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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 Zdrowia  

z dnia 21 października 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie metody zapobiegania 

COVID-19 

 

dodano § 2a ust. 1 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20210001914  

2. --- 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 

września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o systemie oświaty 

 

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty,  

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 19 listopada 2020 r.  

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw, 2) ustawą z dnia 

28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty i ustawy o finansowaniu zadań 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20210001915  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001914
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001914
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001914
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001915
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001915
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001915
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oświatowych oraz zmian wynikających  

z przepisów ogłoszonych przed dniem  

15 września 2021 r. 

 

3. --- 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

17 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych 

 

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy  

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 19 listopada 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, 

2) ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie 

ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych 

innych ustaw, 

3) ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty i ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych  

oraz zmian wynikających z przepisów 

ogłoszonych przed dniem 16 września  

2021 r. 

 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20210001930  

4. --- 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 28 października 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu 

epidemii 

 

m.in. wydłużenie zasad stosowania nakazów 

do 30 listopada 2021 r. 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20210001967  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001930
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001930
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001930
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001967
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001967
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001967
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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. --- --- --- --- 

 

 


