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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 Narodowej z dnia  

27 sierpnia 2019 roku w sprawie 

świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 28 września  

2022 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków  

 

m.in. zmiany dotyczące wydawania 

duplikatów dyplomów 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002049 

2. --- 

 

Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia  

10 października 2022 roku 

zmieniające rozporządzenie  

w sprawie wynagrodzenia 

dyrektora sądu i zastępcy dyrektora 

sądu 

 

ogłoszenie tekstu jednolitego 

rozporządzenia 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002083  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002083
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002083
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002083
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3. 
Ustawa z dnia 14 grudnia  

2016 roku - Prawo oświatowe 

 

Ustawa z dnia 15 września  

2022 roku o zmianie ustawy - 

Prawo oświatowe oraz ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych 

 

m.in. kwestie przewozu i działań  

do wyliczeń 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002089  

4. --- 

Obwieszczenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 28 września  

2022 roku w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie wykazu 

prywatnych instytucji 

uprawnionych do korzystania  

ze zwolnienia od należności 

przywozowych zwierząt specjalnie 

przygotowanych do użytku 

laboratoryjnego oraz substancji 

biologicznych lub chemicznych 

 

ogłoszenie tekstu jednolitego 

rozporządzenia 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002096  

5. 

Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  

9 sierpnia 2019 roku w sprawie 

organizacji kształcenia dzieci 

obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 11 października 

2022 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

organizacji kształcenia dzieci 

obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą 

 

m.in. uprawnienia dyrektora i zmiany  

w przepisach dotyczące oddziałów 

przedszkolnych 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002097  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002089
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002089
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002089
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002096
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002096
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002096
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002097
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002097
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002097
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6.  

Ustawa z dnia 12 marca  

2022 roku o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym  

na terytorium tego państwa 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 11 października 

2022 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

organizacji kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci  

i młodzieży będących obywatelami 

Ukrainy 

 

wykaz przedmiotów dla ucznia obywatela 

Ukrainy, do których może przystąpić  

w ramach egzaminu ósmoklasisty  

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002103  

7. --- 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

14 września 2022 roku w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o opłacie skarbowej 

 

ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy 

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

isap.nsf/DocDetails.xsp

?id=WDU20220002142  

 

 

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 nr LXXIII/1966/2018 

Rady mista stołecznego Warszawy 

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

Uchwała nr LXXI/2334/2022 Rady 

mista stołecznego Warszawy z dnia 

13 października 2022 roku 

 

zmieniająca uchwały w sprawie regulaminu 

dotyczącego niektórych zasad 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/5C6

7E134-D89E-

49AC-92BD-

159A19EF7056,fra

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002103
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002103
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002103
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002142
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002142
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002142
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prowadzonych przez m.st. Warszawę. 

 

meless.htm 

 

 


