BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 4 marca 2011 r.
o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1135)
USTAWA

z dnia 20 lipca 2000 r. o OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH

I NIEKTÓRYCH INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
<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.), 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 elektronicznej organ
wydający prowadzi odrębną stronę internetową.>
Art. 9.
1. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Dziennikiem Ustaw",
ogłasza się:
1) Konstytucję;
2) ustawy;
3) rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4) rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów,
Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej,
przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady
Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
5) teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4;
6) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych
w Dzienniku Ustaw;
7) uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra.
2. W Dzienniku Ustaw ogłasza się również akty prawne dotyczące:
1) stanu wojny i zawarcia pokoju;
[2)referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego;]
<2) referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę
Konstytucji;>
2a) skrócenia kadencji Sejmu;
3) wyborów do Sejmu i Senatu;
4) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
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Rzeczypospolitej Polskiej;
6) stanu wojennego;
7) stanu wyjątkowego;
8) stanu klęski żywiołowej;
[9)stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do
Sejmu i Senatu oraz ważności referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i
referendum ogólnokrajowego.]
<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. W Dzienniku Ustaw ogłasza się ponadto inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak
stanowią.
[Art. 15.
1. Podstawą do ogłoszenia aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest ich oryginał
podpisany przez upoważniony do wydania tego aktu organ, a w przypadku orzeczenia jego odpis.
2. Na oryginale obok podpisu organu umieszcza się pieczęć urzędową.
2a. Jeżeli rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z innym organem, podpisu tego
organu nie zamieszcza się w tekście rozporządzenia ogłaszanym w dzienniku urzędowym.
3. Oryginał aktu normatywnego lub odpis orzeczenia wraz z trzema kopiami jest
przedstawiany z wnioskiem o ogłoszenie w dzienniku urzędowym organowi wydającemu
dziennik.
3a. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, dostarcza się akt normatywny lub inny akt
prawny, w tym orzeczenie, również w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1)). Dokument
elektroniczny zawiera w swojej treści poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał ten akt, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)), z zastrzeżeniem ust. 3b i 3c.
3b. W przypadku orzeczenia poświadczenie zgodności z oryginałem, o którym mowa w ust.
3a, obejmuje także oznaczenie organu oraz imiona i nazwiska członków składu
orzekającego, który wydał i podpisał orzeczenie, a dokument elektroniczny opatruje się
bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do sporządzenia odpisu
orzeczenia.
3c. Przepis ust. 3b stosuje się odpowiednio do uchwał i obwieszczeń Państwowej Komisji
Wyborczej oraz protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum.
4. Organ wydający dziennik urzędowy kieruje do ogłoszenia akt normatywny lub odpis
orzeczenia, zamieszczając wizę na tym akcie lub odpisie orzeczenia.
4a. W przypadku aktów normatywnych lub innych aktów prawnych, w tym orzeczeń,
kierowanych do ogłoszenia w formie dokumentu elektronicznego, wiza, o której mowa w
ust. 4, stanowi odrębny dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem
elektronicznym organu wydającego dziennik urzędowy.
5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania
techniczne, jakim powinny odpowiadać dokumenty elektroniczne kierowane do ogłoszenia,
zawierające akty normatywne lub inne akty prawne, w tym orzeczenia, uwzględniając
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możliwości ich przetwarzania na potrzeby wydawania dziennika urzędowego.]

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

<Art. 15.
Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w
formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu
organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.),
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej
„bezpiecznym podpisem elektronicznym”.
Podstawą do ogłoszenia aktu prawnego w Monitorze Polskim B jest oryginał tego
aktu podpisany przez upoważniony do jego wydania organ i opatrzony pieczęcią
urzędową tego organu.
Jeżeli rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z innym organem, podpisu tego
organu nie zamieszcza się w tekście rozporządzenia ogłaszanym w dzienniku
urzędowym.
Podstawą do ogłoszenia orzeczenia jest jego odpis w formie dokumentu
elektronicznego, który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem
oraz jest opatrzony przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci
papierowej.
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
danego sędziego zdania odrębnego, w przypadku jego zgłoszenia.
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.
W przypadku ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w formie
dokumentu elektronicznego wiza organu wydającego dziennik urzędowy nadawana
przy skierowaniu aktu do ogłoszenia jest opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym organu wydającego dziennik urzędowy.>

Art. 16.
[1. Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio
nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione, Marszałek
Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu
jednolitego.
2. Organy administracji rządowej współdziałają z Marszałkiem Sejmu przy opracowywaniu
tekstów jednolitych ustaw.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ogłaszania tekstów jednolitych aktów
normatywnych innych niż ustawa. Teksty jednolite tych aktów ogłasza organ właściwy do
wydania aktu normatywnego.]
<1. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,
jeżeli była ona nowelizowana. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu
jednolitego.
2. Rządowe Centrum Legislacji oraz organy administracji rządowej współdziałają z
Marszałkiem Sejmu przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw.
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wydania aktu normatywnego, a w przypadku:
1) regulaminów Sejmu i Senatu – odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek
Senatu;
2) aktów normatywnych Rady Ministrów – Prezes Rady Ministrów;
3) aktów normatywnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Przewodniczący
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.>
4. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym
dany akt normatywny ogłoszono.
Art. 17.
1. Błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie obwieszczenia.
Sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego.
2. Sprostowanie błędu ogłasza się w tym samym dzienniku urzędowym, w którym ogłoszono
prostowany akt.
2a. Błędy w tekstach ustaw prostuje Marszałek Sejmu.
[2b. Błędy w tekstach umów międzynarodowych prostuje minister właściwy do spraw
zagranicznych.]
<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.>
3. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego organu, prostuje
błędy w tekstach aktów innych niż wymienione w ust. 2a i 2b, ogłoszonych w Dzienniku
Ustaw, Monitorze Polskim i Monitorze Polskim B.
4. Organy wydające dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 3 prostują błędy w
tekstach aktów prawnych ogłoszonych w tych dziennikach.
Art. 18.
[1. Błędy w tekście jednolitym aktu prawnego polegające na niezgodności między jego
tekstem wydrukowanym w dzienniku urzędowym a tekstem aktu uwzględniającym wszystkie
zmiany dokonane do czasu ogłoszenia tekstu jednolitego prostuje się w formie
obwieszczenia.]
<1. Błędy w tekście jednolitym aktu normatywnego polegające na niezgodności jego
tekstu ogłoszonego w dzienniku urzędowym z tekstem aktu uwzględniającym
wszystkie zmiany dokonane do czasu ogłoszenia tekstu jednolitego prostuje się
w formie obwieszczenia.>
2. Sprostowania błędu w tekście jednolitym aktu prawnego dokonuje organ, który ogłosił
tekst jednolity. Przepis art. 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
[Art. 19.
1. Organ wydający dziennik urzędowy ustala taki sposób redagowania dziennika, aby część
zawierająca akty normatywne była wyraźnie wyodrębniona.
2. Organ wydający dziennik urzędowy ustala także cenę egzemplarza oraz warunki
wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty dziennika, tak aby dziennik urzędowy mógł
być powszechnie dostępny.
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[Art. 20.
1. Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem w roku kalendarzowym kolejności numerów,
pozycji oraz stron.
2. Na każdym numerze dziennika oznacza się dzień jego wydania, określany przez organ
wydający dziennik. Jako dzień wydania określa się datę nie wcześniejszą od dnia
udostępnienia dziennika do sprzedaży w siedzibie organu wydającego dziennik.
3. Dzień wydania jest dniem ogłoszenia aktów zamieszczonych w danym numerze.]

1.
2.
3.
4.

<Art. 20.
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.
Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie
internetowej organu wydającego dziennik urzędowy, a w przypadku Monitora
Polskiego B – dzień wydania dziennika, w którym ten akt ogłoszono.
Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszcza się w obrębie nagłówka
strony.
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 udostępnienia dziennika do sprzedaży.>

[Art. 20a.
1. Dzienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiory
przepisów gminnych oraz ogłoszone w nich akty normatywne są wydawane również w
formie elektronicznej.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania
techniczne, jakim musi odpowiadać elektroniczna forma dzienników urzędowych,
uwzględniając konieczność zapewnienia powszechnej dostępności dzienników urzędowych.
3. (uchylony).]
[Art. 20b.
Organ wydający dziennik urzędowy przechowuje akty normatywne i inne akty prawne
ogłoszone w tym dzienniku w postaci oryginałów i dokumentów elektronicznych, o których
mowa odpowiednio w art. 15 ust. 1 i 3a.]
<Art. 20b.
1. Organ wydający dziennik urzędowy przechowuje akty normatywne 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.
4. Organ wydający Dziennik Ustaw i Monitor Polski przekazuje po jednym egzemplarzu
każdego z tych dzienników w formie wydruków, o których mowa w ust. 3,
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Narodowej w celu ich przechowywania.
5. Dzienniki w formie wydruków, o których mowa w ust. 3, oraz oryginały aktów, o
których mowa w ust. 2, przechowuje się wieczyście.>
[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 się do aktów
kierowanych do ogłoszenia w Monitorze Polskim B.]
[Art. 21.
1. Prezes Rady Ministrów wydaje Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Monitor Polski B przy
pomocy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Centrum Legislacji. Kancelaria
może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności związane z drukiem i
rozpowszechnianiem Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Monitora Polskiego B.
Rządowe Centrum Legislacji może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom niektóre
czynności związane z udostępnianiem Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, w sposób o
którym mowa w art. 28b ust. 1.
2. Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Monitor Polski B są rozpowszechniane w prenumeracie
oraz sprzedawane 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.]
<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 czynności związane z wydawaniem tych dzienników
w sposób, o którym mowa w art. 2a ust. 2;
2) Monitor Polski B w postaci papierowej przy pomocy Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, przy czym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów może zlecić
wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności związane z drukiem i
rozpowszechnianiem 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.>
Art. 22.
1. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz kierownicy urzędów
centralnych wydają dzienniki urzędowe.
2. Każdy z organów wymienionych w ust. 1 może wydawać tylko jeden dziennik urzędowy, z
uwzględnieniem ust. 5.
3. Prezes Rady Ministrów może postanowić o wydawaniu wspólnego dziennika urzędowego
dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz wspólnego
dziennika urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów.
4. Minister może postanowić o wydawaniu wspólnego dziennika urzędowego z urzędem
centralnym nadzorowanym przez niego.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-7[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 Antykorupcyjnego wydają, w razie potrzeby,
wyodrębnioną edycję dziennika urzędowego z aktami prawnymi zawierającymi informacje
niejawne.]
<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 Antykorupcyjnego wydają w postaci
papierowej, w razie potrzeby, wyodrębnioną edycję dziennika urzędowego z aktami
prawnymi zawierającymi informacje niejawne.>
<Art. 23a.
1. W przypadku braku możliwości ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej z
powodu nadzwyczajnych okoliczności, organ wydający dziennik urzędowy ogłasza go
w postaci papierowej do czasu ustąpienia tych okoliczności.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
wydawania dzienników urzędowych w postaci elektronicznej, z tym że:
1) podstawą do ogłoszenia może być akt prawny w postaci papierowej, podpisany
przez upoważniony do jego wydania organ i opatrzony pieczęcią urzędową tego
organu;
2) organ
wydający
dziennik
urzędowy
ustala
warunki
wydawania
i rozpowszechniania dziennika, tak aby dziennik urzędowy 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 wydający udostępnia ten
akt w postaci elektronicznej.>
[Art. 24.
1. Nazwy: Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Monitor Polski B oraz wzór graficzny pierwszych
stron tych dzienników mogą być wykorzystywane jedynie przez organ wydający te
dzienniki. Nazwy oraz wzór graficzny pierwszych stron tych dzienników nie mogą być
wykorzystywane przez inne podmioty w celach handlowych w publikacjach,
wydawnictwach lub innych formach upowszechniania aktów prawnych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dzienników urzędowych, o których mowa w art.
22, oraz wojewódzkich dzienników urzędowych.
3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory graficzne pierwszej i
ostatniej strony Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Monitora Polskiego B, dzienników
urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 3-5, oraz wojewódzkiego dziennika
urzędowego, a także okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych, z
uwzględnieniem jednolitości tych wzorów graficznych, Polskich Norm dotyczących
formatów papierów i druku oraz cech wyróżniających dzienniki urzędowe spośród innych
wydawnictw.]
<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.
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być wykorzystywane przez inne podmioty, w szczególności w celach handlowych
w publikacjach, wydawnictwach lub innych formach upowszechniania aktów
prawnych.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzienników urzędowych, 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 Polskiego, dzienników
urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 3 i 4, oraz wojewódzkiego
dziennika urzędowego, z uwzględnieniem jednolitości tych wzorów oraz cech
wyróżniających dzienniki urzędowe spośród innych wydawnictw;
2) wzory graficzne pierwszej i ostatniej strony Monitora Polskiego 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.>
Art. 25.
[1. Rozpowszechnianie wojewódzkiego dziennika urzędowego odbywa się w szczególności
przez sprzedaż w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty.
2. Stały punkt sprzedaży dziennika urzędowego jest prowadzony w siedzibie urzędu
wojewódzkiego i delegatury urzędu wojewódzkiego. Stałe punkty sprzedaży mogą być
prowadzone również w siedzibach organów samorządu terytorialnego, a także w innych
miejscach, stosownie do miejscowych potrzeb.
3. Sprzedaż w systemie prenumeraty prowadzi stały punkt sprzedaży w siedzibie urzędu
wojewódzkiego i delegatury urzędu wojewódzkiego.]
[4. Redakcje publikują przepisy porządkowe, o których mowa w art. 14, lub ich uzgodnione
omówienia bezpłatnie, w sposób zapewniający ich największą dostępność.]
<4. Redakcje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo
prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)) publikują przepisy porządkowe, o
których mowa w art. 14, lub ich uzgodnione omówienia bezpłatnie, w sposób
zapewniający ich największą dostępność.>
[Art. 26.
1. Urzędy terenowych organów administracji rządowej oraz organów samorządu
terytorialnego prowadzą zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora
Polskiego B i udostępniają je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do tego
przeznaczonych w siedzibach i w godzinach pracy urzędu.
2. Urzędy, o których mowa w ust. 1, 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 elektronicznego na stronach
internetowych tych urzędów;
2) w formie elektronicznej, do powszechnego wglądu w godzinach pracy tych urzędów, w
miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.]

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-9<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 elektronicznego;
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 udostępniają je nieodpłatnie do
powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach
pracy urzędów obsługujących te organy.>
Art. 27.
[1. Organy wydające dzienniki urzędowe prowadzą zbiory tych dzienników.
2. Do każdego rocznika dzienników urzędowych, o których mowa w ust. 1, wydaje się
skorowidz za rok ubiegły w terminie do dnia 31 marca.]
<1.Organy wydające dzienniki urzędowe prowadzą w postaci elektronicznej zbiory tych
dzienników.
2. Do zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wydaje się skorowidz w postaci
elektronicznej.>
[2a. Skorowidz dziennika urzędowego wydaje się na zasadach określonych dla danego
dziennika urzędowego.]
<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.>
[3. Zbiory dzienników urzędowych wraz ze skorowidzami są wyłożone w siedzibach organów
wydających dzienniki urzędowe do nieodpłatnego, powszechnego wglądu, w godzinach
pracy urzędu oraz w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.]
[3a. Organy wydające dzienniki urzędowe prowadzą zbiory tych dzienników wraz ze
skorowidzami do nich także w formie elektronicznej. Do nieodpłatnego, powszechnego
wglądu do tych zbiorów i skorowidzów stosuje się odpowiednio przepis art. 26 ust. 2.]
<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.>
4. W zakresie udostępniania do wglądu zbiorów dzienników urzędowych z aktami prawnymi
zawierającymi informacje niejawne stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
[Art. 28.
1. Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowego
ustanowionych przez powiat.
2. Urząd gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w
jego siedzibie.
3. Przepisy art. 27 ust. 3, ust. 3a zdanie pierwsze i ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 28a.
W przypadkach, o których mowa w art. 26, art. 27 ust. 3 i 3a oraz art. 28, udostępnienie kopii
lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne. Kierownik
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aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę, ustala cenę arkusza kopii
lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, tak aby kopia lub wydruk mogły
być powszechnie dostępne, a cena pokrywała koszty udostępnienia tych kopii lub wydruków.]
<Art. 28.
1. Starosta prowadzi w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego
stanowionych przez powiat.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi w postaci elektronicznej zbiór aktów
prawa miejscowego stanowionych przez gminę.
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 prawnego, tak aby wydruki były
powszechnie dostępne, a cena pokrywała wyłącznie koszty tych wydruków.>
Art. 28b.
1. [Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne,
w tym orzeczenia, udostępnia się:] <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:>
1) nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na
stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników
danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku
zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z
późn. zm.3)).
1a. Dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 1, zbiory aktów prawa miejscowego
stanowionych przez powiat lub gminę albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty
prawne udostępnia się:
1) nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na
stronach internetowych organów wydających te dzienniki i zbiory;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników
danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku
zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
[2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania
techniczne, jakim powinny odpowiadać środki komunikacji elektronicznej i informatyczne
nośniki danych używane do udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa
miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych albo zawartych w
nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, uwzględniając wymagania
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konieczność zachowania powszechnej dostępności ogłoszonych w nich aktów
normatywnych i innych aktów prawnych.]
3. (uchylony).
<Art. 28c.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne:
1) dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne
kierowane do ogłoszenia w dziennikach urzędowych,
2) dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej,
3) środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych używanych
do udostępniania dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego
stanowionych przez powiat lub gminę lub zawartych w nich aktów normatywnych i
innych aktów prawnych
– uwzględniając odpowiednio konieczność zachowania jednolitości dokumentów
elektronicznych kierowanych do ogłoszenia i możliwości ich przetwarzania na
potrzeby wydawania dziennika urzędowego, a także konieczność zapewnienia
powszechnej dostępności dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawartych w nich aktów
normatywnych i innych aktów prawnych.>
Art. 29a.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej wydawany przez Urząd Oficjalnych Publikacji
Komisji Europejskiej, zawiera:
1) w serii L (legislacja):
a) rozporządzenia,
b) dyrektywy,
c) decyzje,
d) zalecenia,
e) opinie;
2) w serii C (komunikaty albo informacje i zawiadomienia), w szczególności:
[a) streszczenia wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej
Instancji,]
<a) streszczenia wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,>
b) protokoły z posiedzeń Parlamentu Europejskiego,
c) raporty Trybunału Obrachunkowego,
d) pisemne zapytania poselskie oraz odpowiedzi na nie udzielane przez Radę lub
Komisję,
e) stanowiska Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów,
f) ogłoszenia o naborze do pracy w instytucjach Unii Europejskiej,
g) wezwania do okazania zainteresowania programami i projektami Unii Europejskiej,
h) umowy publiczne dotyczące pomocy żywnościowej,
i) spis treści Dziennika UE serii C E;
3) w serii S (suplement), w szczególności:
a) umowy publiczne dotyczące pracy, dostaw i usług ze wszystkich państw
członkowskich Unii Europejskiej,
b) umowy użyteczności publicznej,
c) umowy publiczne dotyczące instytucji Unii Europejskiej,
d) umowy Europejskiego Funduszu Rozwoju (kraje ACP),
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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f) projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank
Centralny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
g) umowy dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein),
h) umowy zawarte zgodnie z porozumieniem dotyczącym zamówień publicznych (GPA)
w ramach GATT/Światowej Organizacji Handlu (WTO) ze Szwajcarią,
i) zawiadomienia dotyczące europejskiej ekonomicznej grupy interesów (EEIGs),
j) umowy publiczne dotyczące usług lotniczych.
[Art. 29b.
Terenowe organy administracji rządowej na terenie swojego działania zapewniają
udostępnianie do nieodpłatnego, powszechnego wglądu zbiorów Dziennika UE w języku
polskim w wersji papierowej lub elektronicznej. Informacja o miejscu i terminach
udostępniania powinna być podana w urzędzie terenowego organu administracji rządowej.]
<Art. 29b.
1. Terenowe organy administracji rządowej udostępniają nieodpłatnie zbiory Dziennika
UE w języku polskim w postaci elektronicznej.
2. Do udostępniania zbiorów Dziennika UE w postaci elektronicznej stosuje się
odpowiednio art. 26 ust. 1.>

USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. o WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA
(Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29)
Art. 44.
[1. Posłowie i senatorowie otrzymują bezpłatnie dzienniki urzędowe i druki sejmowe lub
senackie.]
<1. Posłowie i senatorowie otrzymują bezpłatnie druki sejmowe lub senackie.>
2. Posłowie i senatorowie otrzymują koperty z papierem listowym, oznaczone odpowiednim
nadrukiem, do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu bez
uiszczania przez nich opłat pocztowych.
3. Szczegółowe zasady realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, określają
Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu.

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o RADZIE MINISTRÓW (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.
199, z późn. zm.)
Art. 14c.
Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów poprzez:
1) opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w
regulaminie pracy Rady Ministrów, chyba że na podstawie odrębnych przepisów
opracowywanie określonych rodzajów projektów ustaw należy do właściwości innych
podmiotów;
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- 13 2) opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów
prawnych innych niż określone w pkt 1 oraz do projektów założeń projektów ustaw;
3) opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych
innych niż określone w pkt 1, skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w
tym poprzez ich ocenę pod względem prawnym i redakcyjnym przez Komisję Prawniczą
prowadzoną przez Centrum;
4) analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i
Sądu Pierwszej Instancji w szczególności w zakresie wpływu na polski system prawa;
5) koordynowanie pod względem prawnym i formalnym przebiegu uzgodnień rządowych
projektów aktów prawnych;
[6) redagowanie i udostępnianie, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych
przepisach, Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";]
<6) wydawanie, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na zasadach i w trybie
określonych w odrębnych przepisach Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;>
7)współdziałanie z ministrem właściwym do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w
Unii Europejskiej w sprawie dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej i
jego wykonywania;
8) współdziałanie z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych projektów aktów
normatywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
oraz spójności z polskim systemem prawa;
9) monitorowanie wydawania przez organy administracji rządowej przepisów
wykonawczych do ustaw;
10) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub wskazanych przez
Prezesa Rady Ministrów.
Art. 29.
Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów realizuje Kancelaria, należy w
szczególności:
1) kontrola realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
oraz przedstawianie wniosków z przeprowadzonych kontroli i przedkładanie propozycji
doskonalenia metod kontroli;
1a) dokonywanie ocen skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych
projektowanych regulacji oraz sporządzanie ocen tych skutków, w tym projektów
powodujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju społecznym i
gospodarczym;
1b) opracowywanie ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz
długofalowych koncepcji polityki zagranicznej;
1c) opracowywanie ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;
1d) przygotowywanie innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych przez
Prezesa Rady Ministrów;
[2) wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";]
<2) wydawanie Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”;>
3)koordynacja realizacji polityki kadrowej w administracji rządowej, w zakresie określonym
w odrębnych przepisach;
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administracji rządowej;
5) koordynacja współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem
Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi;
6) obsługa informacyjna oraz prasowa Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz
wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów;
7) koordynacja działalności kontrolnej Prezesa Rady Ministrów wobec organów
administracji rządowej;
8) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w
odrębnych przepisach;
9) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub zleconych przez
Prezesa Rady Ministrów.
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o NARODOWYM BANKU POLSKIM (Dz. U. z 2005
r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.)
Art. 54a.
1. Nazwa oraz wzór graficzny pierwszej strony Dziennika Urzędowego Narodowego Banku
Polskiego nie mogą być wykorzystywane przez inne niż NBP podmioty w celach
zarobkowych w publikacjach, wydawnictwach lub innych formach upowszechniania
aktów prawnych.
2. Do wydawania Dziennika Urzędowego Narodowego Banku Polskiego i ogłaszania w nim
aktów prawnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 15-20 i art.
27 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.2)).
<Art. 54a.
1. Nazwa oraz wzór graficzny winiety Dziennika Urzędowego Narodowego Banku
Polskiego nie mogą być wykorzystywane przez inne niż NBP podmioty,
w szczególności w celach handlowych w publikacjach, wydawnictwach lub innych
formach upowszechniania aktów prawnych.
2. Do wydawania Dziennika Urzędowego Narodowego Banku Polskiego i ogłaszania w
nim aktów prawnych stosuje się odpowiednio 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 prawnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95 i Nr …, poz. …).>
USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o UMOWACH MIĘDZYNARODOWYCH (Dz. U. Nr
39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 213, poz. 1395)
Art. 18.
[1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa wraz z dotyczącymi jej oświadczeniami rządowymi
oraz umowa międzynarodowa, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, o ile
stanowi umowę wykonawczą w stosunku do ratyfikowanej umowy międzynarodowej lub
zmienia ratyfikowaną umowę międzynarodową, jest ogłaszana niezwłocznie, wraz z
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zwanym dalej "Dziennikiem Ustaw".]
<1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa wraz z dotyczącymi jej oświadczeniami
rządowymi oraz umowa międzynarodowa, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 oraz
pkt 2 i 3, o ile stanowi umowę wykonawczą w stosunku do ratyfikowanej umowy
międzynarodowej lub zmienia ratyfikowaną umowę międzynarodową, 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 Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem
Ustaw”.>
2. Ogłoszenie innej niż ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie umowy
międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, zarządza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.
[3. Umowa międzynarodowa, inna niż wymieniona w ust. 1, jest ogłaszana wraz z
dotyczącymi jej oświadczeniami rządowymi niezwłocznie w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zwanym dalej "Monitorem Polskim".
Ogłoszenie zarządza Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra kierującego działem
administracji rządowej właściwego do spraw, których dotyczy ta umowa.]
<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 Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zwanym dalej
„Monitorem Polskim”. Ogłoszenie zarządza Prezes Rady Ministrów na wniosek
ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego do spraw, których
dotyczy ta umowa.>
4. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra kierującego działem administracji rządowej
właściwego do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa, może w wyjątkowych
przypadkach, ze względu na istotny interes państwa, w szczególności interes obronności,
bezpieczeństwa państwa i obywateli, odstąpić od obowiązku ogłoszenia tej umowy w
Monitorze Polskim.
5. W uzasadnionych przypadkach, odpowiednio, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub
Prezes Rady Ministrów mogą odstąpić od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw lub Monitorze
Polskim dołączonego do umowy międzynarodowej aneksu lub załącznika, jeżeli zawierają
one szczegółowe przepisy o charakterze specjalistycznym, niezastrzeżone do regulacji
ustawowej, dotyczące niewielkiej liczby podmiotów i nieodnoszące się do praw obywateli.
W takim przypadku oświadczenie rządowe, ogłoszone wraz z umową międzynarodową w
Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, zawiera informację o miejscu udostępniania lub
publikacji tekstu aneksu lub załącznika.
<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 ogłaszana 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.1)), z tym że podstawą do
ogłoszenia jest oryginał dokumentu w postaci papierowej.
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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
międzynarodową 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.>
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