
 

Druk nr 3884
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja  

 

 
 

S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (druk nr 3673). 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu –

skierował w dniu 3 grudnia 2010 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i 

Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. 

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach  w dniach 4 stycznia  

i 23 lutego 2011 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
 
Warszawa, dnia  23 lutego 2011 r. 
   
   
   
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 /-/ Marek Wójcik /-/ Marek Biernacki  
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Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia  2011 r. 

 

o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw1)

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. 1. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu 
ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 
565, z późn. zm.2)), chyba że ustawa stanowi inaczej. 

2. Dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba 
że ustawa stanowi inaczej. 

3. Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elek-
tronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę interneto-
wą.”; 

2) w art. 9 w ust. 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego 
zmianę Konstytucji;”, 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do 
Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności 
referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego 
zmianę Konstytucji.”; 

3) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu 
prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzo-

 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim i ustawę z dnia 14 kwietnia 2000 r. 
o umowach międzynarodowych. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, 
z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230. 
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ny przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 
1450, z późn. zm.3)), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowa-
nego certyfikatu, zwanym dalej „bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym”. 

2. Podstawą do ogłoszenia aktu prawnego w Monitorze Polskim B 
jest oryginał tego aktu podpisany przez upoważniony do jego wy-
dania organ i opatrzony pieczęcią urzędową tego organu. 

3. Jeżeli rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z innym 
organem, podpisu tego organu nie zamieszcza się w tekście roz-
porządzenia ogłaszanym w dzienniku urzędowym. 

4. Podstawą do ogłoszenia orzeczenia jest jego odpis w formie do-
kumentu elektronicznego, który w swojej treści zawiera poświad-
czenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony przez osobę 
upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia 
w postaci papierowej. 

5. W przypadku orzeczenia poświadczenie zgodności z oryginałem, 
o którym mowa w ust. 4, obejmuje także oznaczenie organu oraz 
imiona i nazwiska członków składu orzekającego, który wydał 
i podpisał orzeczenie, a także wzmiankę o zgłoszeniu przez dane-
go sędziego zdania odrębnego, w przypadku jego zgłoszenia. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do aktów prawnych, 
o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 9, a także do uchwał 
i obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej oraz protokołów 
terytorialnych komisji do spraw referendum. 

7. W przypadku ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu 
prawnego w formie dokumentu elektronicznego wiza organu wy-
dającego dziennik urzędowy nadawana przy skierowaniu aktu do 
ogłoszenia jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
organu wydającego dziennik urzędowy.”; 

4) w art. 16 ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 
miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana. Ustawa może określić termin ogło-
szenia tekstu jednolitego. 

2. Rządowe Centrum Legislacji oraz organy administracji rządowej współdzia-
łają z Marszałkiem Sejmu przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw. 

3. Teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ wła-
ściwy do wydania aktu normatywnego, a w przypadku: 

1) regulaminów Sejmu i Senatu – odpowiednio Marszałek Sejmu 
i Marszałek Senatu; 

 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2006 
r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230. 
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2) aktów normatywnych Rady Ministrów – Prezes Rady Ministrów; 

3) aktów normatywnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Prze-
wodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

 Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej 
niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Akt normatywny może 
określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.”; 

5) w art. 17 ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

„2b. Błędy w tekście umowy międzynarodowej, w tekście tłumaczenia umowy 
międzynarodowej na język polski lub w tekście oświadczenia rządowego 
dotyczącego tej umowy prostuje minister, który występował z wnioskiem 
o ogłoszenie tej umowy w dzienniku urzędowym.”; 

6) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Błędy w tekście jednolitym aktu normatywnego polegające na niezgodności 
jego tekstu ogłoszonego w dzienniku urzędowym z tekstem aktu uwzględ-
niającym wszystkie zmiany dokonane do czasu ogłoszenia tekstu jednolite-
go prostuje się w formie obwieszczenia.”; 

7) uchyla się art. 19; 

8) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. 1. Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji 
w danym roku kalendarzowym, z tym że w przypadku Monitora 
Polskiego B zachowuje się kolejność numerów, pozycji i stron. 

2. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elek-
tronicznej na stronie internetowej organu wydającego dziennik 
urzędowy, a w przypadku Monitora Polskiego B – dzień wydania 
dziennika, w którym ten akt ogłoszono. 

3. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszcza się 
w obrębie nagłówka strony. 

4. W przypadku Monitora Polskiego B na każdym numerze tego 
dziennika oznacza się dzień jego wydania, określony przez organ 
wydający dziennik, jako dzień nie wcześniejszy od dnia udostęp-
nienia dziennika do sprzedaży.”; 

9) uchyla się art. 20a; 

10) art. 20b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20b. 1. Organ wydający dziennik urzędowy przechowuje akty norma-
tywne i inne akty prawne ogłoszone w tym dzienniku w formie 
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 15 ust. 1 
i 4. 

2. Organ wydający Monitor Polski B przechowuje oryginały aktów 
ogłoszonych w tym dzienniku w postaci papierowej. 

3. Organ wydający Dziennik Ustaw i Monitor Polski przechowuje 
po jednym egzemplarzu każdego z tych dzienników również w 
formie ich wydruków, poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez ten organ. 
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4. Organ wydający Dziennik Ustaw i Monitor Polski przekazuje po 
jednym egzemplarzu każdego z tych dzienników w formie wy-
druków, o których mowa w ust. 3, Prezydentowi Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Marszałkowi Sejmu oraz Bibliotece Narodowej w ce-
lu ich przechowywania. 

5. Dzienniki w formie wydruków, o których mowa w ust. 3, oraz 
oryginały aktów, o których mowa w ust. 2, przechowuje się wie-
czyście.”; 

11) uchyla się art. 20c; 

12) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. 1. Prezes Rady Ministrów wydaje: 

1) Dziennik Ustaw i Monitor Polski przy pomocy Rządowego 
Centrum Legislacji, przy czym Rządowe Centrum Legislacji 
może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czyn-
ności związane z wydawaniem tych dzienników w sposób, 
o którym mowa w art. 2a ust. 2; 

2) Monitor Polski B w postaci papierowej przy pomocy Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, przy czym Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów może zlecić wyspecjalizowanym podmio-
tom niektóre czynności związane z drukiem i rozpowszech-
nianiem tego dziennika. 

2. Monitor Polski B jest rozpowszechniany w prenumeracie oraz 
sprzedawany w stałych punktach sprzedaży prowadzonych przez 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz w punktach sprzedaży 
mieszczących się w siedzibach niektórych organów administracji 
rządowej, sądów oraz innych jednostek. Cenę egzemplarza tego 
dziennika ustala organ wydający.”; 

13) w art. 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, 
minister właściwy do spraw zagranicznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego wydają w postaci papierowej, w razie potrzeby, wyodrębnioną 
edycję dziennika urzędowego z aktami prawnymi zawierającymi informacje 
niejawne.”; 

14) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 

„Art. 23a. 1. W przypadku braku możliwości ogłoszenia aktu prawnego w po-
staci elektronicznej z powodu nadzwyczajnych okoliczności, or-
gan wydający dziennik urzędowy ogłasza go w postaci papiero-
wej do czasu ustąpienia tych okoliczności. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące wydawania dzienników urzędowych w posta-
ci elektronicznej, z tym że: 

1) podstawą do ogłoszenia może być akt prawny w postaci pa-
pierowej, podpisany przez upoważniony do jego wydania or-
gan i opatrzony pieczęcią urzędową tego organu; 
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2) organ wydający dziennik urzędowy ustala warunki wydawa-
nia i rozpowszechniania dziennika, tak aby dziennik urzędo-
wy mógł być powszechnie i nieodpłatnie dostępny; 

3) dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień udostępnienia 
dziennika w sposób, o którym mowa w pkt 2. 

3. Po ustąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, organ wy-
dający udostępnia ten akt w postaci elektronicznej.”; 

15) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. 1. Nazwy Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz wzory graficzne 
winiet tych dzienników mogą być wykorzystywane jedynie przez 
organ wydający te dzienniki. Winieta obejmuje w szczególności 
nazwę dziennika urzędowego, wizerunek orła w koronie oraz 
miejsce i dzień ogłoszenia aktu prawnego. 

2. Nazwy oraz wzory graficzne winiet dzienników, o których mowa 
w ust. 1, nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty, 
w szczególności w celach handlowych w publikacjach, wydaw-
nictwach lub innych formach upowszechniania aktów prawnych. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzienników urzę-
dowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 3 i 4, wojewódzkich 
dzienników urzędowych oraz do Monitora Polskiego B. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:  

1) wzory graficzne winiet Dziennika Ustaw, Monitora Polskie-
go, dzienników urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 
3 i 4, oraz wojewódzkiego dziennika urzędowego, z 
uwzględnieniem jednolitości tych wzorów oraz cech wyróż-
niających dzienniki urzędowe spośród innych wydawnictw; 

2) wzory graficzne pierwszej i ostatniej strony Monitora Pol-
skiego B, a także okładek i strony tytułowej załączników do 
Monitora Polskiego B, z uwzględnieniem jednolitości tych 
wzorów, Polskich Norm dotyczących formatów papierów 
i druku oraz cech wyróżniających Monitor Polski B spośród 
innych wydawnictw.”; 

16) w art. 25: 

a) uchyla się ust. 1–3, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Redakcje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – 
Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.4)) publikują przepisy 
porządkowe, o których mowa w art. 14, lub ich uzgodnione omówienia 
bezpłatnie, w sposób zapewniający ich największą dostępność.”; 

17) art. 26 otrzymuje brzmienie: 
 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, 
poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 
r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 
2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, 
poz. 590 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 235, poz. 1551.  
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„Art. 26. 1. Terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu 
terytorialnego udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw 
i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty 
prawne, w tym orzeczenia: 

1) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektroniczne-
go; 

2) w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu 
w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, 
w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym. 

2. Terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu 
terytorialnego prowadzą zbiory Monitora Polskiego B i udostęp-
niają je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do 
tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach pracy urzędów 
obsługujących te organy.”; 

18) w art. 27: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Organy wydające dzienniki urzędowe prowadzą w postaci elektronicz-
nej zbiory tych dzienników. 

2. Do zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wydaje się skoro-
widz w postaci elektronicznej.”, 

b) uchyla się ust. 2a, 

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. W przypadku Monitora Polskiego B oraz dzienników urzędowych, 
o których mowa w art. 22 ust. 5, zbiór, o którym mowa w ust. 1, jest 
prowadzony w postaci papierowej.”, 

d) uchyla się ust. 3, 

e) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Do zbiorów, o których mowa w ust. 1, i do skorowidza, o którym 
mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 26 ust. 1.”; 

19) art. 28 i 28a otrzymują brzmienie: 

„Art. 28. 1. Starosta prowadzi w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa 
miejscowego stanowionych przez powiat. 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi w postaci elektro-
nicznej zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gmi-
nę. 

3. Do wglądu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się 
odpowiednio art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 4. 

Art. 28a. W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 3a 
oraz art. 28 ust. 3, wydawanie wydruków aktów normatywnych 
i innych aktów prawnych jest odpłatne. Kierownik urzędu, 
w którym są udostępnione do wglądu dzienniki urzędowe i zbiory 
aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę, 
ustala cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu 
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prawnego, tak aby wydruki były powszechnie dostępne, a cena 
pokrywała wyłącznie koszty tych wydruków.”; 

20) w art. 28b: 

a) w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „Dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 1 oraz zbiory aktów 
prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawarte 
w nich akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się:”, 

b) uchyla się ust. 2; 

21) po art. 28b dodaje się art. 28c w brzmieniu: 

„Art. 28c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wyma-
gania techniczne: 

1) dokumentów elektronicznych zawierających akty normatyw-
ne i inne akty prawne kierowane do ogłoszenia w dzienni-
kach urzędowych, 

2) dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicz-
nej, 

3) środków komunikacji elektronicznej i informatycznych no-
śników danych używanych do udostępniania dzienników 
urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stano-
wionych przez powiat lub gminę lub zawartych w nich aktów 
normatywnych i innych aktów prawnych 

 – uwzględniając odpowiednio konieczność zachowania jednoli-
tości dokumentów elektronicznych kierowanych do ogłoszenia 
i możliwości ich przetwarzania na potrzeby wydawania dziennika 
urzędowego, a także konieczność zapewnienia powszechnej do-
stępności dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa 
miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawar-
tych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych.”; 

22) w art. 29a w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) streszczenia wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,”; 

23) art. 29b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 29b. 1. Terenowe organy administracji rządowej udostępniają nieodpłat-
nie zbiory Dziennika UE w języku polskim w postaci elektro-
nicznej.  

2. Do udostępniania zbiorów Dziennika UE w postaci elektronicznej 
stosuje się odpowiednio art. 26 ust. 1.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 
2011 r. Nr 7, poz. 29) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Posłowie i senatorowie otrzymują bezpłatnie druki sejmowe lub senackie.”. 
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Art. 3.  

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 
199, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14c pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) wydawanie, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na zasadach i w try-
bie określonych w odrębnych przepisach Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”;”; 

2) w art. 29 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  wydawanie Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski B”;”. 

 

Art. 4.  

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 1, poz. 2, z późn. zm.6)) art. 54a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 54a. 1. Nazwa oraz wzór graficzny winiety Dziennika Urzędowego Na-
rodowego Banku Polskiego nie mogą być wykorzystywane przez 
inne niż NBP podmioty, w szczególności w celach handlowych w 
publikacjach, wydawnictwach lub innych formach upowszech-
niania aktów prawnych. 

2. Do wydawania Dziennika Urzędowego Narodowego Banku Pol-
skiego i ogłaszania w nim aktów prawnych stosuje się odpowied-
nio przepisy art. 2a, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 15–18, art. 20, 
art. 20b, art. 23a, art. 27 i art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 i Nr …, poz. …).”. 

 

Art. 5.  

W ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, 
poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa wraz z dotyczącymi jej 
oświadczeniami rządowymi oraz umowa międzynarodowa, o której 

 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 
2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 
57, poz. 354. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, 
poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 
209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 
709. 
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mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, o ile stanowi umowę wyko-
nawczą w stosunku do ratyfikowanej umowy międzynarodowej lub 
zmienia ratyfikowaną umowę międzynarodową, jest ogłaszana nie-
zwłocznie wraz z dotyczącymi jej oświadczeniami rządowymi, a w 
przypadku konieczności dokonania tłumaczenia – również z tekstem 
tego tłumaczenia na język polski, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Umowa międzynarodowa inna niż wymieniona w ust. 1 jest ogłaszana 
niezwłocznie wraz z dotyczącymi jej oświadczeniami rządowymi, a w 
przypadku konieczności dokonania tłumaczenia – również z tekstem 
tego tłumaczenia na język polski w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, zwanym dalej „Monitorem Pol-
skim”. Ogłoszenie zarządza Prezes Rady Ministrów na wniosek mini-
stra kierującego działem administracji rządowej właściwego do spraw, 
których dotyczy ta umowa.”; 

2) po art. 18 dodaje się art. 18a i 18b w brzmieniu: 

„Art. 18a. Umowa międzynarodowa wraz z dotyczącymi jej oświadczeniami 
rządowymi, a w przypadku konieczności dokonania tłumaczenia 
– również z tekstem tego tłumaczenia na język polski, jest ogła-
szana w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. 
zm.7)), z tym że podstawą do ogłoszenia jest oryginał dokumentu 
w postaci papierowej. 

Art. 18b. Błędy w umowie międzynarodowej polegające na niezgodności 
między wersjami językowymi, w których umowę sporządzono, 
błędy w tłumaczeniu umowy międzynarodowej na język polski 
polegające na niezgodności tłumaczenia z umową międzynaro-
dową w języku obcym, w którym umowę sporządzono, oraz błędy 
w oświadczeniu rządowym dotyczącym tej umowy prostuje, 
w formie obwieszczenia, minister, który występował z wnioskiem 
o ogłoszenie tej umowy w dzienniku urzędowym.”. 

 

Art. 6.  

1. Teksty jednolite ustaw obowiązujących w dniu wejścia w życie art. 1 pkt 4 w za-
kresie ust. 1 i 2, i nienowelizowanych po tym dniu mogą być ogłaszane na do-
tychczasowych zasadach. 

2. Teksty jednolite aktów normatywnych obowiązujących w dniu wejścia w życie 
art. 1 pkt 4 w zakresie ust. 3, i nienowelizowanych po tym dniu mogą być ogła-
szane na dotychczasowych zasadach. 

 

 
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, 

z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230. 
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Art. 7.  

1. W okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 3 niniejszej ustawy 
akty normatywne i inne akty prawne mogą być kierowane do ogłoszenia 
w dziennikach urzędowych na podstawie dotychczasowych przepisów. 

2. W okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 3 niniejszej usta-
wy akty prawa miejscowego stanowione przez powiat i gminę mogą być kiero-
wane do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie do-
tychczasowych przepisów. 

 

Art. 8.  

Wojewódzkie dzienniki urzędowe w postaci papierowej mogą być rozpowszechniane 
na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wej-
ścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 9. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy, o 
której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2011 r. 

 

Art. 10. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 5, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 3, art. 7 i art. 9, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu ogłoszenia; 

3) art. 1 pkt 4 w zakresie ust. 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2016 r. 

 

 

 




