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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o og∏aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73,
poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220,
poz. 1600) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wy-
borcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499),

2) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

3) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),

4) ustawà z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595),

5) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy-
leniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

6) ustawà z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania pu-
bliczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12,
poz. 65 i Nr 73, poz. 501)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r. w spra-
wie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o og∏asza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1606),

7) ustawà z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy
o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2253),

8) ustawà z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy
o wydawaniu Monitora Sàdowego i Gospodarcze-
go oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 73, poz. 501),

9) ustawà z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708),

10) ustawà z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy
o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 145, poz. 1050),

11) ustawà z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o zmianie
i uchyleniu niektórych upowa˝nieƒ do wydawania
aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 17 marca 2007 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity nie obejmuje:

1) art. 30—40 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏asza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych ak-
tów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), które stano-
wià:

„Art. 30. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska
(Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r.
Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496
i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46,
poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770
i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550)
w art. 88h w ust. 4 wyrazy „Monitor Pol-
ski” zast´puje si´ wyrazami „Monitor
Polski B”.

Art. 31. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o ce-
nach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100,
poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r.
Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160,
poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) skreÊla si´
art. 24.

Art. 32. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzàdzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496
i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:

„Akty prawa miejscowego stanowio-
nego przez gmin´”;



2) w art. 40:

a) w ust. 1 wyrazy „przepisów po-
wszechnie” zast´puje si´ wyrazami
„aktów prawa miejscowego” oraz
skreÊla si´ wyrazy „, zwanych dalej
przepisami gminnymi”,

b) w ust. 2 w zdaniu wst´pnym wyrazy
„przepisy gminne” zast´puje si´ wy-
razami „akty prawa miejscowego”; 

3) w art. 41 w ust. 1 wyrazy „Przepisy
gminne” zast´puje si´ wyrazami „Akty
prawa miejscowego”;

4) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. Zasady i tryb og∏aszania ak-
tów prawa miejscowego
okreÊla ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718).”;

5) w art. 61 w ust. 2 wyrazy „przepisów
gminnych” zast´puje si´ wyrazami
„aktów prawa miejscowego”.

Art. 33. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r.
o ∏àcznoÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117,
poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770
i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137,
poz. 887 i Nr 150, poz. 984 oraz z 1999 r.
Nr 47, poz. 461) skreÊla si´ rozdzia∏ 5.

Art. 34. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o utworzeniu Komitetu Badaƒ Nauko-
wych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52,
poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24,
poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500,
Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668) dodaje si´
art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. W Dzienniku Urz´dowym Ko-
mitetu Badaƒ Naukowych
og∏asza si´ uchwa∏y Komitetu
Badaƒ Naukowych dotyczàce
przyznawania Êrodków finan-
sowych ustalonych w bud˝ecie
paƒstwa na nauk´.”

Art. 35. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90,
poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177)
w art. 8:

1) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1;

2) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania
do postanowieƒ Prezydenta
o nadaniu Medalu Za D∏ugoletnie
Po˝ycie Ma∏˝eƒskie.”

Art. 36. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140,
poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063
i z 2000 r. Nr 53, poz. 648) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) skreÊla si´ art. 45;
2) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. Za∏o˝enia polityki pieni´˝nej,
sprawozdanie z wykonania
za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej
oraz akty normatywne orga-
nów NBP i Komisji — z wyjàt-
kiem aktów, o których mowa
w art. 54 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 —
og∏aszane sà w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.”;

3) art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art. 54. 1. Prezes NBP wydaje Dzien-

nik Urz´dowy Narodowego
Banku Polskiego, w którym
og∏asza si´:
1) akty organów NBP i Ko-

misji dotyczàce funkcjo-
nowania banków,

2) bilans oraz rachunek zy-
sków i strat NBP,

3) obwieszczenia w spra-
wie utworzenia, likwida-
cji i upad∏oÊci banku
oraz przej´cia banku
przez inny bank.

2. Prezes NBP mo˝e skierowaç
do og∏oszenia równie˝ inne
ni˝ okreÊlone w ust. 1 akty
prawne i obwieszczenia.”;

4) dodaje si´ art. 54a w brzmieniu:

„Art. 54a. 1. Nazwa oraz wzór graficz-
ny pierwszej strony Dzien-
nika Urz´dowego Narodo-
wego Banku Polskiego nie
mogà byç wykorzystywa-
ne przez inne ni˝ NBP
podmioty w celach zarob-
kowych w publikacjach,
wydawnictwach lub in-
nych formach upowszech-
niania aktów prawnych.

2. Do wydawania Dziennika
Urz´dowego Narodowe-
go Banku Polskiego
i og∏aszania w nim aktów
prawnych stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 3,
art. 4, art. 6, art. 7,
art. 15—20 i art. 27 usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych
innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718).”
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Art. 37. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489 i Nr 48,
poz. 550) skreÊla si´ art. 95.

Art. 38. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576,
Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 550 i 552) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 7 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy

„oraz w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski” ”;

2) w art. 89:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zasady i tryb og∏aszania aktów
prawa miejscowego oraz wyda-
wania wojewódzkiego dziennika
urz´dowego okreÊla ustawa
z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏asza-
niu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718).”,

b) skreÊla si´ ust. 5.

Art. 39. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o ad-
ministracji rzàdowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577, z 1999 r. Nr 70,
poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 22, poz. 268 i Nr 48, poz. 550 i 552)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. Zasady i tryb og∏aszania ak-

tów prawa miejscowego oraz
wydawania wojewódzkiego
dziennika urz´dowego okre-
Êla ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718).”;

2) skreÊla si´ art. 43.

Art. 40. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
i Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 43 skreÊla si´ ust. 1, 3 i 4;

2) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. Zasady i tryb og∏aszania ak-

tów prawa miejscowego oraz
wydawania wojewódzkiego
dziennika urz´dowego okre-
Êla ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718).”;

3) skreÊla si´ art. 45.”;

2) art. 246 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordy-
nacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499), który stanowi:

„Art. 246. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisów art. 24 ust. 3—5 ustawy,
o której mowa w art. 238, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, które wcho-
dzà w ˝ycie po up∏ywie 9 miesi´cy od
dnia og∏oszenia niniejszej ustawy.”;

3) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

4) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego prze-
prowadzonych w zwiàzku z zakoƒcze-
niem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

5) art. 55 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595),
który stanowi:

„Art. 55. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 24 ust. 4 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

6) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzy-
skaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;

7) art. 63 i 64 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych
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zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501), które sta-
nowià:

„Art. 63. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie upowa˝nieƒ zmie-
nianych niniejszà ustawà zachowujà moc
do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie nowych upowa˝nieƒ,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 18 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 64. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:

1) art. 17 oraz 54, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia;

2) art. 36 i 37, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 7 miesi´cy od dnia og∏osze-
nia;

3) art. 40, który wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 27 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

4) art. 42 pkt 1, 4 i 7, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 lipca 2006 r.”;

8) art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie
ustawy o og∏aszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 267,
poz. 2253), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

9) art. 7 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie
ustawy o wydawaniu Monitora Sàdowego i Go-

spodarczego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 501), który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 6, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

10) art. 216 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708), który stanowi:

„Art. 216. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 197 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 18 miesi´cy od dnia og∏osze-
nia, oraz art. 214, który wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie usta-
wy o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 145, poz. 1050), który
stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 sierp-
nia 2006 r., z wyjàtkiem art. 1, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

12) art. 45 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o zmianie i uchyleniu niektórych upowa˝nieƒ do
wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220,
poz. 1600), który stanowi:

„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb og∏aszania
aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych oraz zasady i tryb wydawania dzienników urz´-
dowych.

2. Zasady i tryb og∏aszania umów mi´dzynarodo-
wych, a tak˝e uk∏adów zbiorowych pracy okreÊlajà od-
r´bne ustawy.

3. Zasady i tryb og∏aszania aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych Unii Europejskiej oraz
zasady i tryb wydawania Dziennika Urz´dowego Unii
Europejskiej, zwanego dalej „Dziennikiem UE”, okre-
Êlajà przepisy Unii Europejskiej.

Art. 2. 1. Og∏oszenie aktu normatywnego w dzien-
niku urz´dowym jest obowiàzkowe.

2. Odr´bna ustawa mo˝e wy∏àczyç obowiàzek
og∏oszenia aktu normatywnego niezawierajàcego
przepisów powszechnie obowiàzujàcych.

Art. 3. Akty normatywne og∏asza si´ niezw∏ocznie.

Art. 4. 1. Akty normatywne, zawierajàce przepisy
powszechnie obowiàzujàce, og∏aszane w dziennikach
urz´dowych wchodzà w ˝ycie po up∏ywie czternastu
dni od dnia ich og∏oszenia, chyba ˝e dany akt norma-
tywny okreÊli termin d∏u˝szy.

2. W uzasadnionych przypadkach akty normatyw-
ne, z zastrze˝eniem ust. 3, mogà wchodziç w ˝ycie
w terminie krótszym ni˝ czternaÊcie dni, a je˝eli wa˝ny
interes paƒstwa wymaga natychmiastowego wejÊcia
w ˝ycie aktu normatywnego i zasady demokratyczne-
go paƒstwa prawnego nie stojà temu na przeszkodzie,
dniem wejÊcia w ˝ycie mo˝e byç dzieƒ og∏oszenia te-
go aktu w dzienniku urz´dowym.

3. Przepisy porzàdkowe wchodzà w ˝ycie po up∏y-
wie trzech dni od dnia ich og∏oszenia. W uzasadnio-
nych przypadkach przepisy porzàdkowe mogà wcho-
dziç w ˝ycie w terminie krótszym ni˝ trzy dni, a je˝eli
zw∏oka w wejÊciu w ˝ycie przepisów porzàdkowych
mog∏aby spowodowaç nieodwracalne szkody lub po-
wa˝ne zagro˝enia ˝ycia, zdrowia lub mienia, mo˝na
zarzàdziç wejÊcie w ˝ycie takich przepisów z dniem ich
og∏oszenia.

Art. 5. Przepisy art. 4 nie wy∏àczajà mo˝liwoÊci
nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obo-
wiàzujàcej, je˝eli zasady demokratycznego paƒstwa
prawnego nie stojà temu na przeszkodzie.

Art. 6. 1. Przy obliczaniu terminu wejÊcia w ˝ycie
aktu normatywnego okreÊlonego w dniach nie
uwzgl´dnia si´ dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przypad-

ków, gdy akt normatywny wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

2. Terminy wejÊcia w ˝ycie aktu normatywnego
okreÊlone w tygodniach, miesiàcach lub latach koƒczà
si´ z up∏ywem dnia, który nazwà lub datà odpowiada
dniu og∏oszenia, a gdyby takiego dnia w ostatnim
miesiàcu nie by∏o — w ostatnim dniu tego miesiàca.

Art. 7. Akty normatywne wydawane na podstawie
ustaw mo˝na og∏aszaç w okresie od dnia og∏oszenia
danej ustawy, a przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie; akt
taki nie mo˝e wejÊç w ˝ycie wczeÊniej ni˝ ustawa.

Art. 8. Dziennikami urz´dowymi w rozumieniu
ustawy sà: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
Dziennik Urz´dowy Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski”, Dziennik Urz´dowy Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski B”, dzienniki urz´dowe mini-
strów kierujàcych dzia∏ami administracji rzàdowej,
dzienniki urz´dowe urz´dów centralnych oraz woje-
wódzkie dzienniki urz´dowe.

Art. 9. 1. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, og∏asza si´:

1) Konstytucj´;

2) ustawy;

3) rozporzàdzenia z mocà ustawy wydane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4) rozporzàdzenia wydane przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Rad´ Ministrów, Prezesa Rady
Ministrów, ministrów kierujàcych dzia∏ami admi-
nistracji rzàdowej, przewodniczàcych okreÊlonych
w ustawach komitetów, b´dàcych cz∏onkami Rady
Ministrów, oraz Krajowà Rad´ Radiofonii i Telewi-
zji;

5) teksty jednolite aktów okreÊlonych w pkt 1—4;

6) orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego dotyczàce
aktów normatywnych og∏oszonych w Dzienniku
Ustaw;

7) uchwa∏y Rady Ministrów uchylajàce rozporzàdze-
nie ministra.

2. W Dzienniku Ustaw og∏asza si´ równie˝ akty
prawne dotyczàce:

1) stanu wojny i zawarcia pokoju;

2) referendum zatwierdzajàcego zmian´ Konstytucji
i referendum ogólnokrajowego;

2a) skrócenia kadencji Sejmu;
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3) wyborów do Sejmu i Senatu;

4) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

5) powszechnej lub cz´Êciowej mobilizacji i u˝ycia Si∏
Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanu wojennego;

7) stanu wyjàtkowego;

8) stanu kl´ski ˝ywio∏owej;

9) stwierdzenia wa˝noÊci wyboru Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu
oraz wa˝noÊci referendum zatwierdzajàcego zmia-
n´ Konstytucji i referendum ogólnokrajowego.

3. W Dzienniku Ustaw og∏asza si´ ponadto inne ak-
ty prawne, je˝eli odr´bne ustawy tak stanowià.

Art. 10. 1. W Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”, zwanym dalej „Monito-
rem Polskim”, og∏asza si´:

1) zarzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wydane na podstawie ustawy;

2) uchwa∏y Rady Ministrów i zarzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów, wydane na podstawie ustawy;

3) teksty jednolite aktów okreÊlonych w pkt 1 i 2;

4) orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego dotyczàce
aktów normatywnych og∏oszonych w Monitorze
Polskim lub aktów normatywnych, które nie by∏y
og∏oszone.

2. W Monitorze Polskim og∏asza si´ równie˝:

1) uchwa∏y Zgromadzenia Narodowego dotyczàce:

a) regulaminu Zgromadzenia Narodowego,

b) uznania trwa∏ej niezdolnoÊci Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej do sprawowania urz´du
ze wzgl´du na stan zdrowia,

c) postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej w stan oskar˝enia przed Trybuna∏em Sta-
nu;

2) uchwa∏y Sejmu dotyczàce:

a) regulaminu Sejmu,

b) (uchylona),1)

c) uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów
oraz absolutorium dla Rady Ministrów,

d) uchwalenia wotum nieufnoÊci Radzie Mini-
strów lub ministrowi,

e) pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci przed Try-
buna∏em Stanu,

f) rozwiàzania organu stanowiàcego jednostki 
samorzàdu terytorialnego,

g) wyboru, powo∏ywania lub odwo∏ywania na
okreÊlone w Konstytucji lub ustawach stanowi-
ska paƒstwowe; uchwa∏´ o powo∏aniu lub od-
wo∏aniu wymagajàcym zgody Senatu og∏asza
si´ po wyra˝eniu takiej zgody;

3) uchwa∏y Senatu dotyczàce:

a) regulaminu Senatu,

b) wyboru, powo∏ywania, odwo∏ywania, a tak˝e
wyra˝enia zgody na powo∏ywanie lub odwo∏y-
wanie przez Sejm na okreÊlone w Konstytucji
lub ustawach stanowiska paƒstwowe;

4) akty urz´dowe Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej dotyczàce:

a) zwo∏ywania pierwszego posiedzenia nowo wy-
branych Sejmu i Senatu,

b) (uchylona),1)

c) zrzeczenia si´ urz´du Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej,

d) desygnowania i powo∏ywania Prezesa Rady 
Ministrów oraz Rady Ministrów,

e) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powie-
rzania jej tymczasowego pe∏nienia obowiàzków,

f) dokonywania zmian w sk∏adzie Rady Ministrów
na wniosek Prezesa Rady Ministrów,

g) odwo∏ywania ministra, któremu Sejm wyrazi∏
wotum nieufnoÊci,

h) powo∏ywania lub odwo∏ywania na okreÊlone
w Konstytucji i ustawach stanowiska paƒstwo-
we,

i) powo∏ywania s´dziów,

j) nadawania tytu∏u naukowego profesora i tytu∏u
profesora sztuki,

k) mianowania na stopieƒ genera∏a i równorz´d-
ny,

l) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej;

5) postanowienia Trybuna∏u Konstytucyjnego
o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urz´du
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
powierzeniu Marsza∏kowi Sejmu tymczasowego
wykonywania obowiàzków Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

6) postanowienia Trybuna∏u Konstytucyjnego
w sprawach sporów kompetencyjnych pomi´dzy
centralnymi konstytucyjnymi organami paƒstwa.

3. W Monitorze Polskim og∏asza si´ uchwa∏y Sej-
mu i Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego inne ni˝
wymienione w ust. 2, wyroki Trybuna∏u Stanu, a tak˝e
postanowienia Marsza∏ka Sejmu, je˝eli ich og∏oszenie
w Monitorze Polskim jest przewidziane w tych uchwa-
∏ach lub postanowieniach albo je˝eli odr´bne ustawy
tak stanowià.
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4. W Monitorze Polskim og∏asza si´ równie˝ inne
akty prawne, a tak˝e og∏oszenia, obwieszczenia i ko-
munikaty organów, instytucji i osób, je˝eli odr´bne
ustawy tak stanowià.

5. Prezes Rady Ministrów mo˝e zarzàdziç:

1) og∏oszenie w Monitorze Polskim równie˝ innych
ni˝ okreÊlone w art. 9 oraz w ust. 1 aktów praw-
nych;

2) og∏oszenie innych ni˝ okreÊlone w ust. 2 aktów
prawnych, og∏oszeƒ i obwieszczeƒ.

Art. 11. 1. W Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski B”, zwanym dalej „Moni-
tor Polski B”, og∏asza si´:

1) sprawozdania finansowe okreÊlone w przepisach
o rachunkowoÊci;

2) og∏oszenia i obwieszczenia przedsi´biorców, je˝eli
odr´bne przepisy nie wymagajà ich og∏oszenia
w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym;

3) inne akty prawne, a tak˝e informacje, komunikaty,
og∏oszenia i obwieszczenia organów, instytucji
i osób, je˝eli odr´bne ustawy tak stanowià.

2. Og∏aszanie obwieszczeƒ i og∏oszeƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest odp∏atne.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç op∏at, kierujàc si´ rzeczowymi
i osobowymi kosztami wydawania Monitora Polskie-
go B.

Art. 12. 1. W dziennikach urz´dowych ministrów
kierujàcych dzia∏ami administracji rzàdowej oraz
w dziennikach urz´dowych urz´dów centralnych og∏a-
sza si´:

1) akty normatywne organu wydajàcego dziennik
urz´dowy i nadzorowanych przez niego urz´dów
centralnych;

2) uchwa∏y Rady Ministrów uchylajàce zarzàdzenia
ministra wydajàcego dziennik urz´dowy;

3) orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego w spra-
wach aktów normatywnych, o których mowa
w pkt 1 i 2;

4)2) og∏oszenia sàdowe, je˝eli tak stanowià inne usta-
wy.

2. W dziennikach urz´dowych, o których mowa
w ust. 1, mogà byç publikowane informacje, komuni-
katy, obwieszczenia i og∏oszenia organów wymienio-
nych w ust. 1 pkt 1.

3. W dziennikach urz´dowych nie zamieszcza si´
aktów prawnych, które podlegajà og∏oszeniu w Dzien-

niku Ustaw, Monitorze Polskim lub Monitorze Pol-
skim B, jak równie˝, z zastrze˝eniem ust. 1 pkt 1, aktów
prawnych organów innych ni˝ ten, który wydaje
dziennik urz´dowy.

Art. 13. W wojewódzkim dzienniku urz´dowym
og∏asza si´:

1) akty prawa miejscowego stanowione przez woje-
wod´ i organy administracji niezespolonej;

2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik
województwa, organ powiatu oraz organ gminy,
w tym statuty województwa, powiatu i gminy;

3) statuty zwiàzków mi´dzygminnych oraz statuty
zwiàzków powiatów;

4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylajàce akty pra-
wa miejscowego stanowionego przez wojewod´
i organy administracji niezespolonej;

5) wyroki sàdu administracyjnego uwzgl´dniajàce
skargi na akty prawa miejscowego stanowionego
przez: wojewod´ i organy administracji niezespo-
lonej, organ samorzàdu województwa, organ po-
wiatu i organ gminy;

6) porozumienia w sprawie wykonywania zadaƒ pu-
blicznych zawarte:

a) mi´dzy jednostkami samorzàdu terytorialnego,

b) mi´dzy jednostkami samorzàdu terytorialnego
i organami administracji rzàdowej;

7) uchwa∏´ bud˝etowà województwa oraz sprawoz-
danie z wykonania bud˝etu województwa;

8) obwieszczenia o wygaÊni´ciu mandatu wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiàzaniu sej-
miku województwa, rady powiatu lub rady gminy;

9) statut urz´du wojewódzkiego;

10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, ob-
wieszczenia i og∏oszenia, je˝eli tak stanowià prze-
pisy szczególne.

Art. 14. 1. Przepisy porzàdkowe og∏asza si´ w dro-
dze obwieszczeƒ, a tak˝e w sposób zwyczajowo przy-
j´ty na danym terenie lub w Êrodkach masowego
przekazu.

2. Za dzieƒ og∏oszenia przepisów porzàdkowych
uwa˝a si´ dzieƒ wskazany w obwieszczeniu.

3. Og∏oszenie przepisów porzàdkowych w sposób
okreÊlony w ust. 1 nie zwalnia z obowiàzku ich og∏o-
szenia w wojewódzkim dzienniku urz´dowym.

Art. 15. 1. Podstawà do og∏oszenia aktów norma-
tywnych i innych aktów prawnych jest ich orygina∏
podpisany przez upowa˝niony do wydania tego aktu
organ, a w przypadku orzeczenia sàdu lub Trybuna∏u
Konstytucyjnego — odpis orzeczenia.

2. Na oryginale obok podpisu organu umieszcza
si´ piecz´ç urz´dowà.
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2a.3) Je˝eli rozporzàdzenie jest wydawane w poro-
zumieniu z innym organem, podpisu tego organu nie
zamieszcza si´ w tekÊcie rozporzàdzenia og∏aszanym
w dzienniku urz´dowym.

3. Orygina∏ aktu normatywnego lub odpis orzecze-
nia wraz z trzema kopiami jest przedstawiany z wnio-
skiem o og∏oszenie w dzienniku urz´dowym organowi
wydajàcemu dziennik.

3a. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, do-
starcza si´ akt normatywny lub inny akt prawny, w tym
orzeczenie, równie˝ w formie dokumentu elektronicz-
nego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów reali-
zujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501). Dokument
elektroniczny zawiera w swojej treÊci poÊwiadczenie
zgodnoÊci z orygina∏em oraz opatruje si´ go bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym organu, który podpisa∏
ten akt, znakowanym czasem w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póên. zm.4)).

4. Organ wydajàcy dziennik urz´dowy kieruje do
og∏oszenia akt normatywny lub odpis orzeczenia, za-
mieszczajàc wiz´ na tym akcie lub odpisie orzeczenia.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania techniczne
dokumentów elektronicznych zawierajàcych akty nor-
matywne i inne akty prawne, dor´czanych do og∏osze-
nia, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zachowania jednolito-
Êci dostarczanych dokumentów elektronicznych oraz
mo˝liwoÊci ich przetwarzania na potrzeby wydawania
dziennika urz´dowego.

Art. 16. 1.5) Je˝eli liczba zmian w ustawie jest
znaczna lub gdy ustawa by∏a wielokrotnie uprzednio
nowelizowana i pos∏ugiwanie si´ tekstem ustawy mo-
˝e byç istotnie utrudnione, Marsza∏ek Sejmu og∏asza
tekst jednolity ustawy. Ustawa mo˝e okreÊliç termin
og∏oszenia tekstu jednolitego.

2. Organy administracji rzàdowej wspó∏dzia∏ajà
z Marsza∏kiem Sejmu przy opracowywaniu tekstów
jednolitych ustaw.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do og∏a-
szania tekstów jednolitych aktów normatywnych in-
nych ni˝ ustawa. Teksty jednolite tych aktów og∏asza
organ w∏aÊciwy do wydania aktu normatywnego.

4. Tekst jednolity og∏asza si´ w formie obwieszcze-
nia w dzienniku urz´dowym, w którym dany akt nor-
matywny og∏oszono.

Art. 17. 1. B∏´dy w og∏oszonym tekÊcie aktu praw-
nego prostuje si´ w formie obwieszczenia. Sprosto-
wanie nie mo˝e prowadziç do merytorycznej zmiany
tekstu aktu prawnego.

2. Sprostowanie b∏´du og∏asza si´ w tym samym
dzienniku urz´dowym, w którym og∏oszono prostowa-
ny akt.

2a. B∏´dy w tekstach ustaw prostuje Marsza∏ek
Sejmu.

2b. B∏´dy w tekstach umów mi´dzynarodowych
prostuje minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych.

3. Prezes Rady Ministrów, z w∏asnej inicjatywy lub
na wniosek w∏aÊciwego organu, prostuje b∏´dy w tek-
stach aktów innych ni˝ wymienione w ust. 2a i 2b,
og∏oszonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim
i Monitorze Polskim B.

4. Organy wydajàce dzienniki urz´dowe inne ni˝
wymienione w ust. 3 prostujà b∏´dy w tekstach aktów
prawnych og∏oszonych w tych dziennikach.

Art. 18. 1. B∏´dy w tekÊcie jednolitym aktu prawne-
go polegajàce na niezgodnoÊci mi´dzy jego tekstem
wydrukowanym w dzienniku urz´dowym a tekstem
aktu uwzgl´dniajàcym wszystkie zmiany dokonane do
czasu og∏oszenia tekstu jednolitego prostuje si´ w for-
mie obwieszczenia.

2. Sprostowania b∏´du w tekÊcie jednolitym aktu
prawnego dokonuje organ, który og∏osi∏ tekst jednoli-
ty. Przepis art. 17 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 19. 1. Organ wydajàcy dziennik urz´dowy
ustala taki sposób redagowania dziennika, aby cz´Êç
zawierajàca akty normatywne by∏a wyraênie wyodr´b-
niona.

2. Organ wydajàcy dziennik urz´dowy ustala tak˝e
cen´ egzemplarza oraz warunki wydawania, rozpo-
wszechniania i prenumeraty dziennika, tak aby dzien-
nik urz´dowy móg∏ byç powszechnie dost´pny.

3. (uchylony).6)

Art. 20. 1. Dziennik urz´dowy wydaje si´ z zacho-
waniem w roku kalendarzowym kolejnoÊci numerów,
pozycji oraz stron.

2. Na ka˝dym numerze dziennika oznacza si´ dzieƒ
jego wydania, okreÊlany przez organ wydajàcy dzien-
nik. Jako dzieƒ wydania okreÊla si´ dat´ nie wczeÊniej-
szà od dnia udost´pnienia dziennika do sprzeda˝y
w siedzibie organu wydajàcego dziennik.

3. Dzieƒ wydania jest dniem og∏oszenia aktów za-
mieszczonych w danym numerze.

Art. 20a. 1. Dzienniki urz´dowe, zbiory aktów pra-
wa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiory
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nia aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.

———————
6) Przez art. 42 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-

matyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 21 lipca 2005 r.



przepisów gminnych oraz og∏oszone w nich akty nor-
matywne sà wydawane równie˝ w formie elektronicz-
nej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania techniczne,
jakim musi odpowiadaç elektroniczna forma dzienni-
ków urz´dowych, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapew-
nienia powszechnej dost´pnoÊci dzienników urz´do-
wych.

3. Do dzienników urz´dowych wydawanych w for-
mie elektronicznej stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 19 ust. 2.

Art. 20b. Organ wydajàcy dziennik urz´dowy prze-
chowuje akty normatywne i inne akty prawne og∏o-
szone w tym dzienniku w postaci orygina∏ów i doku-
mentów elektronicznych, o których mowa odpowied-
nio w art. 15 ust. 1 i 3a.

Art. 21. 1. Prezes Rady Ministrów wydaje Dziennik
Ustaw, Monitor Polski i Monitor Polski B przy pomocy
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rzàdowego Cen-
trum Legislacji. Kancelaria mo˝e zleciç wyspecjalizo-
wanym jednostkom gospodarczym niektóre czynnoÊci
zwiàzane z drukiem i rozpowszechnianiem Dziennika
Ustaw, Monitora Polskiego i Monitora Polskiego B.

2. Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Monitor Pol-
ski B sà rozpowszechniane w prenumeracie oraz
sprzedawane w sta∏ych punktach sprzeda˝y prowa-
dzonych przez Kancelari´ Prezesa Rady Ministrów
oraz w punktach sprzeda˝y mieszczàcych si´ w siedzi-
bach niektórych organów administracji rzàdowej, sà-
dów oraz innych jednostek.

Art. 22. 1. Ministrowie kierujàcy dzia∏ami admini-
stracji rzàdowej oraz kierownicy urz´dów centralnych
wydajà dzienniki urz´dowe.

2. Ka˝dy z organów wymienionych w ust. 1 mo˝e
wydawaç tylko jeden dziennik urz´dowy, z uwzgl´d-
nieniem ust. 5.

3. Prezes Rady Ministrów mo˝e postanowiç o wy-
dawaniu wspólnego dziennika urz´dowego dwóch lub
wi´cej ministrów kierujàcych dzia∏ami administracji
rzàdowej oraz wspólnego dziennika urz´dów central-
nych podleg∏ych Prezesowi Rady Ministrów.

4. Minister mo˝e postanowiç o wydawaniu wspól-
nego dziennika urz´dowego z urz´dem centralnym
nadzorowanym przez niego.

5.7) Minister Obrony Narodowej, minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych, minister w∏aÊciwy do spraw
zagranicznych, Szef Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego wydajà, w razie potrzeby,
wyodr´bnionà edycj´ dziennika urz´dowego z aktami
prawnymi zawierajàcymi informacje niejawne.

Art. 23. Wojewoda wydaje wojewódzki dziennik
urz´dowy.

Art. 24. 1. Nazwy: Dziennik Ustaw, Monitor Polski
i Monitor Polski B oraz wzór graficzny pierwszych
stron tych dzienników mogà byç wykorzystywane je-
dynie przez organ wydajàcy te dzienniki. Nazwy oraz
wzór graficzny pierwszych stron tych dzienników nie
mogà byç wykorzystywane przez inne podmioty w ce-
lach handlowych w publikacjach, wydawnictwach lub
innych formach upowszechniania aktów prawnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do dzien-
ników urz´dowych, o których mowa w art. 22, oraz
wojewódzkich dzienników urz´dowych.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzory graficzne pierwszej i ostatniej strony
Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Monitora Pol-
skiego B, dzienników urz´dowych, o których mowa
w art. 22 ust. 1 i 3—5, oraz wojewódzkiego dziennika
urz´dowego, a tak˝e ok∏adek i strony tytu∏owej za∏àcz-
ników do dzienników urz´dowych, z uwzgl´dnieniem
jednolitoÊci tych wzorów graficznych, Polskich Norm
dotyczàcych formatów papierów i druku oraz cech wy-
ró˝niajàcych dzienniki urz´dowe spoÊród innych wy-
dawnictw.

Art. 25. 1. Rozpowszechnianie wojewódzkiego
dziennika urz´dowego odbywa si´ w szczególnoÊci
przez sprzeda˝ w sta∏ych punktach sprzeda˝y oraz
w systemie prenumeraty.

2. Sta∏y punkt sprzeda˝y dziennika urz´dowego
jest prowadzony w siedzibie urz´du wojewódzkiego
i delegatury urz´du wojewódzkiego. Sta∏e punkty
sprzeda˝y mogà byç prowadzone równie˝ w siedzi-
bach organów samorzàdu terytorialnego, a tak˝e w in-
nych miejscach, stosownie do miejscowych potrzeb.

3. Sprzeda˝ w systemie prenumeraty prowadzi
sta∏y punkt sprzeda˝y w siedzibie urz´du wojewódz-
kiego i delegatury urz´du wojewódzkiego.

4. Redakcje publikujà przepisy porzàdkowe, o któ-
rych mowa w art. 14, lub ich uzgodnione omówienia
bezp∏atnie, w sposób zapewniajàcy ich najwi´kszà do-
st´pnoÊç.

Art. 26. Urz´dy terenowych organów administracji
rzàdowej oraz organów samorzàdu terytorialnego
prowadzà zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego
oraz Monitora Polskiego B i udost´pniajà je nieodp∏at-
nie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego
przeznaczonych w siedzibach i w godzinach pracy
urz´du.

Art. 27. 1. Organy wydajàce dzienniki urz´dowe
prowadzà zbiory tych dzienników.

2. Do ka˝dego rocznika dzienników urz´dowych,
o których mowa w ust. 1, wydaje si´ skorowidz za rok
ubieg∏y w terminie do dnia 31 marca.

2a. Skorowidz dziennika urz´dowego wydaje si´
na zasadach okreÊlonych dla danego dziennika urz´-
dowego.
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7) W brzmieniu ustalonym przez art. 191 ustawy z dnia

9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
24 lipca 2006 r.



3. Zbiory dzienników urz´dowych wraz ze skorowi-
dzami sà wy∏o˝one w siedzibach organów wydajàcych
dzienniki urz´dowe do nieodp∏atnego, powszechnego
wglàdu, w godzinach pracy urz´du oraz w miejscu do
tego przeznaczonym i powszechnie dost´pnym.

4. W zakresie udost´pniania do wglàdu zbiorów
dzienników urz´dowych z aktami prawnymi zawierajà-
cymi informacje niejawne stosuje si´ przepisy
o ochronie informacji niejawnych.

Art. 28. 1. Starostwo powiatowe gromadzi i udo-
st´pnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowio-
nych przez powiat.

2. Urzàd gminy prowadzi zbiór przepisów gmin-
nych dost´pny do powszechnego wglàdu w jego sie-
dzibie.

3. Przepisy art. 27 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 28a. W przypadkach, o których mowa
w art. 26, art. 27 ust. 3 i art. 28, udost´pnienie wydru-
ków aktów normatywnych lub innych aktów praw-
nych jest odp∏atne. Kierownik urz´du, w którym sà
udost´pnione do powszechnego wglàdu dzienniki
urz´dowe, zbiory aktów prawa miejscowego ustano-
wionych przez powiat albo zbiory przepisów gmin-
nych, ustala cen´ arkusza wydruku aktu normatywne-
go lub innego aktu prawnego, tak aby wydruk ten
móg∏ byç powszechnie dost´pny, a cena pokrywa∏a
koszty udost´pnienia tych wydruków.

Art. 28b. 1. Dzienniki urz´dowe, zbiory aktów pra-
wa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiory
przepisów gminnych albo zawarte w nich akty norma-
tywne i inne akty prawne udost´pnia si´:

1) nieodp∏atnie poprzez Êrodki komunikacji elektro-
nicznej;

2) odp∏atnie za pomocà informatycznych noÊników
danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci pod-
miotów realizujàcych zadania publiczne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania techniczne,
jakim powinny odpowiadaç Êrodki komunikacji elek-
tronicznej i informatyczne noÊniki danych u˝ywane do
udost´pniania dzienników urz´dowych, zbiorów ak-
tów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat
i zbiorów przepisów gminnych albo zawartych w nich
aktów normatywnych i innych aktów prawnych,
uwzgl´dniajàc wymagania techniczne, jakim muszà
odpowiadaç elektroniczne formy dzienników urz´do-
wych, oraz koniecznoÊç zachowania powszechnej do-
st´pnoÊci og∏oszonych w nich aktów normatywnych
i innych aktów prawnych.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç op∏at za udost´pnienie dzienni-
ków urz´dowych, zbiorów aktów prawa miejscowego
ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów
gminnych albo og∏oszonych w nich aktów normatyw-
nych i innych aktów prawnych na informatycznych

noÊnikach danych, a tak˝e sposób uiszczania tych
op∏at, z uwzgl´dnieniem powszechnoÊci dost´pu do
tych wydawnictw oraz og∏oszonych w nich aktów nor-
matywnych i innych aktów prawnych, a tak˝e uzasad-
nionych kosztów ponoszonych przez organ wydajàcy
dziennik urz´dowy, organ prowadzàcy zbiór dzienni-
ków urz´dowych, organ prowadzàcy zbiór aktów pra-
wa miejscowego ustanowionych przez powiat i organ
prowadzàcy zbiór przepisów gminnych, zwiàzanych
z udost´pnianiem tych dokumentów.

Art. 29. Przepisy art. 8, art. 12, art. 16 ust. 3, art. 17
ust. 4, art. 22 ust. 1 i 2, art. 24 oraz art. 27, w zakresie
odnoszàcym si´ do ministrów kierujàcych dzia∏ami
administracji rzàdowej, stosuje si´ do przewodniczà-
cych okreÊlonych w ustawach komitetów, b´dàcych
cz∏onkami Rady Ministrów.

Art. 29a. Dziennik Urz´dowy Unii Europejskiej wy-
dawany przez Urzàd Oficjalnych Publikacji Komisji Eu-
ropejskiej, zawiera:

1) w serii L (legislacja):

a) rozporzàdzenia,

b) dyrektywy,

c) decyzje,

d) zalecenia,

e) opinie;

2) w serii C (komunikaty albo informacje i zawiado-
mienia), w szczególnoÊci:

a) streszczenia wyroków Europejskiego Trybuna∏u
SprawiedliwoÊci i Sàdu Pierwszej Instancji,

b) protoko∏y z posiedzeƒ Parlamentu Europejskie-
go,

c) raporty Trybuna∏u Obrachunkowego,

d) pisemne zapytania poselskie oraz odpowiedzi
na nie udzielane przez Rad´ lub Komisj´,

e) stanowiska Komitetu Ekonomiczno-Spo∏eczne-
go i Komitetu Regionów,

f) og∏oszenia o naborze do pracy w instytucjach
Unii Europejskiej,

g) wezwania do okazania zainteresowania progra-
mami i projektami Unii Europejskiej,

h) umowy publiczne dotyczàce pomocy ˝ywno-
Êciowej,

i) spis treÊci Dziennika UE serii C E;

3) w serii S (suplement), w szczególnoÊci:

a) umowy publiczne dotyczàce pracy, dostaw
i us∏ug ze wszystkich paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej,

b) umowy u˝ytecznoÊci publicznej,

c) umowy publiczne dotyczàce instytucji Unii Eu-
ropejskiej,
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d) umowy Europejskiego Funduszu Rozwoju (kra-
je ACP),

e) umowy Phare, Tacis z paƒstwami Êrodkowej
i wschodniej Europy,

f) projekty finansowane przez Europejski Bank In-
westycyjny, Europejski Bank Centralny i Euro-
pejski Bank Odbudowy i Rozwoju,

g) umowy dotyczàce Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (Norwegia, Islandia i Liechten-
stein),

h) umowy zawarte zgodnie z porozumieniem do-
tyczàcym zamówieƒ publicznych (GPA) w ra-
mach GATT/Âwiatowej Organizacji Handlu
(WTO) ze Szwajcarià,

i) zawiadomienia dotyczàce europejskiej ekono-
micznej grupy interesów (EEIGs),

j) umowy publiczne dotyczàce us∏ug lotniczych.

Art. 29b. Terenowe organy administracji rzàdowej
na terenie swojego dzia∏ania zapewniajà udost´pnia-
nie do nieodp∏atnego, powszechnego wglàdu zbiorów
Dziennika UE w j´zyku polskim w wersji papierowej
lub elektronicznej. Informacja o miejscu i terminach
udost´pniania powinna byç podana w urz´dzie tere-
nowego organu administracji rzàdowej.

Art. 30—40. (pomini´te).8)

Art. 41. Zachowujà moc upowa˝nienia do wyda-
wania tekstów jednolitych, skierowane do organów
wymienionych w tych upowa˝nieniach, zawarte w ak-
tach normatywnych wydanych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 42. W okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
do dnia wype∏nienia obowiàzku wydawania dziennika
urz´dowego, o którym mowa w art. 22, akty i orzeczenia
okreÊlone w art. 12 sà og∏aszane w Monitorze Polskim.

Art. 42a.9) Wydawanie dzienników urz´dowych
i skorowidzów do roczników tych dzienników w for-
mie elektronicznej, a tak˝e udost´pnianie dzienników
urz´dowych, zbiorów aktów prawa miejscowego usta-
nowionych przez powiat i zbiorów przepisów gmin-
nych oraz og∏oszonych w nich aktów normatywnych
i innych aktów prawnych przez Êrodki komunikacji
elektronicznej oraz informatyczne noÊniki danych na-
st´puje od dnia 1 lipca 2006 r.

Art. 42b.10) Do dnia 1 maja 2008 r. przepisów
art. 15 ust. 3a i ust. 5, art. 20a, art. 20b, art. 28a,
art. 28b i art. 42a nie stosuje si´.

Art. 43. Traci moc ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r.
o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski” (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r.
Nr 94, poz. 420 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34).

Art. 44. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.
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8) Zamieszczone w obwieszczeniu.

———————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia

16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 267, poz. 2253), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2005 r.

10) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o zmia-
nie ustawy o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 145, poz. 1050), który wszed∏
w ˝ycie z dniem 14 sierpnia 2006 r.


