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1473
USTAWA

z dnia 10 wrzeÊnia 2009 r.

o zmianie ustawy o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz
z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawà do og∏oszenia aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest ich orygina∏ podpisany przez upowa˝niony do wydania tego aktu organ, a w przypadku orzeczenia — jego odpis.”,
b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadaç
dokumenty elektroniczne kierowane do
og∏oszenia, zawierajàce akty normatywne
lub inne akty prawne, w tym orzeczenia,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zachowania
jednolitoÊci dostarczanych dokumentów
elektronicznych oraz mo˝liwoÊci ich przetwarzania na potrzeby wydawania dziennika
urz´dowego.”;

2) w art. 20a uchyla si´ ust. 3;

rcl
.

„3a. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3,
dostarcza si´ akt normatywny lub inny akt
prawny, w tym orzeczenie, równie˝ w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z póên. zm.1)). Dokument elektroniczny zawiera w swojej treÊci
poÊwiadczenie zgodnoÊci z orygina∏em
oraz jest opatrzony bezpiecznym podpisem
elektronicznym organu, który podpisa∏ ten
akt, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póên.
zm.2)), z zastrze˝eniem ust. 3b i 3c.”,

kierowanych do og∏oszenia w formie dokumentu elektronicznego, wiza, o której mowa w ust. 4, stanowi odr´bny dokument
elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym organu wydajàcego
dziennik urz´dowy.”,

c) po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b i 3c w brzmieniu:

w.

„3b. W przypadku orzeczenia poÊwiadczenie
zgodnoÊci z orygina∏em, o którym mowa
w ust. 3a, obejmuje tak˝e oznaczenie organu oraz imiona i nazwiska cz∏onków sk∏adu
orzekajàcego, który wyda∏ i podpisa∏ orzeczenie, a dokument elektroniczny opatruje
si´ bezpiecznym podpisem elektronicznym
osoby upowa˝nionej do sporzàdzenia odpisu orzeczenia.

ww

3c. Przepis ust. 3b stosuje si´ odpowiednio do
uchwa∏ i obwieszczeƒ Paƒstwowej Komisji
Wyborczej oraz protoko∏ów terytorialnych
komisji do spraw referendum.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku aktów normatywnych lub innych aktów prawnych, w tym orzeczeƒ,
———————
1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127,
poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
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, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97.

3) po art. 20b dodaje si´ art. 20c w brzmieniu:
„Art. 20c. Przepisów art. 15 ust. 3a i art. 20b, w zakresie w jakim dotyczy aktów normatywnych i innych aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych, nie
stosuje si´ do aktów kierowanych do
og∏oszenia w Monitorze Polskim B.”;

4) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Rady Ministrów wydaje Dziennik
Ustaw, Monitor Polski i Monitor Polski B przy
pomocy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
i Rzàdowego Centrum Legislacji. Kancelaria
mo˝e zleciç wyspecjalizowanym podmiotom
niektóre czynnoÊci zwiàzane z drukiem i rozpowszechnianiem Dziennika Ustaw, Monitora
Polskiego i Monitora Polskiego B. Rzàdowe
Centrum Legislacji mo˝e zleciç wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynnoÊci zwiàzane z udost´pnianiem Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, w sposób o którym mowa
w art. 28b ust. 1.”;

5) w art. 26 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Urz´dy, o których mowa w ust. 1, udost´pniajà nieodp∏atnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne
akty prawne, w tym orzeczenia:
1) do wglàdu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych tych urz´dów;
2) w formie elektronicznej, do powszechnego
wglàdu w godzinach pracy tych urz´dów,
w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dost´pnym.”;
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2) za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej lub informatycznych noÊników danych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne, stosownie do wniosku
zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie okreÊlonych w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z póên. zm.3)).”,

go
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l

6) w art. 27 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Organy wydajàce dzienniki urz´dowe prowadzà zbiory tych dzienników wraz ze skorowidzami do nich tak˝e w formie elektronicznej.
Do nieodp∏atnego, powszechnego wglàdu do
tych zbiorów i skorowidzów stosuje si´ odpowiednio przepis art. 26 ust. 2.”;
7) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy art. 27 ust. 3, ust. 3a zdanie pierwsze
i ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.”;
8) art. 28a otrzymuje brzmienie:

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dzienniki urz´dowe inne ni˝ wymienione
w ust. 1, zbiory aktów prawa miejscowego
stanowionych przez powiat lub gmin´ albo
zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udost´pnia si´:
1) nieodp∏atnie do wglàdu i do pobrania
w formie dokumentu elektronicznego na
stronach internetowych organów wydajàcych te dzienniki i zbiory;
2) za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej lub informatycznych noÊników
danych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne, stosownie do wniosku
zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie okreÊlonych w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej.”,

rcl
.

„Art. 28a. W przypadkach, o których mowa
w art. 26, art. 27 ust. 3 i 3a oraz art. 28,
udost´pnienie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów
prawnych jest odp∏atne. Kierownik
urz´du, w którym sà udost´pnione do
powszechnego wglàdu dzienniki urz´dowe i zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gmin´, ustala cen´ arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu
prawnego, tak aby kopia lub wydruk
mog∏y byç powszechnie dost´pne, a cena pokrywa∏a koszty udost´pnienia tych
kopii lub wydruków.”;
9) w art. 28b:
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c) uchyla si´ ust. 3.

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte
w nich akty normatywne i inne akty prawne,
w tym orzeczenia, udost´pnia si´:

ww

w.

1) nieodp∏atnie do wglàdu i do pobrania
w formie dokumentu elektronicznego na
stronach internetowych Rzàdowego Centrum Legislacji;

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2010 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

