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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  

21 marca 2022 roku w sprawie 

organizacji kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci  

i młodzieży będących 

obywatelami Ukrainy 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 13 maja 2022 roku 

zmieniające rozporządzenie  

w sprawie organizacji kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci  

i młodzieży będących obywatelami 

Ukrainy 

Warunki pozytywnego ukończenia roku 

2021/22 przez uczniów z Ukrainy.  

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220001047  

2. 

Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 31 stycznia 2005 roku  

w sprawie wysokości 

minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 13 maja 2022 roku 

zmieniające rozporządzenie  

w sprawie wysokości minimalnych 

stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego 

oraz wynagradzania za pracę  

w dniu wolnym od pracy 

Nowe brzmienie załącznika ze stawkami 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220001057  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001047
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001047
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001047
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001057
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001057
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001057
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wynagradzania za pracę w dniu 

wolnym od pracy 

3. 

Rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia  

30 kwietnia 2008 roku  

w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę  

i przyznawania innych 

świadczeń związanych z pracą 

dla pracowników niebędących 

nauczycielami, zatrudnionych  

w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych 

przez organy administracji 

rządowej oraz w niektórych 

innych jednostkach 

organizacyjnych 

Rozporządzenie Ministra Rodziny  

i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 

2022 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę 

i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą  

dla pracowników niebędących 

nauczycielami zatrudnionych  

w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez 

organy administracji rządowej  

oraz w niektórych innych 

jednostkach organizacyjnych 

Nowe brzmienie załącznika ze stawkami 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220001088  

4. 
Ustawa z dnia 7 września  

1991 roku o systemie oświaty 

Ustawa z dnia 12 maja 2022 roku  

o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych 

ustaw 

m.in. szkolenia kandydatów  

na egzeminatorów 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220001116  
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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 809/2022 

z 11 maja 2022 roku 

powołanie Komisji Konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 139  

im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie,  

ul. Syreny 5/7 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/B14

B49A6-47CA-

4DEA-8E2F-

D6B6DAD851FF,f

rameless.htm 

2.  

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 810/2022 

z 11 maja 2022 roku 

powołanie Komisji Konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 388  

im. Jana Pawła II w Warszawie,  

ul. Deotymy 25/33 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/07B

B7AB2-E1A6-

44FC-B562-

E8353D9B491F,fra

meless.htm 

3. --- 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 811/2022 

z 11 maja 2022 roku 

powołanie Komisji Konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Przedszkola nr 136 w Warszawie, 

ul. Antoniego Dobiszewskiego 3A 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/92E

DEA8D-6F9F-

40CE-8963-

F4C0232E96B7,fra

meless.htm  

4. --- 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 812/2022 

z 11 maja 2022 roku 

powołanie Komisji Konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Przedszkola nr 234 w Warszawie, 

ul. Ożarowska 59 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/636

AF6F7-7F08-

43D9-82F4-

4D8904F870E4,fra

meless.htm 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/92EDEA8D-6F9F-40CE-8963-F4C0232E96B7,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/92EDEA8D-6F9F-40CE-8963-F4C0232E96B7,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/92EDEA8D-6F9F-40CE-8963-F4C0232E96B7,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/92EDEA8D-6F9F-40CE-8963-F4C0232E96B7,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/92EDEA8D-6F9F-40CE-8963-F4C0232E96B7,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/92EDEA8D-6F9F-40CE-8963-F4C0232E96B7,frameless.htm
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5.  --- 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 813/2022 

z 11 maja 2022 roku 

powołanie Komisji Konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Przedszkola nr 238 „Tęczowy 

Pajacyk” w Warszawie, ul. Monte Cassino 5 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/C95

172D6-CD01-

4DAB-BB41-

B6DC16D38109,fr

ameless.htm 

6. --- 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 820/2022 

z 11 maja 2022 roku 

powołania Komisji Konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym 

Wzgórzu” w Warszawie, ul. Wolska 79 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/3A

E40A4A-3A5A-

4406-AEB1-

4D181A6523C6,fr

ameless.htm 

7. --- 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 821/2022 

z 11 maja 2022 roku 

powołania Komisji Konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Przedszkola nr 133 w Warszawie, 

ul. Okopowa 7A 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/1C6

28447-0655-482D-

A39F-

17B425821F40,fra

meless.htm 

8. --- 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 822/2022 

z 11 maja 2022 roku 

powołania Komisji Konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Przedszkola nr 263 w Warszawie, 

ul. Miła 39 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/C7

AD24A5-6CF1-

4869-BA0E-

4688761B6B8A,fra

meless.htm 

9. --- 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 823/2022 

z 11 maja 2022 roku 

powołania Komisji Konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Przedszkola nr 269 w Warszawie, 

ul. Smocza 22 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/547

D0CBC-AD0D-

436C-90E9-

E9830C9DE6B0,fr

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3AE40A4A-3A5A-4406-AEB1-4D181A6523C6,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3AE40A4A-3A5A-4406-AEB1-4D181A6523C6,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3AE40A4A-3A5A-4406-AEB1-4D181A6523C6,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3AE40A4A-3A5A-4406-AEB1-4D181A6523C6,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3AE40A4A-3A5A-4406-AEB1-4D181A6523C6,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3AE40A4A-3A5A-4406-AEB1-4D181A6523C6,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1C628447-0655-482D-A39F-17B425821F40,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1C628447-0655-482D-A39F-17B425821F40,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1C628447-0655-482D-A39F-17B425821F40,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1C628447-0655-482D-A39F-17B425821F40,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1C628447-0655-482D-A39F-17B425821F40,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1C628447-0655-482D-A39F-17B425821F40,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C7AD24A5-6CF1-4869-BA0E-4688761B6B8A,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C7AD24A5-6CF1-4869-BA0E-4688761B6B8A,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C7AD24A5-6CF1-4869-BA0E-4688761B6B8A,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C7AD24A5-6CF1-4869-BA0E-4688761B6B8A,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C7AD24A5-6CF1-4869-BA0E-4688761B6B8A,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C7AD24A5-6CF1-4869-BA0E-4688761B6B8A,frameless.htm


Str.   ...../..... 

 

ameless.htm 

10. --- 

Zarządzenie Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy nr 824/2022 

z 11 maja 2022 roku 

powołania Komisji Konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Przedszkola nr 403 w Warszawie, 

ul. Góralska 1 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/AF

52FF68-979C-

4319-B066-

D6F5AEF38A06,fr

ameless.htm 

 

 

    14 czerwca 2022 roku                                                                                                                                                   

 


