 1785/2022 z dnia  

1 grudnia 2022 roku 

w sprawie nieodpłatnych przejazdów 

środkami lokalnego transportu zbiorowego 

oraz nieodpłatnego transportu 

specjalistycznymi pojazdami 

dostosowanymi do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, w ramach 

Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście” 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/67

D7767E-FBF7-

42F2-A44F-

645B1108EE33,fra

meless.htm  

 

       10 stycznia 2023 roku                                                                                                                                                   

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/67D7767E-FBF7-42F2-A44F-645B1108EE33,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/67D7767E-FBF7-42F2-A44F-645B1108EE33,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/67D7767E-FBF7-42F2-A44F-645B1108EE33,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/67D7767E-FBF7-42F2-A44F-645B1108EE33,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/67D7767E-FBF7-42F2-A44F-645B1108EE33,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/67D7767E-FBF7-42F2-A44F-645B1108EE33,frameless.htm

