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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  

25 sierpnia 2017 roku w sprawie 

nadzoru pedagogicznego 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i 

Nauki z dnia 1 września 2021 roku 

zmieniające rozporządzenie  

w sprawie nadzoru pedagogicznego 

 

Zmiany regulacji dotyczące m.in. definicji 

kontroli, jej celów i czynności 

podejmowanych podczas niej. 

 

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

sap.nsf/DocDetails.xsp?

id=WDU20210001618  

2. --- 

Rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 10 września 2021 roku  

w sprawie szczegółowych 

warunków, form i trybu realizacji 

Priorytetu 3 "Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0. na lata 2021-2025" 

Rozporządzenie określa zakres i formę 

finansowego wspierania organów 

prowadzących placówki wychowania 

przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki 

pedagogiczne w obszarze rozwijania 

zainteresowań dzieci i młodzieży przez 

promowanie i wspieranie rozwoju 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

realizowanego w ramach Priorytetu 3 

„Zakup nowości wydawniczych do 

placówek wychowania przedszkolnego, 

bibliotek szkolnych i pedagogicznych” 

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

sap.nsf/DocDetails.xsp?

id=WDU20210001675  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001618
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001618
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001618
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001675
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001675
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001675
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„Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, 

3. 

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 24 września  

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 przepisów dotyczące m.in. 

organizacji egzaminów 8-klasisty  

i maturalnego 

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

sap.nsf/DocDetails.xsp?

id=WDU20210001743  

4. --- 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

6 września 2021 roku w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy - Karta Nauczyciela 

Wprowadzenie tekstu jednolitego.   

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

sap.nsf/DocDetails.xsp?

id=WDU20210001762  

 

 

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 m. st. 

Warszawy nr 1655/2021  

z 30 września 2021 roku 

Zmiana zarządzenia w sprawie ogłoszenia 

wyników otwartego konkursu ofert  

na realizację zadania publicznego  

https://bip.warszaw

a.pl/NR/exeres/FC

6FC31F-E58C-

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001743
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001743
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001743
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001762
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001762
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001762
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FC6FC31F-E58C-486A-973C-473C30078340,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FC6FC31F-E58C-486A-973C-473C30078340,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FC6FC31F-E58C-486A-973C-473C30078340,frameless.htm
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w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola 

m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą 

Doposażenie placówek wsparcia dziennego 

oraz innych placówek wspierających dzieci  

i młodzież w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym. 

486A-973C-

473C30078340,fra

meless.htm  

 

 

 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FC6FC31F-E58C-486A-973C-473C30078340,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FC6FC31F-E58C-486A-973C-473C30078340,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FC6FC31F-E58C-486A-973C-473C30078340,frameless.htm

