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Rozdział 6. Publiczne bazy tekstów aktów 
prawnych

1. Dzienniki urzędowe w postaci elektronicznej oraz podstawa prawna do 
ich zamieszczania w Internecie (Piotr Rodziewicz)

Zgodnie z art. 88 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady ogłaszania aktów 
normatywnych oraz umów międzynarodowych zostają określone przez ustawę. Aktem 
określającym te zasady jest ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000 Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)1. 
W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-
tów prawnych ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązko-
we. Jak stanowi natomiast ust. 2 powyższego artykułu odrębna ustawa może wyłączyć 
obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisów powszechnie 
obowiązujących. Tym samym akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obo-
wiązujące muszą być ogłoszone w odpowiednim dzienniku urzędowym. Natomiast 
z obowiązku publikacji mogą być zwolnione akty wewnętrznie obowiązujące, jeśli ist-
nieje wyraźny przepis ustawowy wyłączający obowiązek ogłoszenia danego aktu2. Jak 
wskazuje się w literaturze, ogłoszenie aktu normatywnego jest czynnością konwencjo-
nalną, prawnie doniosłą, dokonywaną przez kompetentny organ władzy publicznej, któ-
ra polega na oficjalnym podaniu do publicznej wiadomości komunikatu zawierającego 
informacje o tym, że ustanowiony został dany akt prawny oraz o treści tego aktu3. 
Ogłoszenie powoduje, że adresaci norm prawnych wynikających z przepisów prawnych 
mają możliwość uzyskania informacji o obowiązujących aktach normatywnych oraz 
o ich treści, tym samym zgodnie z zasadą ignorantia iuris nocet nie mogą, co do zasady, 
powoływać się na nieznajomość aktów prawnych (wyjątkiem jest np. błąd co do prawa 
na gruncie prawa karnego), jak wskazał bowiem Trybunał Konstytucyjny w postanowie-

1 dalej zwana w niniejszym rozdziale: „ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych”.

2 Wierczyński, Komentarz do art. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych, Oficyna 2009 – wersja elektroniczna w Systemie Informacji Praw-
nej LEX.

3 Ibidem.
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niu z dnia 13 lutego 1991 r. w sprawie o sygn. akt S 2/91: „akt należycie ogłoszony jest 
wszystkim znany i nikt nie może się uwolnić od obowiązku przestrzegania norm prawa 
w nim zawartych”4. Ponadto ogłoszenie aktu normatywnego stanowi warunek jego wej-
ścia w życie co wynika z art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Akty ogło-
szone zgodnie z postanowieniami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych korzystają z domniemania autentyczności. 

Dzienniki urzędowe wydaje się z zachowaniem w roku kalendarzowym kolejności 
numerów, pozycji oraz stron. Ponadto na każdym numerze dziennika oznacza się dzień 
jego wydania, określany przez organ wydający dziennik. Jako dzień wydania podaje się 
datę nie wcześniejszą od dnia udostępnienia dziennika do sprzedaży w siedzibie organu 
wydającego dziennik. Co istotne, dzień wydania jest dniem ogłoszenia aktów zamiesz-
czonych w danym numerze. Zgodnie z postanowieniami art. 19 ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych organ wydający dziennik 
urzędowy ustala także cenę egzemplarza oraz warunki wydawania, rozpowszechniania 
i prenumeraty dziennika, tak aby dziennik urzędowy mógł być powszechnie dostępny. 
Dzienniki urzędowe są rozpowszechniane przez organy je wydające. Dziennik Ustaw, 
Monitor Polski i Monitor Polski B są rozpowszechniane w prenumeracie oraz sprzeda-
wane w stałych punktach sprzedaży prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Mi-
nistrów oraz w punktach sprzedaży mieszczących się w siedzibach niektórych organów 
administracji rządowej, sądów oraz innych jednostek. Natomiast zgodnie z art. 25 usta-
wy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych rozpo-
wszechnianie wojewódzkiego dziennika urzędowego odbywa się w szczególności przez 
sprzedaż w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty. Poza tym, że na 
zasadach komercyjnych można nabyć wydania dziennika urzędowego, urzędy tereno-
wych organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego prowa-
dzą zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udostęp-
niają je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych 
w siedzibach i w godzinach pracy urzędu. Ponadto udostępniają nieodpłatnie Dziennik 
Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym 
orzeczenia:

do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach in-1. 
ternetowych tych urzędów;
w formie elektronicznej, do powszechnego wglądu w godzinach pracy tych 2. 
urzędów, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

4 Zob. http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/1991/S_02_91.doc.

http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/1991/S_02_91.doc


Publiczne bazy tekstów aktów prawnych 101

Podstawę do udostępniania aktów normatywnych i prawnych w postaci elektro-
nicznej stanowi przepis art. 28b ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych. W myśl postanowień powyższego przepisu Dziennik Ustaw 
i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orze-
czenia, udostępnia się: 

nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na 1. 
stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośni-2. 
ków danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji 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.1)).

Zgodnie natomiast z ust. 1a cytowanego wyżej przepisu inne dzienniki urzędowe niż 
Dziennik Ustaw i Monitor Polski, tj. m.in. dzienniki wydawane przez centralne organy 
administracji publicznej, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administra-
cji rządowej, a także zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub 
gminę albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się:

nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na 1. 
stronach internetowych organów wydających te dzienniki i zbiory;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośni-2. 
ków danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji 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.

Powyższe przepisy nakładają obowiązki w zakresie udostępniania aktów norma-
tywnych i prawnych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co bez wątpienia 
przyczynia się do powszechnej dostępności aktów opublikowanych w dziennikach urzę-
dowych. 

Przedstawiony stan prawny będzie obowiązywał jeszcze do 31.12.2011 r., ponie-
waż z dniem 01.01.2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie 
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz 
niektórych innych ustaw5. W drodze powyższej ustawy został dodany do ustawy o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych przepis art. 2a. Zgod-
nie z powyższym przepisem akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłosze-

5 Dz.U. 2011 r. Nr 117, poz. 676. 
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niu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz-
ne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast 
dzienniki urzędowe będą wydawane w postaci elektronicznej, chyba że ustawa będzie 
stanowić inaczej, a dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektro-
nicznej organ wydający będzie prowadził odrębną stronę internetową. W związku z po-
wyższym całkowitej zmianie ulegnie sposób ogłaszania aktów normatywnych i prawnych. 
Ogłaszanie w tradycyjnej postaci papierowej zostanie zastąpione, co do zasady, ogłosze-
niem w postaci elektronicznej. Tak więc dzienniki urzędowe stanowiące jedyne oficjalne 
źródła obowiązującego prawa nie będą wydawane już w postaci papierowej, będą nato-
miast ogłaszane w postaci elektronicznej i to tej wersji dzienników będzie przypisywany 
przymiot jedynego oficjalnego źródła prawa w Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.1. Dziennik Urzędowy Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Dziennik Urzędowy Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej6 jest jednym z dzien-

ników urzędowych, w których publikowane są akty normatywne i niektóre inne akty 
prawne. Aby ogłoszenie aktu normatywnego lub prawnego było prawnie doniosłe, musi 
nastąpić ono w odpowiednim dzienniku urzędowym. Kwestię tego, w jakim dzienniku 
urzędowym powinien być ogłoszony dany akt, rozstrzyga ustawa o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Mając powyższe na uwadze, prze-
chodząc do rozważań poświęconych Dziennikowi Ustaw, należy wskazać, że zgodnie 
z art. 9 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
w dzienniku tym ogłasza się następujące akty: 

Konstytucję;1. 
ustawy;2. 
rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 3. 
Polskiej;
rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Mi-4. 
nistrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administra-
cji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących 
członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji; 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogło-5. 
szonych w Dzienniku Ustaw;
uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra. 6. 
teksty jednolite aktów z pkt 1–4;7. 

6 Dalej zwany w niniejszym opracowaniu „Dziennikiem Ustaw”.
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Akty prawne dotyczące: 8. 
a. stanu wojny i zawarcia pokoju;
b. referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokra-
jowego;
c. skrócenia kadencji Sejmu;
d. wyborów do Sejmu i Senatu;
e. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
f. powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
g. stanu wojennego;
h. stanu wyjątkowego;
i. stanu klęski żywiołowej;
j. stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybo-
rów do Sejmu i Senatu oraz ważności referendum zatwierdzającego zmianę 
Konstytucji i referendum ogólnokrajowego;
Inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. 9. 

Dla Dziennika Ustaw w postaci elektronicznej prowadzona jest następująca strona 
internetowa: http://dokumenty.rcl.gov.pl/DziennikUstaw. Na stronie tej znajdują się akty 
normatywne opublikowane począwszy od roku 1918 do chwili obecnej. Zgodnie z infor-
macją zawartą na stronie Dziennika Ustaw prezentowane tam dokumenty powstały 
z plików źródłowych utworzonych w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, które służą do wykonywania wydruku wersji papierowej dzienników, dostępnej 
w punktach sprzedaży prowadzonych przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów7. Natomiast od 01.01.2012 r. akty normatywne będą publikowane jedynie 
w formie elektronicznej. Należy zwrócić uwagę na ewolucję nazwy publikatora za-
mieszczonego na powyższej stronie internetowej, począwszy od nr 1 z 1918 r. do nr 15 
z 1918 r. nosił on nazwę Dziennika Praw Królestwa Polskiego, natomiast od nr 16 
z 1918 r. do nr 65 z 1919 r. nosił on nazwę Dziennika Praw Państwa Polskiego. Od nr 66 
z 1919 r. nastąpiła zmiana nazwy publikatora na Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Pol-
skiej, ukazywał się pod tą nazwą do nr 32 z roku 1952. Następnie od nr 33 z 1952 r. do 
nr 75 z 1989 r. ukazywał się jako Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 
Ostatecznie w związku z zachodzącymi zmianami ustrojowymi od nr 1 z 1990 r. powró-
cono do obecnie funkcjonującej nazwy Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Pod-
stawom prawnym ogłaszania aktów normatywnych w powyższym dzienniku urzędo-
wym zostały poświęcone rozważania w punkcie 1 niniejszego rozdziału. Przechodząc 

7 http://dokumenty.rcl.gov.pl/DziennikUstaw. 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DziennikUstaw
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DziennikUstaw
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natomiast do wyszukiwania aktów normatywnych i aktów prawnych opublikowanych 
w powyższym dzienniku urzędowym, należy zwrócić uwagę, że w zasadzie wyszukiwa-
nie może odbywać się przy użyciu dwóch kryteriów, a mianowicie: frazy w tytule pozy-
cji dziennika (nazwa aktu) lub adresu publikacyjnego aktu. W celu wyszukania aktu 
normatywnego lub aktu prawnego przy użyciu frazy w tytule pozycji dziennika należy 
wprowadzić frazę mającą stanowić kryterium wyszukiwanie w oknie tekstowym umiesz-
czonym centralnie w górnej części strony internetowej, na której publikowany jest 
Dziennik Ustaw. Należy przy tym zaznaczyć, że fraza, która ma stanowić kryterium 
wyszukiwania, powinna odpowiadać frazie w pozycji dziennika ustaw. Jeżeli pojawią 
się nieścisłości w powyższej frazie, wyszukanie aktu może okazać się niemożliwe, a to 
dlatego, że fraza wprowadzona jako kryterium wyszukiwania nie podlega fleksji, jak jest 
to np. w wyszukiwarkach systemów informacji prawnej, tym samym zostaną jedynie 
wyszukane akty o identycznej frazie w tytule pozycji dziennika ustaw. 

Przykład: Zamierzamy wyszukać przy użyciu kryterium frazy w tytule pozycji 
dziennika ustaw następujący akt normatywny: „Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o do-
wodach osobistych”. 

Po wprowadzeniu frazy: „dowód osobisty” pojawił się następujący komunikat: 
„nie odnaleziono pozycji odpowiadających wzorcowi” 

Po wprowadzeniu frazy: „o dowodach osobistych” pojawiło się na stronie 9 wyni-
ków wyszukiwania, w tym wyszukiwana ustawa. Wszystkie wyświetlone wyniki wy-
szukiwania zawierały frazę „o dowodach osobistych”. 

PODSUMOWUJĄC: aby wyszukać akt normatywny w oparciu o frazę zawartą 
w tytule pozycji dziennika ustaw, stanowiącą w istocie tytuł aktu normatywnego, należy 
wprowadzić albo pełny tytuł aktu albo frazę odpowiadającą dokładnie przynajmniej 
fragmentowi nazwy poszukiwanego aktu normatywnego lub prawnego. 

W przypadku gdy dysponujemy adresem publikacyjnym, możemy wyszukać akt 
normatywny lub prawny w oparciu o dane w nim zawarte. W tym celu należy kliknąć na 
rok, w którym został wydany dziennik ustaw z opublikowanym w nim poszukiwanym 
aktem. Na centralnym miejscu w górnej części strony internetowej, na której publikowa-
ny jest dziennik ustaw, umieszczone zostały lata od 1918 r. do 2011 r., w których to 
wydawany był dziennik ustaw (z zastrzeżeniem patrz wyżej). Po wybraniu i kliknięciu 
danego roku , otworzy się strona wraz ze wszystkimi numerami dziennika ustaw, które 
ukazały się w tym roku. Następnie po wybraniu odpowiedniego numeru z adresu publi-
kacyjnego należy kliknąć na link z prawej strony „pozycje”. Po kliknięciu na ten link 
otworzy się strona z listą aktów prawnych opublikowanych pod poszukiwanym nume-
rem dziennika ustaw ze wskazanego roku. Następnie wystarczy odszukać poszukiwaną 
pozycje i pod nią będzie się znajdował poszukiwany akt normatywny lub prawny. 
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Przykład: Mamy akt normatywny o następującym adresie publikacyjnym: 
Dz.U. 2011 r. Nr 80, poz. 432. 

Wybieramy rok, z którego pochodzi dziennik ustaw, czyli 2011; 1. 
Następnie odszukujemy numer dziennika ustaw zgodnie z adresem publikacyj-2. 
nym, czyli 80; 
Następnie klikamy na łącze pozycji (z prawej strony) przy numerze 80 dzien-3. 
nika ustaw; 
Po otworzeniu się strony z listą aktów opublikowanych w dzienniku nr 80 4. 
z 2011 r. poszukujemy poz. 432; znajduje się tam następujący akt normatywny: 
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe.

Po wejściu na określony numer dziennika ustaw w oparciu o dane z adresu publi-
kacyjnego czy też po wyszukaniu go przy użyciu frazy w tytule pozycji dziennika ustaw 
powinna pojawić się lista z aktami normatywnymi lub prawnymi. Z lewej strony listy 
umieszczony jest adres publikacyjny aktów, następnie jest tytuł pozycji dziennika ustaw 
(nazwa aktu), link PDF, po kliknięciu którego otworzy się plik z aktem normatywnym 
oraz informacja o dacie i godzinie opublikowania. W przypadku aktów, które będą opu-
blikowane po 01.01.2012 r., data opublikowania będzie miała istotne znaczenie z punktu 
wiedzenia określenia momentu wejścia w życie danego aktu. 

Ponadto istnieje możliwość wyszukania aktów normatywnych lub prawnych przy 
użyciu skorowidza znajdującego się na stronie internetowej: http://skorowidz.rcl.gov.pl/. 
Za pomocą skorowidza można wyszukać akt normatywny i prawny opublikowany w la-
tach 1918–2010 zarówno w Dzienniku Ustaw, jak i w Monitorze Polskim. Wyszukiwa-
nie aktu normatywnego lub prawnego przy użyciu skorowidza odbywa się poprzez wy-
branie hasła czy też frazy, do której przyporządkowane są wiążące się z nią akty prawne 
i normatywne. W celu wyszukania aktu po wejściu na stronę należy wybrać literę, na 
którą ma się zaczynać hasło czy też fraza. Po kliknięciu na literę otworzy się lista z ha-
słami o charakterze ogólnym. Po wybraniu jednego z haseł otworzy się w zależności od 
stopnia ogólności hasła albo lista z hasłami bardziej szczegółowymi wraz z przypisany-
mi im adresami publikacyjnymi aktów normatywnych lub prawnych powiązanych z ha-
słem ogólnym, albo sama lista haseł szczegółowych powiązanych z hasłem ogólnym 
i jeśli klikniemy na jedno z haseł otworzy się lista z jeszcze bardziej szczegółowymi 
hasłami oraz przypisanymi do nich aktami normatywnymi lub prawnymi. 

Przykład: zamierzamy wyszukać akty dotyczące „dowodów osobistych”
Po wejściu na stronę skorowidza wybieramy u góry strony literę „d”;1. 
Następnie na liście haseł odszukujemy i wybieramy „dowody osobiste”;2. 
Otwiera się strona z listą haseł szczegółowych powiązanych z hasłem „dowody 3. 
osobiste”; do haseł szczegółowych przypisane są adresy publikacyjne aktów 

http://skorowidz.rcl.gov.pl/
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normatywnych lub prawnych, po kliknięciu których otwiera się strona z tytu-
łem aktu oraz adresem publikacyjnym;
Po kliknięciu na adres publikacyjny otwiera się plik z aktem normatywnym lub 4. 
prawnym. 

Podsumowując, na stronie internetowej http://dokumenty.rcl.gov.pl/DziennikUstaw 
zamieszczona została baza wszystkich numerów dziennika ustaw. Baza ta nie ma charak-
teru informacyjnego, jak np. bazy aktów w systemach informacji prawnej czy też w Inter-
netowym Systemie Aktów Prawnych na stronach internetowych Sejmu RP, lecz jest ofi-
cjalnym źródłem informacji o aktach normatywnych i prawnych, a po 1 stycznia 2012 r. 
pozostanie jedynym oficjalnym źródłem informacji o aktach normatywnych i prawnych. 

1.2. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski
Podobnie jak w przypadku Dziennika Ustaw, również w odniesieniu do Monitora 

Polskiego ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych statuuje katalog aktów podlegających ogłoszeniu w tym dzienniku urzędowym. 
I tak, zgodnie z art. 10 cytowanej ustawy w Monitorze Polskim ogłasza się: 

zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie usta-1. 
wy;
uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na 2. 
podstawie ustawy;
teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2;3. 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogło-4. 
szonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogło-
szone;
uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące:5. 
a. regulaminu Zgromadzenia Narodowego,
b. uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spra-
wowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
c. postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed 
Trybunałem Stanu;
uchwały Sejmu dotyczące:6. 
a. regulaminu Sejmu,
b. uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady 
Ministrów,
c. uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi,
d. pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,
e. rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DziennikUstaw
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f. wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub usta-
wach stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu wymagają-
cym zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody;
uchwały Senatu dotyczące:7. 
a. regulaminu Senatu,
b. wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoły-
wanie lub odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub ustawach 
stanowiska państwowe;
akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące:8. 
a. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
b. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
c. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Mini-
strów,
d. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego peł-
nienia obowiązków,
e. dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów,
f. odwoływania ministra, wobec którego Sejm wyraził wotum nieufności,
g. powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach sta-
nowiska państwowe,
h. powoływania sędziów,
i. nadawania tytułu naukowego profesora i tytułu profesora sztuki,
j. mianowania na stopień generała i równorzędny,
k. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
l. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody 
w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz po-
wierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyj-9. 
nych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

Ponadto w Monitorze Polskim poza wyżej wymienionymi uchwałami Sejmu i Se-
natu oraz Zgromadzenia Narodowego ogłasza się inne uchwały tych organów oraz 
uchwały, wyroki Trybunału Stanu, a także postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich 
ogłoszenie w Monitorze Polskim jest przewidziane odpowiednio w treści tych uchwał 
lub postanowień albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. Ogłoszeniu w powyższym 
dzienniku urzędowym podlegają również inne akty prawne, a także ogłoszenia, obwiesz-
czenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. 
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Natomiast  na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych Prezes Rady 
Ministrów ma możliwość zarządzenia, aby w Monitorze Polskim ogłoszone zostały inne 
akty, które zostały wskazane w treści tego przepisu. 

Monitor Polski w wersji elektronicznej znajduje się na stronach internetowych 
Rządowego Centrum Legislacji pod adresem internetowym http://dokumenty.rcl.gov.pl/
MonitorPolski. W istocie sposób przeszukiwania bazy z aktami zamieszczonymi na po-
wyższej stronie jest analogiczny do wyszukiwania aktów w ramach bazy Dziennika 
Ustaw i polega na wyszukiwaniu w oparciu o te same kryteria, tj. fraz w tytule pozycji 
dziennika (nazw aktu) lub adres publikacyjny aktu. Dlatego też w zakresie wyszukiwa-
nia aktów normatywnych i prawnych opublikowanych w Monitorze Polskim, w tym 
miejscu należy odesłać czytelnika do rozważań prowadzonych w poprzednim podroz-
dziale, ponieważ poza tym, że inny jest przedmiot wyszukiwania (baza zawiera innego 
rodzaju akty normatywne i prawne), to metody i instrumenty służące przeszukiwaniu 
bazy są takie same. 

1.3. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski B
Zgodnie z art. 11 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych w Monitorze Polskim B ogłasza się:
sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości;1. 
ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wy-2. 
magają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia 3. 
organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Jak wskazuje się, najważniejszą grupą aktów ogłaszanych w Monitorze Polskim B 
są sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości8. I tak, można 
wskazać, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości9, zgod-
nie z którym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem art. 64b, podlegają roczne skonsolidowane 
sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe konty-
nuujących działalność:

banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;1. 
jednostek działających na podstawie 2. przepisów o obrocie papierami wartościo-
wymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

8 G. Wierczyński, Komentarz do art.11 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych, Oficyna 2009 – wersja elektroniczna w Systemie Informacji Praw-
nej LEX. 

9 Dz.U. 2009 r. Nr 152, 1223 j. t. z późn. zm. 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/MonitorPolski
http://dokumenty.rcl.gov.pl/MonitorPolski
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jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 3. 
funduszy emerytalnych;
spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organi-4. 
zacji;
pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który 5. 
sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następują-
cych warunków:
a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co naj-
mniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość 
w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finanso-
wych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 
5.000.000 euro.

Przykładem innego aktu normatywnego przewidującego obowiązek publikacji 
w Monitorze Polskim B jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektó-
rych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców10 (art. 21 ust. 7). 

W ramach serwisu internetowego Rządowego Centrum Legislacji brak jest bazy 
z Monitorem Polskim B. 

1.4. Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych ministrowie kierujący działami administracji rządowej wydają 
dzienniki urzędowe. Każdy z ministrów może wydawać tylko jeden dziennik urzędowy, 
niemniej jednak na podstawie ust. 5 wskazanego wyżej artykułu Minister Obrony Naro-
dowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw zagra-
nicznych, 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. Ponadto 
Prezes Rady Ministrów może postanowić o wydawaniu wspólnego dziennika urzędowe-
go dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej. Natomiast 
minister może postanowić o wydawaniu wspólnego dziennika urzędowego z urzędem 
centralnym nadzorowanym przez niego.

10 Dz.U. 2002 r. Nr 155, poz. 1287 z późn. zm. 
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Zgodnie z art. 12 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami admini-
stracji rządowej ogłasza się :

akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych 1. 
przez niego urzędów centralnych;
uchwały Rady Ministrów uchylające zarządzenia ministra wydającego dzien-2. 
nik urzędowy;
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach aktów normatywnych or-3. 
ganu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów 
centralnych oraz uchwał Rady Ministrów uchylających zarządzenia ministra 
wydającego Dziennik Urzędowy; 
ogłoszenia sądowe, jeżeli tak stanowią inne ustawy.4. 
w dzienniku urzędowym mogą być publikowane informacje, komunikaty, ob-5. 
wieszczenia i ogłoszenia organu wydającego dziennik lub nadzorowanych 
przez niego urzędów centralnych; 

W dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej 
nie zamieszcza się aktów prawnych, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, Mo-
nitorze Polskim lub Monitorze Polskim B, jak również, z zastrzeżeniem wyjątku dotyczą-
cego aktów wydawanych przez nadzorowane przez ministra urzędy centralne, aktów 
prawnych organów innych niż ten, który wydaje dziennik urzędowy. Jak wskazuje się 
w literaturze, akty normatywne organu wydającego dziennik, jak i nadzorowanych urzę-
dów centralnych, ogłaszane w powyższych dziennikach, są aktami wewnętrznie obowią-
zującymi11. Do podstawowych cech aktów wewnętrznie obowiązujących zalicza się: 

zakres obowiązywania aktu zawężony tylko do jednostek podległych organowi 1. 
wydającemu akt; 
nie mogą wpływać na sytuację prawną podmiotu spoza struktury organizacyjnej 2. 
podległej organowi wydającemu akt i nie mogą stanowić podstawy decyzji; 
muszą pozostawać w zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi 3. 
i tym zakresie podlegają kontroli12. 

Warto podkreślić, że opublikowanie wyżej wskazanych aktów normatywnych 
i prawnych w jakimkolwiek innym publikatorze nie stanowi wypełnienia obowiązku 
publikacji nałożonego przez art. 2 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-

11 G. Wierczyński, Komentarz do art.12 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych, Oficyna 2009 – wersja elektroniczna w Systemie Informacji Praw-
nej LEX.

12 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. 2, Warszawa 2001, str. 203. 
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których innych aktów prawnych i nie może być uznane za urzędowe ogłoszenie aktu 
normatywnego13. 

W dalszych podpunktach niniejszego podrozdziału zostaną przedstawione sposoby 
wyszukiwania dzienników urzędowych ministrów kierujących działami administracji 
rządowej zamieszczanych w formie elektronicznej. Należy stanowczo podkreślić, że za-
mieszczone na stronach internetowych dzienniki urzędowe ministrów kierujących dzia-
łami administracji rządowej nie mają przymiotu oficjalnych publikatorów, a jedynie 
mają charakter informacyjny. Jedynym oficjalnym źródłem prawa są bowiem papierowe 
dzienniki urzędowe wydawane przez wyżej wskazane organy. Sytuacja jednak ulegnie 
zmianie wraz z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 4 marca 2011 r. 
o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 Nr 117, poz. 676). Na podstawie powyż-
szej nowelizacji do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-
tów prawnych zostanie dodany art. 2a, zgodnie z którym akty normatywne i niektóre 
inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicz-
nego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), 
chyba że ustawa stanowi inaczej. Ponadto dzienniki urzędowe wydaje się w postaci 
elektronicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej oraz dla każdego dziennika urzędowego 
wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę interne-
tową. W związku z powyższym wraz z wejściem w życie wskazanej wyżej nowelizacji 
do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
dzienniki urzędowe będą prowadzone, co do zasady, tylko w postaci elektronicznej i za-
mieszczone w nich akty normatywne będą stanowiły oficjalne źródło prawa. W związku 
z powyższym akty w postaci dokumentów elektronicznych utracą charakter informacyj-
ny, a staną się aktami oficjalnymi i wiążącymi. 

Jeśli chodzi o wyszukiwanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych opublikowanych w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami 
administracji rządowej, to w zasadzie brak jest jednej centralnej bazy z tego typu dzien-
nikami. W serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji znajduje się strona 
internetowa – http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/3.htm, na której znajdują się hiper-
łącza do 12 dzienników urzędowych ministrów kierujących działami administracji rzą-
dowej. Jednak oprócz wyżej wskazanych dwunastu dzienników w postaci elektronicznej 
zamieszczane są jeszcze trzy inne dzienniki, które również są publikowane w Internecie 
w postaci elektronicznej. W dalszej części niniejszego podrozdziału zostaną przedsta-

13 G. Wierczyński, op. cit.

http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/3.htm
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wione strony, na których znajdują się dzienniki ministrów kierujących działami admini-
stracji rządowej oraz zostanie zaprezentowany sposób wyszukiwania stron z powyższy-
mi dziennikami. 

1.4.1. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej w postaci elektronicznej zamiesz-

czany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Dzienniki z lat 2007–2010 zamieszczone są na stronie internetowej http://bip.men.gov.pl/
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=63, nato-
miast dzienniki z lat 2000–2006 zamieszczone są na stronie internetowej http://bip.men.
gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=61. Na powyższe witry-
ny można również wejść ze strony głównej MEN http://www.men.gov.pl/. W tym też celu 
po wejściu na stronę główną należy kliknąć na zakładkę „Akty prawne” znajdującą się 
w kolumnie po lewej stronie, a następnie, gdy zakładka się rozwinie, należy wybrać hiper-
link „Akty prawne – BIP”. W dalszej kolejności, gdy otworzy się strona BIP MEN-u, na-
leży kliknąć na jeden z hiperlinków w zależności od tego, z jakich lat dzienniki są poszu-
kiwane: „Dzienniki Urzędowe 2000–2006” lub „Dzienniki Urzędowe 2007 – 2010”. Na 
stronę z Dziennikiem Urzędowym Ministra Edukacji Narodowej można również wejść 
wpisując adres www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na tę stronę należy kliknąć 
link „Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej”, a gdy 
otworzy się strona z dziennikami urzędowymi, należy wybrać „Ministerstwo Edukacji 
Narodowej”.

1.4.2. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów w formie elektronicznej zamieszczany jest 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – http://www.mf.gov.
pl/dokument.php?const=6&dzial=657&id=58026&typ=news, na której zamieszczone 
zostały dzienniki z lat 2006–2011. Na powyższą stronę można wejść ze strony głównej 
Ministerstwa Finansów. W tym celu należy stronę wpisać adres http://www.mf.gov.pl/, 
a następnie kliknąć na hiperlink znajdujący się w kolumnie po lewej stronie „BIP – Biu-
letyn Informacji Publicznej”. W BIP-ie znajduje się z lewej strony kolumna z zakładka-
mi, należy tam rozwinąć zakładkę „Publikacje”, a w dalszej kolejności kliknąć na hiper-
link „Dzienniki Urzędowe Ministra Finansów” otworzy się wówczas strona 
z dziennikami. Na witrynę z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów można rów-
nież wejść za pośrednictwem strony internetowej www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po 
wejściu na tę stronę należy kliknąć link „Dzienniki urzędowe ministrów kierujących 

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=63
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=63
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=61
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=61
http://www.men.gov.pl/
www.dziennikiurzedowe.gov.pl
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działami administracji rządowej”, a gdy otworzy się strona z dziennikami urzędowymi, 
należy wybrać „Ministerstwo Finansów”.

1.4.3. Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki
Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki w formie elektronicznej zamieszczany 

jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki, 
pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Prawo/Dziennik+Urzedowy. Strona z dziennikiem za-
wiera numery, które ukazały się w latach 2008–2011. Można na nią wejść przez stronę 
główną ministerstwa. W tym celu należy wejść na stronę http://www.mg.gov.pl/, a na-
stępnie kliknąć na hiperłącze „BIP – o nas”, które znajduje się w prawym górnym rogu. 
Gdy otworzy się witryna BIP ministerstwa należy kliknąć na hiperłącze „Prawo”, znaj-
dujące się w kolumnie z lewej strony. Następnie należy kliknąć na odnośnik „Dziennik 
Urzędowy”, który znajduje się w kolumnie na środku strony internetowej. W przypadku 
Dziennika Urzędowego Ministra Gospodarki brak jest na stronie z dziennikami urzędo-
wymi znajdującej się pod adresem www.dziennikiurzedowe.gov.pl hiperłącza prowa-
dzącego do tego dziennika. 

1.4.4. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury w formie elektronicznej zamieszczany 

jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury http://www.mi.gov.pl/2-48205-
cbfab2d9.htm. Na powyższą witrynę można również wejść ze strony głównej Minister-
stwa Infrastruktury http://www.mi.gov.pl/; w tym celu po wejściu na główną nią należy 
kliknąć na hiperłącze „Akty prawne” znajdujące się na górze. Gdy otworzy się strona 
z aktami, należy kliknąć hiperłącze „Dziennik Urzędowy MI”. Dziennik Urzędowy Mi-
nistra Infrastruktury znajduje się również na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/akty_
prawne/dziennik_urzedowy_ministra_transportu. Na witrynie BIP-u z dziennikami 
można wejść przez stronę główną ministerstwa http://www.mi.gov.pl/, następnie należy 
kliknąć na łącze „BIP” znajdujące się w centralnym miejscu na górze strony interneto-
wej. Na witrynie BIP-u należy następnie kliknąć na znajdujące się po lewej stronie hi-
perłącze „Dziennik Urzędowy” i otworzy się strona z dziennikiem. Na powyższych stro-
nach zamieszczone są numery, które ukazały się od 19 grudnia 2007 r. do 3 czerwca  2011 r. 
Ponadto znajdują się tam Dzienniki Urzędowe Ministra Transportu wydane pomiędzy 
19 maja 2006 r. a 15 listopada 2007 r., później dziennik ten został zastąpiony przez 
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury. Do serwisu z Dziennikiem Urzędowym 
Ministra Infrastruktury można również wejść za pośrednictwem strony internetowej 
www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na tę stronę należy kliknąć link „Dzienniki 
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urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej”, a gdy otworzy się 
strona z dziennikami urzędowymi, należy wybrać „Ministerstwo Infrastruktury”.

1.4.5. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zamieszczany 

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klutury i Dziedzic-
twa Narodowego – http://bip.mkidn.gov.pl/pages/dzienniki-urzedowe-mkidn/rok-2011.php. 
Na witrynę z dziennikami można wejść za pośrednictwem strony głównej ministerstwa 
znajdującej się pod adresem http://www.mkidn.gov.pl/. Po wejściu na nią należy kliknąć 
na hiperłącze „BIP – Biuletyn Informacji Publicznej”, które znajduje się w prawym dol-
nym rogu. Gdy włączy się strona biuletynu należy rozwinąć zakładkę „Dzienniki Urzędo-
we MKiDN” znajdującą się w kolumnie po lewej stronie. Po rozwinięciu zakładki otworzy 
się lista roczników dziennika urzędowego od roku 2002 do roku2011. Kliknięcie na jeden 
z roczników spowoduje, że otworzy się strona internetowa z poszczególnymi numerami 
dziennika, które zostały wydane w danym roku. Na witrynę z Dziennikiem Urzędowym 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego można również wejść za pośrednictwem ser-
wisu internetowego www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na stronę niego należy 
kliknąć link z lewej strony „Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami admini-
stracji rządowej”, a gdy otworzy się strona z dziennikami urzędowymi, należy wybrać 
„Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

1.4.6. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zamieszczany 

w formie elektronicznej pod adresem http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/akty-praw-
ne/dzienniki-urzedowe/dzienniki-urzedowe/artykul/dzienniki-urzedowe-ministra-nauki-
-i-szkolnictwa-wyzszego-rok-2011/. Na witrynę z powyższym dziennikiem można wejść 
z serwisu ministerstwa http://www.nauka.gov.pl/. W tym celu po wejściu na stronę głów-
ną należy kliknąć na hiperłącze „Akty prawne”, który znajduje się w pierwszej kolumnie 
na samym dole. Po kliknięciu otworzy się strona z dziennikiem urzędowym. Na niej 
znajdują się wydania dziennika z lat 2006–2011. Ponadto znaleźć tam można Dziennik 
Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki wydawany w 2006 r. oraz Dziennik Urzędowy 
Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych wydawany w latach 2003–2005. Na stro-
nę z Dziennikiem Urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego można również 
wejść wpisując adres www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na tę stronę należy 
kliknąć link „Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządo-
wej”, a gdy otworzy się strona z dziennikami urzędowymi, należy wybrać „Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.
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1.4.7. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej jest zamieszczany w formie 

w serwisie internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Naro-
dowej pod adresem: http://www.bip.mon.gov.pl/7.html. Na stronę z dziennikiem urzę-
dowym można wejść za pośrednictwem witryny internetowej Ministerstwa Obrony Na-
rodowej http://www.wp.mil.pl/. Aby wejść na stronę z dziennikiem urzędowym, po 
znalezieniu się na stronie głównej należy rozwinąć zakładkę „Prawo” znajdującą się 
w kolumnie z lewej strony, w dalszej kolejności, po rozwinięciu zakładki, należy kliknąć 
na hiperłącze „BIP – Prawo”. Gdy otworzy się witryna BIP-u, należy rozwinąć zakładkę 
„Akty prawne”, która znajduje się w kolumnie z lewej strony ekranu. Po jej rozwinięciu 
należy kliknąć na link „Dzienniki Urzędowe MON” – otworzą się wówczas aktualne 
wydania dziennika urzędowego z 2011 r. Aby dotrzeć do wydań dziennika urzędowego 
z lat 2001–2010, należy kliknąć w zakładce „Akty prawne” na hiperłącze „Archiwum” 
zamiast na hiperłącze „Dzienniki Urzędowe MON”. Na stronę z Dziennikiem Urzędo-
wym Ministra Obrony Narodowej można również wejść za pośrednictwem serwisu 
www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na tę stronę należy kliknąć znajdujący się 
z lewej strony link „Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji 
rządowej”, a gdy otworzy się strona z dziennikami urzędowymi, należy wybrać „Mini-
sterstwo Obrony Narodowej”.

1.4.8. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki społecznej w formie elektronicznej 

zamieszczany jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bip/akty-prawne/dzienniki-
urzedowe-mpips/. Na powyższą stronę BIP-u można wejść za pośrednictwem witryny 
ministerstwa znajdującej się pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/. Po wejściu na stro-
nę główną należy kliknąć na hiperłącze „BIP” znajdujące się centralnie na samej górze 
strony internetowej. Następnie na stronie BIP-u ministerstwa należy kliknąć na hiperłą-
cze „Akty prawne” znajdujące się w kolumnie na środku ekranu. W dalszej kolejności, 
spośród hiperłącz, które się pojawią na stronie, należy wybrać „Dzienniki Urzędowe 
MPiPS”, pojawi się wówczas strona z hiperłączami do numerów dziennika urzędowego 
wydanych w latach 2009–2011. Na stronę z Dziennikiem Urzędowym Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej można również wejść za pośrednictwem witryny internetowej 
www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na tę stronę należy kliknąć link z „Dzienni-
ki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej”, a gdy otworzy się 
strona z dziennikami urzędowymi, należy wybrać „Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej”.
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1.4.9. Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczany jest w for-

mie elektronicznej pod adresem http://edziennik.minrol.gov.pl/BookTabs.aspx. Na stro-
nę z powyższym dziennikiem internetowym można wejść za pośrednictwem strony 
głównej ministerstwa znajdującej się pod adresem internetowym http://www.minrol.
gov.pl/. W tym celu, po wejściu na witrynę ministerstwa, należy rozwinąć zakładkę „Mi-
nisterstwo” znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć na hiperłącze 
„Dziennik Urzędowy”-otworzy się wówczas strona z dziennikiem. Na niej znajduje się 
wyszukiwarka umożliwiająca wyszukanie określonych aktów zamieszczonych w tym 
dzienniku urzędowym. W wyszukiwarce można zdefiniować następujące kryteria wy-
szukiwania, w oparciu o które ma zostać znaleziony akt normatywny: adres publikacyj-
ny, tytuł aktu, organ wydający, typ aktu, kategoria aktu oraz hasło. W tym ostatnim 
przypadku do określonego hasła zostały przyporządkowane akty normatywne, które 
swoją treścią nawiązują do wskazanego hasła. Strona z dziennikiem urzędowym zawie-
ra również skorowidz, który pozwala wyszukiwać akty normatywne i akty prawne 
w oparciu o hasła skorowidza. Na stronę z Dziennikiem Urzędowym Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi można również wejść za pośrednictwem strony internetowej www.dzien-
nikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na tę witrynę należy kliknąć link z lewej strony „Dzien-
niki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej”, a gdy otworzy 
się witryna z dziennikami urzędowymi, należy wybrać „Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi”.

1.4.10. Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa
Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa w postaci elektronicznej zamiesz-

czany jest w serwisie internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Skar-
bu Państwa pod adresem: http://bip.msp.gov.pl/portal/bip/120/Dziennik_Urzedowy_Mi-
nistra_Skarbu_Panstwa.html. Na stronę z powyższym dziennikiem urzędowym można 
wejść za pośrednictwem witryny ministerstwa znajdującej się pod adresem interneto-
wym: http://www.msp.gov.pl/. W tym celu, po wejściu na stronę główną, należy kliknąć 
na hiperłącze „Prawo” znajdujące się po lewej stronie ekranu. W dalszej kolejności na-
leży kliknąć na link znajdujący się w centralnym miejscu strony internetowej „Dziennik 
Urzędowy Ministerstwa Skarbu Państwa”, otworzy się wówczas witryna internetowa 
z dziennikami wydanymi w latach 2002–2011. Na stronę z Dziennikiem Urzędowym 
Ministra Skarbu Państwa można również wejść wpisując adres www.dziennikiurzedo-
we.gov.pl. Po wejściu na tę witrynę należy kliknąć link „Dzienniki urzędowe ministrów 
kierujących działami administracji rządowej”, a gdy otworzy się strona z dziennikami 
urzędowymi, należy wybrać „Ministerstwo Skarbu Państwa”.
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1.4.11. Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości
Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości w postaci elektronicznej zamieszcza-

ny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości pod 
adresem http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/dziennik-urzedowy-ministra-sprawiedliwosci/. 
Na powyższą witrynę z dziennikiem urzędowym można wejść ze strony głównej Mini-
sterstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/. W tym celu, po wejściu na stronę główną 
ministerstwa, należy przejść na sam dół oraz kliknąć na hiperłącze „Dziennik Urzędowy 
Ministra Sprawiedliwości” znajdujący się w pierwszej kolumnie po lewej stronie. Do 
powyższej witryny z dziennikiem urzędowym można również dotrzeć wpisując adres 
http://bip.ms.gov.pl/, po czym należy rozwinąć pierwszą z lewej zakładkę „Minister-
stwo”, a następnie należy kliknąć hiperłącze „Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedli-
wości”. Strona z dziennikiem urzędowym zawiera numery dziennika wydane w latach 
2009–2011. Na stronę z Dziennikiem Urzędowym Ministra Sprawiedliwości można 
również wejść za pośrednictwem witryny www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu 
na nią należy kliknąć link z lewej strony „Dzienniki urzędowe ministrów kierujących 
działami administracji rządowej”, a gdy otworzy się witryna z dziennikami urzędowymi, 
należy wybrać „Ministerstwo Sprawiedliwości”.

1.4.12. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci elek-

tronicznej zamieszczany jest na stronie internetowej http://e-dziennik.mswia.gov.pl/bo-
oktabs.html, na którą można wejść za pośrednictwem strony głównej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl/. Po wejściu na nią nale-
ży kliknąć na hiperłącze „Biuletyn Informacji Publicznej – BIP” znajdujące się na sa-
mym dole strony, w lewym rogu. Gdy otworzy się strona BIP ministerstwa, należy wy-
brać hiperłącze „Dziennik Urzędowy Ministra SWiA” znajdujący się w kolumnie po 
lewej stronie. Następnie, gdy otworzy się nowa strona, należy kliknąć na hiperłącze 
„Zbiór Dzienników Urzędowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 
2002 roku”. Po kliknięciu na powyższy odnośnik otworzy się strona z dziennikiem urzę-
dowym. Na witrynę z Dziennikiem Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji można również wejść za pośrednictwem serwisu internetowego www.dzienni-
kiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na tę stronę należy kliknąć link „Dzienniki urzędowe 
ministrów kierujących działami administracji rządowej”, a gdy otworzy się strona 
z dziennikami urzędowymi, należy wybrać „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji”.
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1.4.13. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych jest zamieszczany w formie 

elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych pod adresem: http://bip.msz.gov.pl/Dziennik,Urzedowy,12202.html. 
Na witrynę z powyższym dziennikiem urzędowym można wejść wpisując adres interne-
towy http://www.msz.gov.pl/. W tym celu, po wejściu na stronę główną, należy kliknąć 
na hiperłącze „BIP” znajdujące się na dole po lewej stronie. Po wejściu na witrynę BIP-u 
należy rozwinąć zakładkę „Akty prawne”, a następnie kliknąć na hiperłącze „Dziennik 
Urzędowy”. Otworzy się strona z wydaniami Dziennika Urzędowego Ministra Spraw 
Zagranicznych z lat 2001–2011. 

1.4.14. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia jest zamieszczany w postaci elektronicznej 

w serwisie internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia pod 
adresem: http://bip.mz.gov.pl/index?mr=m1&ms=&ml=pl&mi=780&mx=6&ma=373. 
Na powyższą witrynę można wejść za pośrednictwem strony głównej ministerstwa 
http://www.mz.gov.pl/. W tym celu, po wejściu na stronę główną, należy kliknąć na hi-
perłącze „BIP” znajdujące się w prawym dolnym rogu strony internetowej. Po wejściu 
na witrynę BIP-u należy kliknąć na hiperłącze „Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia” 
znajdujące się w kolumnie z lewej strony. Otworzy się strona z wydaniami dziennika 
w postaci elektronicznej z lat 2010–2011. Na witrynę z Dziennikiem Urzędowym Mini-
stra Zdrowia można również wejść za pośrednictwem strony internetowej www.dzienni-
kiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na nią należy kliknąć link z lewej strony „Dzienniki urzę-
dowe ministrów kierujących działami administracji rządowej”, a gdy otworzy się strona 
z dziennikami urzędowymi, należy wybrać „Ministerstwo Zdrowia”.

1.5. Dzienniki urzędowe urzędów centralnych

1.5.1. Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Anty-

korupcyjnym (Dz.U. 2006 Nr 104, poz. 708 z późn. zm.) Szef Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego jest centralnym organem administracji rządowej, w związku z powyższym 
wydaje Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziennik ten jest za-
mieszczany w postaci elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej CBA 
pod adresem internetowym http://bip.cba.gov.pl/portal/bip/36/Dzienniki_Urzedowe.html. 
Na stronę tą można wejść za pośrednictwem serwisu internetowego CBA http://www.
cba.gov.pl/. Po wejściu na stronę główną należy u góry kliknąć na hiperłącze „Prawo”, 

http://bip.msz.gov.pl/Dziennik,Urzedowy,12202.html
http://www.msz.gov.pl/
http://bip.mz.gov.pl/index?mr=m1&ms=&ml=pl&mi=780&mx=6&ma=373
http://www.mz.gov.pl
www.dziennikiurzedowe.gov.pl
www.dziennikiurzedowe.gov.pl
http://bip.cba.gov.pl/portal/bip/36/Dzienniki_Urzedowe.html
http://www.cba.gov.pl/
http://www.cba.gov.pl/
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a następnie, gdy otworzy się wybrana witryna z kolumny z lewej strony, należy wybrać 
hiperlink „Dzienniki Urzędowe”. 

1.5.2. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar
Zgodnie z art. 16 pkt 14 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. – Prawo o miarach (Dz.U. 2004 

Nr 243, poz. 2441 t.j.) do zakresu działania Prezesa Głównego Urzędu Miar, jako cen-
tralnego organu administracji rządowej, należy wydawanie Dziennika Urzędowego 
Głównego Urzędu Miar. Na podstawie art. 18 ust. 2 powyższej ustawy w Dzienniku 
Urzędowym Głównego Urzędu Miar podlegają ogłoszeniu w szczególności: 

rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych;1. 
informacje o utworzeniu lub zniesieniu punktów legalizacyjnych;2. 
informacje o zatwierdzonych przez właściwe organy i instytucje innych państw 3. 
typach przyrządów pomiarowych, stosownie do wiążących Rzeczpospolitą 
Polską umów międzynarodowych;
zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie nadania regulami-4. 
nu okręgowym urzędom miar, określające organizację tych urzędów; 
zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie nadania regulami-5. 
nu obwodowym urzędom miar, określające organizację tych urzędów. 

Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar w postaci elektronicznej zamieszcza-
ny jest w serwisie internetowym http://www.gum.gov.pl/pl/site/wyd/dzienniki/. Na po-
wyższą witrynę można wejść przez główną stronę internetową Głównego Urzędu Miar 
– http://www.gum.gov.pl/. Po wejściu na nią należy kliknąć na link „wydawnictwa” 
umieszczony w kolumnie linków z prawej strony, a następnie, gdy otworzy się strona 
z wydawnictwami, należy kliknąć link „więcej” znajdujący się przy frazie „Dzienniki 
Urzędowe Głównego Urzędu Miar”. Na stronie internetowej znajdują się numery Dzien-
nika Urzędowego Głównego Urzędu Miar z lat 2001–2011. Ponadto znajdują się tam 
numery Dziennika Normalizacji i Miar z lat 1986–1993. Dziennik ten wydawany był 
przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, jednak powyższy centralny organ 
administracji państwowej w sprawach normalizacji, miar, probiernictwa i jakości został 
zniesiony w drodze ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu 
Miar (Dz.U. 1993 Nr 55, poz. 247), natomiast jego kompetencje przeszły do właściwo-
ści Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji, odpowiednio do zakresu ich działalności. Na podstawie 
art. 7 powyższej ustawy Prezes Głównego Urzędu Miar w latach 1994-2000 wydawał 
Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa, który został zastąpiony w roku 2001 przez 
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar. Na wyżej wskazanej stronie internetowej 
znajdują się również numery Dziennika Urzędowego Miar i Probiernictwa z lat 1994–

http://www.gum.gov.pl/pl/site/wyd/dzienniki/
http://www.gum.gov.pl/
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2000. Ponadto wszystkie powyższe dzienniki znajdują się na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Głównego Urzędu Miar pod adresem: http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/dzien-
niki_urzedowe. Na witrynę BIP-u można wejść przez stronę główną Głównego Urzędu 
Miar http://www.gum.gov.pl/, a następnie należy kliknąć link „BIP”, który znajduje się 
w prawym górnym rogu. W dalszej kolejności w kolumnie hiperłączy umieszczonej 
z lewej strony należy kliknąć „Dzienniki Urzędowe GUM”. Na powyższą stronę można 
również trafić za pośrednictwem serwisu www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na 
tę witrynę należy kliknąć link z lewej strony „Dzienniki urzędowe urzędów central-
nych”, a gdy otworzy się strona z dziennikami urzędowymi, należy wybrać „Główny 
Urząd Miar”. 

1.5.3. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

(Dz.U. 1995 Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) centralnym organem administracji rządowej 
właściwym w sprawach statystyki jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wyko-
nujący swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej. Prezes GUS, jako cen-
tralny organ administracji, wydaje Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystyczne-
go. Powyższy dziennik urzędowy znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
GUS pod adresem internetowym: http://www.stat.gov.pl/bip/17_PLK_HTML.htm. Na 
powyższą witrynę można wejść przez główną stronę internetową GUS. W tym celu na-
leży wejść na stroną http://www.stat.gov.pl/, a następnie kliknąć na hiperłącze „BIP” 
umieszczone na samej górze. Otworzy się witryna BIP GUS, gdzie z lewej strony znaj-
duje się kolumna hiperłączy, na końcu której znajduje się link „Dzienniki Urzędowe 
GUS”. Po kliknięciu na powyższe hiperłącze otworzy się strona z dziennikiem urzędo-
wym. W tym miejscu znajdują się numery dziennika wydane od 2001 r. do 2011 r. Na 
stronę z Dziennikiem Urzędowym GUS można również trafić za pośrednictwem witryny 
www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na nią należy kliknąć link „Dzienniki urzę-
dowe urzędów centralnych”, a gdy otworzy się strona z dziennikami urzędowymi, nale-
ży wybrać „Główny Urząd Statystyczny”.

1.5.4. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz.U. 2009 Nr 12, poz. 68 t.j.) centralnym organem administracji rządowej w sprawach 
organizacji krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej 
jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Komendant wydaje Dziennik 
Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Powyższy dziennik urzędo-
wy zamieszczany jest w postaci elektronicznej na stronie internetowej http://www.straz.

http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/dzienniki_urzedowe
http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/dzienniki_urzedowe
http://www.gum.gov.pl/
www.dziennikiurzedowe.gov.pl
http://www.stat.gov.pl/bip/17_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/
www.dziennikiurzedowe.gov.pl
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2577
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gov.pl/page/index.php?str=2577, na którą można wejść za pośrednictwem strony głów-
nej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - http://www.straz.gov.pl/. Po wej-
ściu na nią należy kliknąć na hiperłącze „Prawo” znajdujące się centralnie na górze, 
a następnie, gdy otworzy się strona, należy kliknąć na hiperłącze „Dzienniki Urzędowe 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej”. 

1.5.5. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2007 Nr 43, 

poz. 277 t.j. z późn. zm.) centralnym organem administracji rządowej właściwym w spra-
wach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego jest Komendant Główny Policji. Komendant, jako centralny organ administra-
cji, wydaje Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji. Powyższy dziennik urzędowy 
w postaci elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Komendanta Głównego Policji: http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/981/
Dziennik_Urzedowy_KGP.html?page=0, gdzie zamieszczane są wydania dziennika od 
2001 r. do 2011 r. Na stronę BIP z dziennikami można również trafić za pośrednictwem 
witryny www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na tą stronę należy kliknąć link 
„Dzienniki urzędowe urzędów centralnych”, a gdy otworzy się strona z dziennikami 
urzędowymi, należy wybrać „Komenda Głowna Policji”.

1.5.6. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra-

nicznej Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji 
rządowej właściwym w sprawach ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicz-
nego, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Dziennik Urzędowy 
Komendy Głównej Straży Granicznej w postaci elektronicznej zamieszczany jest na 
stronie internetowej http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/pl/serwis-sg/prawo_SG/dzienik_urzedowy_kgsg. Na stronę z dziennikiem 
urzędowym można również wejść przez witrynę www.strazgraniczna.pl, a następnie na-
leży kliknąć na zakładkę „dla urzędów”. Po jej otworzeniu w kolumnie „Prawo SG” 
należy znaleźć link „Dziennik Urzędowy KGSG”, po kliknięciu którego otwiera się 
strona internetowa z dziennikiem urzędowym. Na witrynę z Dziennikiem Urzędowym 
Komendy Głównej Straży Granicznej można również wejść za pośrednictwem serwisu 
internetowego www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu do niego należy kliknąć link 
z lewej strony „Dzienniki urzędowe urzędów centralnych”, a gdy otworzy się strona 
z dziennikami urzędowymi, należy wybrać „Komenda Główna Straży Granicznej”. 

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2577
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1.5.7. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn-

kiem finansowym14 (Dz.U. 2006 Nr 157, poz. 1119) Komisja Nadzoru Finansowego 
wydaje Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego. Powyższy dziennik w wer-
sji elektronicznej znajduje się na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego 
pod adresem: http://bip.knf.gov.pl/?l=/Komisja/040_Dziennik_Urzedowy/000_Dzien-
nik_Urzedowy.html. Na powyższą witrynę można wejść przez główną stronę interneto-
wą Komisji Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl, na której należy rozwinąć 
pierwszą zakładkę z lewej „O nas”, a następnie należy kliknąć na link „Dziennik Urzę-
dowy”. Otworzy się wówczas strona, na której zamieszczone są numery dziennika urzę-
dowego. Na powyższą witrynę z dziennikiem urzędowym można również wejść za po-
średnictwem strony internetowej www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na nią 
należy kliknąć link z lewej strony „Dzienniki urzędowe urzędów centralnych”, a po jego 
otwarciu należy wybrać link „Komisja Nadzoru Finansowego”. Na stronie internetowej 
z Dziennikiem Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego (na samym dole) znajdują 
się również linki do archiwum dziennika urzędowego, w którym można znaleźć Dzien-
nik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (http://bip.knf.gov.pl/?l=/Ko-
misja/040_Dziennik_Urzedowy/dzu_kpwig.html) oraz Dziennik Urzędowy Komisji 
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (http://bip.knf.gov.pl/?l=/Komisja/040_
Dziennik_Urzedowy/dzu_knuife.html). Powyższe dzienniki urzędowe były wydawane 
przez dwa centralne organy administracji rządowej, a mianowicie Komisję Papierów 
Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. 
Zgodnie z art. 65 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z chwilą wejścia w życie 
tej ustawy, tj. 19 września 2006 r. zostały zniesione powyższe urzędy centralne, w miej-
sce których został wprowadzony skonsolidowany organ nadzoru nad rynkami finanso-
wymi – Komisja Nadzoru Finansowego. 

1.5.8. Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z powoła-
nym przepisem w powyższym dzienniku urzędowym publikowane są:

zarządzenia; 1. 
przepisy międzynarodowe; 2. 
ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty. 3. 

14 Dalej zwana w niniejszy opracowaniu „ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym”.
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Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej w postaci elektronicznej 
zamieszczany jest na witrynie internetowej http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place-
=Menu01&news_cat_id=220&layout=faq, na którą można wejść przez stronę główną 
urzędu http://www.uke.gov.pl. W tym celu, po wejściu do serwisu, należy rozwinąć 
znajdującą się centralnie na górze zakładkę „Prawo”, a następnie należy kliknąć na link 
„Dziennik Urzędowy UKE”. W tym miejscu znajduje się również link do strony http://
www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=397&layout=9, na której 
znajdują się numery archiwalne dziennika z lat 2006–2010. Znajduje się tam również 
link do strony http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu01&news_cat_
id=393&layout=faq, na której można odnaleźć informacje o treści Dziennika Urzędo-
wego Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Dziennik ten był wydawany przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, jednak na podstawie art. 2 ustawy 
z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji 
organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji 
(Dz.U. 2005 Nr 267, poz. 2258 z późn. zm.) został zniesiony ten centralny organ admi-
nistracji państwowej, natomiast na podstawie art. 3 został utworzony centralny organ 
administracji rządowej – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który na podsta-
wie art. 4 cytowanej ustawy przejął dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Urzę-
du Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Na stronę z Dziennikiem Urzędowym Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej można również wejść za pośrednictwem witryny www.dzien-
nikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na powyższą stronę należy kliknąć link „Dzienniki urzę-
dowe urzędów centralnych”, a gdy otworzy się strona z dziennikami urzędowymi, należy 
wybrać „Urząd Komunikacji Elektronicznej”. 

1.5.9. Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. 2006 

Nr 100, poz. 696 j.t.) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przepis ten zawiera otwarty katalog aktów normatywnych 
podlegających publikacji we wskazanym dzienniku urzędowym. Zgodnie z jego brzmie-
niem w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegają publikacji:

Wiążące uchwały organizacji międzynarodowych ustanowionych na podsta-1. 
wie ratyfikowanych umów międzynarodowych, w tym przyjęte przez Organi-
zację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) załączniki do Kon-
wencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago 
dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.U. z 1959 r. Nr  35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, 
poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, 
Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200 

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=220&layout=faq
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=220&layout=faq
http://www.uke.gov.pl
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=397&layout=9
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=397&layout=9
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=393&layout=faq
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=393&layout=faq
www.dziennikiurzedowe.gov.pl
www.dziennikiurzedowe.gov.pl
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oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz 
z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701) oraz ich zmiany;
wymagania międzynarodowe ustanawiane w szczególności przez:2. 
a. Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO),
b. Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego (ECAC), w tym Zrzeszenie 
Władz Lotniczych (JAA),
c. Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej 
(EUROCONTROL),
d. Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA);
wydawane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wytyczne i instrukcje 3. 
w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem przepisów lotniczych 
w dziedzinie lotnictwa cywilnego;
uchwały i opinie Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;4. 
wysokość opłat lotniskowych; 5. 
wysokość opłat nawigacyjnych; 6. 
ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty. 7. 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego w wersji elektronicznej jest za-
mieszczony na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod adresem inter-
netowym: http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=category&sec-
tionid=5&id=67&Itemid=481. Na powyższą witrynę można również wejść przez stronę 
główną urzędu znajdującą się pod adresem internetowym http://www.ulc.gov.pl/, a na-
stępnie należy rozwinąć znajdującą się na górze strony zakładkę „prawo” i kliknąć na 
link „Dzienniki Urzędowe ULC”. Na stronie tej zamieszczone zostały wszystkie wyda-
ne numery dziennika urzędowego od roku 2003 do chwili obecnej. Numery dziennika 
urzędowego zostały zamieszczone na stronie w formacie pliku PDF. 

1.5.10. Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-

sumentów (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
W dzienniku tym mogą być publikowane w całości lub w części:

decyzje i postanowienia Prezesa UOKiK;1. 
orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i kon-2. 
sumentów, zwanego dalej „sądem ochrony konkurencji i konsumentów”;
orzeczenia Sądu Apelacyjnego w sprawach dotyczących apelacji od orzeczeń 3. 
sądu ochrony konkurencji i konsumentów;

http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=67&Itemid=481
http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=67&Itemid=481
http://www.ulc.gov.pl/
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orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących skarg kasacyjnych od 4. 
orzeczeń Sądu Apelacyjnego lub ich sentencje;
informacje, komunikaty, ogłoszenia, wyjaśnienia i interpretacje mające istotne 5. 
znaczenie dla stosowania przepisów w sprawach objętych zakresem działania 
Prezesa UOKiK.

W przypadku publikacji decyzji i postanowień Prezesa UOKiK oraz orzeczeń wyżej 
wskazanych sądów w całości lub w części dokonuje się pominięcia informacji stanowią-
cych tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów. Dziennik urzędowy w postaci elektronicznej jest publi-
kowany pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/dzienniki_urzedowe_uokik2.php. Na tę 
witrynę można wejść przez stronę główną UOKiK, w tym celu należy wejść na stronę 
http://www.uokik.gov.pl/, następnie rozwinąć zakładkę „prawo” umieszczoną na pasku 
u góry, a w dalszej kolejności należy wybrać Dzienniki Urzędowe UOKiK. Na witrynę 
internetową z powyższymi dziennikami można również wejść za pośrednictwem strony 
internetowej www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na nią należy kliknąć link 
„Dzienniki urzędowe urzędów centralnych”, a gdy otworzy się strona z dziennikami 
urzędowymi, należy wybrać „Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

1.5.11. Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej
Zgodnie z brzmieniem art. 259 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 

przemysłowej (Dz.U. 2003 Nr 119, poz. 1117 t.j. z późn. zm.) centralnym organem admi-
nistracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej jest Urząd Patentowy 
Rzeczpospolitej Polskiej. Urząd ten wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego 
Rzeczpospolitej Polskiej. Dziennik w postaci elektronicznej znajduje się na stronie inter-
netowej:http://www.uprp.pl/dzienniki-urzedowe-urzedu-patentowego-rp/Le-
ad06,66,1242,3,index,pl,text/. Na powyższy dziennik można również wejść przez główną 
stronę internetową Urzędu Patentowego RP, w tym celu należy wpisać adres http://www.
uprp.pl/, następnie wybrać umieszczone centralnie na górze hiperłącze „Publikacje”. Gdy 
otworzy się witryna z publikacjami, w kolumnie z lewej należy znaleźć hiperłącze „Dzien-
nik Urzędowy UPRP”, po kliknięciu którego pojawią się hiperłącza do numerów dzienni-
ka z lat 2001–2011. Na stronę internetową z Dziennikiem Urzędowym UPRP można rów-
nież wejść za pośrednictwem witryny www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Po wejściu na nią 
należy kliknąć link z lewej strony „Dzienniki urzędowe urzędów centralnych”, a gdy 
otworzy się strona z dziennikami urzędowymi, należy wybrać „Urząd Patentowy Rzecz-
pospolitej Polskiej”. 

http://www.uokik.gov.pl/dzienniki_urzedowe_uokik2.php
http://www.uokik.gov.pl/
www.dziennikiurzedowe.gov.pl
http://www.uprp.pl/dzienniki-urzedowe-urzedu-patentowego-rp/Lead06,66,1242,3,index,pl,text/
http://www.uprp.pl/dzienniki-urzedowe-urzedu-patentowego-rp/Lead06,66,1242,3,index,pl,text/
http://www.uprp.pl/
http://www.uprp.pl/
www.dziennikiurzedowe.gov.pl
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1.5.12. Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego
Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i gór-

nicze (Dz.U. 2005 Nr 228, poz. 1947 t.j. z późn. zm.) Prezes Wyższego Urzędu Górni-
czego jest centralnym organem administracji rządowej. Na podstawie art. 107 ust. 8 
pkt 5 powyższej ustawy, jak i art. 22 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i  niektórych innych aktów prawnych Prezes WUG wydaje Dziennik Urzędowy Wyższe-
go Urzędu Górniczego. W powyższym dzienniku urzędowym ogłaszane są m.in. nastę-
pujące akty:

zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;1. 
decyzje organizacyjne Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;2. 
akty prawne Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dotyczące komisji specjal-3. 
nych;
zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego;4. 
decyzje organizacyjne Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego;5. 
rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (w formie obwiesz-6. 
czeń oraz komunikatów Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego)15.

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego w postaci elektronicznej za-
mieszczany jest na stronie Wyższego Urzędu Górniczego pod adresem internetowym: 
http://www.wug.gov.pl/index.php?dzu. Na stronę z powyższym dziennikiem można 
wejść za pośrednictwem strony głównej urzędu http://www.wug.gov.pl/. W tym też celu 
po wejściu na wyżej wskazany adres należy kliknąć na hiperłącze „Dziennik Urzędowy 
WUG” znajdujący się w kolumnie po lewej stronie. Po kliknięciu na powyższy odnośnik 
otworzy się strona z dziennikiem urzędowym z numerami z lat 2002–2011. 

1.6. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego
Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej centralnym bankiem 

państwa jest Narodowy Bank Polski, któremu przysługuje wyłączne prawo emisji pie-
niądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej, który także odpowiada za war-
tość polskiego pieniądza. Na podstawie art. 227 ust. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Pol-
skiej organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe 
zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa, a jest nią ustawa 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 2005 Nr 1, poz. 2 t.j. 
z  późn. zm.). Zgodnie z art. 54 powyższej ustawy Prezes Narodowego Banku Polskiego 
wydaje Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego, w którym ogłasza się: 

15 Także zob.: http://www.wug.gov.pl/index.php?dzu; 

http://www.wug.gov.pl/index.php?dzu
http://www.wug.gov.pl/
http://www.wug.gov.pl/index.php?dzu
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Akty organów NBP dotyczące funkcjonowania banków, tj. zarządzenia Preze-1. 
sa Narodowego Banku Polskiego, uchwały Rady Polityki Pieniężnej, uchwały 
i zarządzenia Komisji Nadzoru Bankowego, uchwały Zarządu Narodowego 
Banku Polskiego oraz obwieszczenia w sprawie utworzenia, likwidacji i upa-
dłości banków, oporocentowania kredytu refinansowego i lombardowego, sto-
py dyskontowej i redyskontowej weksli oraz stopy rezerw obowiązkowych 
banków; 
Bilans oraz rachunek zysków i strat NBP; 2. 
Inne niż wymienione w pkt 1 i 2 akty prawne i obwieszczenia skierowane do 3. 
ogłoszenia przez Prezesa NBP. 

Problematyka zakresu mocy wiążącej aktów normatywnych i prawnych wydawa-
nych przez organy NBP i publikowanych w powyższym dzienniku urzędowym budzi 
liczne kontrowersje16. 

Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego w formie elektronicznej za-
mieszczany jest pod adresem http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/akty_prawne/dzienniki_
urzedowe.html. Powyższa strona nie stanowi oficjalnego źródła aktów prawnych Narodo-
wego Banku Polskiego, a ma wyłącznie charakter informacyjny17, w związku z powyższym 
przymiot oficjalnego źródła aktów prawnych Narodowego Banku Polskiego będzie miał 
jedynie dziennik urzędowy wydawany w postaci papierowej. Na wskazaną witrynę inter-
netową można również wejść przez stronę główną NBP – http://www.nbp.pl/. W celu 
przejścia na stronę z dziennikiem urzędowym należy na stronie głównej kliknąć na hiper-
łącze „Akty prawne i dokumenty” znajdujące się w kolumnie z lewej. Następnie, gdy 
otworzy się witryna z aktami prawnymi i dokumentami, należy kliknąć na hiperłącze 
„Dzienniki Urzędowe”, otworzy się wówczas strona z hiperłączami do Dziennika Urzę-
dowego NBP z numerami wydanymi w latach 1998–2011. Po wybraniu jednej z dat we 
wskazanym przedziale otwiera się strona z numerami dziennika, które ukazały się w wy-
branym roku. 

1.7. Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe 
Na podstawie art. 23 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-

nych aktów prawnych Wojewoda wydaje wojewódzki dziennik urzędowy. Zgodnie 
z art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

16 zob. więcej E. Fójcik–Mastalska, Prawo bankowe w zarysie, pod. red. E. Fójcik–Mastalskiej, 
Wrocław 2006, str.19

17 Także zob.: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/akty_prawne/ustawa_o_nbp.html; 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/akty_prawne/dzienniki_urzedowe.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/akty_prawne/dzienniki_urzedowe.html
http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/akty_prawne/ustawa_o_nbp.html
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akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji 1. 
niezespolonej;
akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powia-2. 
tu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;
statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;3. 
akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowione-4. 
go przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejsco-5. 
wego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, or-
gan samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;
porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:6. 
a) między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rzą-
dowej;
uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wy-7. 
konania budżetu gminy, powiatu i województwa;
obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 8. 
oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;
8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowio-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego;
statut urzędu wojewódzkiego;9. 
inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli 10. 
tak stanowią przepisy szczególne.

W związku z powyższym obowiązkowi ogłoszenia w wojewódzkich dziennikach 
urzędowych podlegają akty prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego są aktami 
powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organu, który go ustanowił. 

Akty normatywne i prawne publikowane we wszystkich szesnastu wojewódzkich 
dziennikach urzędowych są zamieszczane w Internecie w serwisie internetowym Rządo-
wego Centrum Legislacji. W serwisie tym istnieje strona internetowa zawierająca hiperłą-
cza do stron z szesnastoma wojewódzkimi dziennikami urzędowymi. Znajduje się ona pod 
adresem: http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/5.htm. Po kliknięciu na jedno z szesnastu 
hiperłącz otwiera się strona z wojewódzkim dziennikiem urzędowym danego wojewódz-
twa. Ponadto na strony z wojewódzkimi dziennikami urzędowymi można wejść bezpo-
średnie przez wpisanie w przeglądarce następujących adresów internetowych: 

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego:  –
http://edzienniki.duw.pl/duw/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego: –
http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/BookTabs.aspx; 

http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/5.htm
http://edzienniki.duw.pl/duw/BookTabs.aspx
http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
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Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego: –
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego: –
http://dzienniki.luw.pl/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: –
http://dziennik.lodzkie.eu/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego: –
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego: –
http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego: –
http://duwo.opole.uw.gov.pl/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego: –
http://podkarpackie.e-bip.pl/edziennik/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego: –
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego: –
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego: –
http://dzienniki.slask.eu/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego: –
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego: –
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego: –
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/BookTabs.aspx; 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego: –
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActByMonthYear.aspx. 

Powyższe strony internetowe z wojewódzkimi dziennikami urzędowymi zostały wy-
posażone w ten sam layout z wyjątkiem strony z Elektronicznym Dziennikiem Urzędo-
wym Województwa Zachodniopomorskiego. W związku z powyższym, rozmieszczenie 
poszczególnych hiperłączy i elementów na tych stronach internetowych jest takie samo, 
a co za tym idzie, sposoby wyszukiwania aktów normatywnych i prawnych w powyższych 
bazach są w istocie takie same, inne są natomiast, co oczywiste, zawartości baz.

W powyższych bazach wyszukiwanie aktów normatywnych i prawnych może się 
odbywaćw oparciu o trzy kryteria: 1. wg daty; 2. wg skorowidza; 3. wg organu. Ponadto 

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
http://dzienniki.luw.pl/BookTabs.aspx
http://dziennik.lodzkie.eu/BookTabs.aspx
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/BookTabs.aspx
http://duwo.opole.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
http://podkarpackie.e-bip.pl/edziennik/BookTabs.aspx
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
http://dzienniki.slask.eu/BookTabs.aspx
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActByMonthYear.aspx
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istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki znajdującej się w lewym górnym rogu 
oraz opcji wyszukiwania zaawansowanego. 

Wyszukiwanie według daty charakteryzuje to, że w istocie należy dysponować ad-
resem publikacyjnym aktu, aby móc skutecznie odszukać akt, po kliknięciu, na odnośnik 
daty, wyświetlą się lata, w których były wydawane numery dziennika urzędowego. Wy-
bierając natomiast interesujący nas z punktu widzenia wyszukiwania rok, otworzy się 
strona z numerami dziennika urzędowego, które ukazały się w tym roku. W dalszej ko-
lejności po wybraniu roku i numeru dziennika otworzy się strona z pozycjami dziennika, 
do których to przypisane są już tytuły aktów normatywnych i prawnych, które się pod 
nimi ukazały. W kolumnie po lewej stronie a czasem po prawej stronie numeru pozycji 
dziennika umieszczone jest hiperłącze „Metryka”; po jego kliknięciu otworzy się strona 
z podstawowymi informacjami o akcie normatywnym opublikowanym pod wybraną po-
zycją dziennika. Informacje te obejmują następujące dane: tytuł aktu, typ aktu, data aktu, 
data ogłoszenia aktu, organ wydający, adres publikacyjny, powiązane hasło skorowidza 
z aktem. Ponadto pod podstawowymi informacjami o akcie otwiera się jego tekst w for-
macie HTML. W tym też formacie znajduje się na stronie zakładka z wizą aktu, czyli 
odrębnym dokumentem elektronicznym opatrzonym bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym organu wydającego dziennik urzędowy, który jest dołączany na podstawie 
art. 15 ust. 4 w zw. z ust. 4a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych. Na stronie internetowej znajduje się również odnośnik do tekstu 
aktu normatywnego zapisanego w formacie pliku PDF oraz odnośniki do ewentualnych 
załączników aktu normatywnego, które również znajdują się w postaci pliku PDF. Pod-
sumowując wyszukiwanie przy użyciu powyższego kryterium, należy wskazać, że, aby 
móc precyzyjnie i sprawnie wyszukać akt normatywny lub prawny, konieczne jest 
w istocie dysponowanie adresem publikacyjnym aktu. W innym przypadku, gdy dyspo-
nujemy niepełnym adresem publikacyjnym, wyszukiwanie może okazać się mało efek-
tywne i czasochłonne. 

Drugim ze sposobów wyszukiwania aktów normatywnych i prawnych w elektro-
nicznych wojewódzkich dziennikach urzędowych jest przeszukiwanie ich zawartości 
przy użyciu „Skorowidza”. W skorowidzu znajdującym się na stronie z dziennikami 
urzędowymi znajduje się lista haseł, do których przyporządkowane zostały poszczegól-
ne akty normatywne ze względu na przedmiot regulacji, którego dotyczą. I tak np., chcąc 
odszukać akty normatywne ustalające wysokość stawki podatku od nieruchomości, wy-
starczy, że wyszukane zostanie hasło „Podatek od nieruchomości”, a do tego hasła zosta-
ły przyporządkowane wszystkie akty normatywne i prawne opublikowane w dzienniku 
urzędowym dotyczące podatku od nieruchomości, w tym wysokości stawek tego podat-
ku określanych przez radę gminy w drodze uchwały. Ponadto w ramach skorowidza 
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funkcjonuje filtr, przy użyciu którego można poszukiwać aktów przy pomocy kryterium 
frazy szukanej w tytule aktu bądź frazy szukanej w nazwie hasła. Tak więc za pomocą 
filtra skorowidza można odszukać akt normatywny wpisując tytuł, czy też frazę w tytule, 
jeśli takimi danymi dysponujemy, lub też możemy odszukać określone hasło, z którym 
to dopiero powiązane będą akty normatywne i prawne. W ramach skorowidza akty mogą 
być wyszukiwane również według „daty aktu”, czyli daty wydania aktu, np. daty podję-
cia uchwały przez radę gminy. Kryterium daty aktu można zdefiniować nie tylko jako 
określoną datę, ale również jako okres, w ramach którego będziemy poszukiwać aktu. 

Trzecią opcją, przy użyciu której można poszukiwać aktów prawnych, jest organ, 
który wydał akt normatywny. W tym przypadku po kliknięciu na zakładkę „wg organu” 
otwiera się lista organów administracji publicznej, które wydały akty normatywne, opu-
blikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Bez wątpienia wyszukiwanie aktów 
w ten sposób jest mało efektywne, w szczególności w przypadku organów, które wydają 
w skali roku znaczną liczbę aktów prawnych, jak np. organ stanowiący gminy (rada 
gminy). Aby usprawnić poszukiwanie organu na liście, która wyświetla się na stronie, 
można skorzystać z filtra i wyszukać określoną frazę w nazwie organu lub tytule aktu. 
Ponadto również w przypadku wyszukiwania na podstawie kryterium organu wydające-
go akt istnieje możliwość zawężenia obszaru poszukiwania przez wskazanie daty wyda-
nia czy też zakreślenie okresu, w którym dany akt był wydany. 

Oprócz powyższych opcji związanych z przeszukiwaniem baz z wojewódzkimi 
dziennikami urzędowymi istnieje również możliwość poszukiwania aktów przy użyciu 
wyszukiwarki, która znajduje się w lewym górnym rogu stron internetowych z woje-
wódzkimi dziennikami urzędowymi (pole tekstowe). Przy użyciu powyższej wyszuki-
warki można wyszukiwać akty normatywne i prawne poprzez wprowadzenie m.in. ta-
kich kryteriów wyszukiwania, jak: tytuł aktu, fraza w tytule aktu, data wydania 
pojawiająca się w tytule aktu, numer naturalny aktu. Ponadto można również skorzystać 
z wyszukiwarki zaawansowanej, która znajduje się na stronach z dziennikami urzędo-
wymi. W tym celu należy kliknąć na hiperłącze „+wyszukiwarka zaawansowana”, które 
znajduje się pod polem tekstowym wyszukiwarki. Przy użyciu powyższej zaawansowa-
nej opcji można wyszukiwać akty normatywne i prawne, definiując kilka kryteriów wy-
szukiwania, co bez wątpienia może usprawnić poszukiwanie poprzez zawężenie ewen-
tualnej grupy aktów, które będą spełniały wszystkie wskazane kryteria. Ma to znaczenie 
szczególnie w przypadku wyszukiwania przy użyciu mało precyzyjnych kryteriów, ta-
kich jak organ wydający czy też data wydania. 



132 Rozdział VI

2. Publiczne bazy z aktami normatywnymi i prawnymi (Anna Burdziak)

2.1 Serwis internetowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Oficjalny serwis internetowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się pod ad-

resem: http://www.sejm.gov.pl/. 
W serwisie tym odnaleźć można różnego rodzaju informacje odnoszące się do 

funkcjonowania Sejmu. Informacje te zgrupowane są w formie sześciu zakładek w menu 
zlokalizowanym w górnej części strony, w formie dwóch odnośników w prawym gór-
nym rogu ekranu oraz w formie pięciu ikon w dolnej części. 

W górnym menu znajdują się następujące zakładki: 
Strona główna –
Prace Sejmu –
Posłowie –
Publikacje –
O Sejmie –
Archiwum  –

W prawym górnym rogu ekranu znajdują się następujące odnośniki:
Prawo –
ISAP –

W menu dolnym znajdują się następujące ikony:
Marszałek Sejmu –
Dla mediów –
Prezydencja –
Dla młodzieży –
Kancelaria Sejmu –

W zakładce „Strona główna” znajdują się informacje na temat prac bieżących sej-
mu (m.in. porządek obrad, uchwalone ustawy, prace w komisjach sejmowych) oraz ak-
tualności. 

Zakładka „Prace Sejmu” została szczegółowo omówiona w punkcie 2.1.2 niniej-
szego rozdziału.

Kolejną zakładką z górnego menu strony Sejmu jest zakładka o nazwie „Posło-
wie”. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące posłów aktualnej kadencji 
Sejmu, zarówno tych, którym wygasł mandat w trakcie trwania kadencji Sejmu, oraz 
tych, którzy objęli mandat w trakcie trwania aktualnej kadencji Sejmu. Odnaleźć można 
w tej zakładce również informacje dotyczące klubów i kół poselskich oraz zespołów 
parlamentarnych (w formie odnośników do stron o treściach dotyczących konkretnego 

http://www.sejm.gov.pl/
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zagadnienia). W tej zakładce znajdują się również statystki dotyczące aktywności po-
szczególnych posłów.

Zakładka „Publikacje” podzielona jest na pięć działów: „Kronika Sejmowa”, „Prze-
gląd Sejmowy” (czasopismo zawierające przede wszystkim teksty naukowe z zakresu 
prawa konstytucyjnego), „Publikacje Biura Analiz Sejmowych” (dokumentacja prac 
eksperckich przy procesie legislacyjnym), „Publikacje Wydawnictwa Sejmowego” oraz 
„Zbiory Bibliotek Sejmowej”.

Kolejną zakładką jest zakładka „O Sejmie” zawierająca podstawowe informacje na 
temat Sejmu aktualnej kadencji. Jest ona podzielona na siedem działów: „Organy Sej-
mu”, „Akty prawne regulujące funkcjonowanie Sejmu”, „Poznaj Sejm”, „Galeria zdjęć”, 
„Dane statystyczne”, „FAQ” i „Dla mediów”.

W celu przejścia do działu „Organy Sejmu” należy kliknąć w pierwszą pozycję 
w menu po lewej stronie ekranu. W dziale tym wskazane są i opisane wszystkie organ 
sejmu, czyli:

Marszałek Sejmu.  –
Prezydium Sejmu. –
Konwent Seniorów.  –
Komisje sejmowe. –

W dziale „Organy Sejmu” wskazani są imiennie Marszałek Sejmu oraz wicemar-
szałkowie. Kliknięcie w nazwisko Marszałka Sejmu powoduje przekierowanie na witry-
nę poświęconą wyłącznie Marszałkowi Sejmu, na której znajduje się odnośnik do strony 
poselskiej. Natomiast w przypadku wicemarszałków kliknięcie w nazwisko skutkuje 
przeniesieniem na indywidualne strony poselskie każdego z wicemarszałków. 

Następnie w dziale „Organy Sejmu” opisany jest skład i podstawa prawna funkcjo-
nowania Prezydium Sejmu (tu znajdują się odsyłacze do odpowiednich artykułów Regula-
minu Sejmu) oraz skład i podstawa prawna funkcjonowania Konwentu Seniorów (również 
w tym przypadku zamieszczone są odsyłacze do odpowiednich artykułów Regulaminu 
Sejmu oraz do stron poselskich poszczególnych członków Konwentu Seniorów). 

Ponadto w dziale tym zawarte są informacje na temat komisji sejmowych. Informa-
cje dotyczą: działań komisji stałych, nadzwyczajnych oraz śledczych. Również w tej 
podzakłace znajdują się informacje o planowanych posiedzeniach komisji oraz pełne 
zapisy przebiegu posiedzeń komisji. 

Obok zakładki „O Sejmie” jest umieszczona zakładka „Archiwum”, w której znaj-
dują się zarchiwizowane informacje dotyczące wcześniejszych kadencji Sejmu 
(od 1989 roku). 

W prawym górnym rogu strony sejmowej znajdują się odnośniki „Prawo” oraz 
„ISAP” (omówiony szczegółowo w punkcie 2.1.1 niniejszego rozdziału). Odnośnik 
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„Prawo” przekierowuje na podstronę, na której zamieszczone są akty prawne stanowią-
ce podstawę funkcjonowania Sejmu, takie jak: Konstytucja RP (dostępna w 5 wersjach 
językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej), a także uchwała 
Sejmu RP – zasady etyki poselskiej oraz ustawy: 

ustawa z dnia 5.01.2011 r.  – Kodeks wyborczy oraz Przepisy wprowadzające 
ustawę – Kodeks wyborczy,
ustawa z dnia 9.05.1996 r.  – o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
ustawa z dnia 27.06.1997 r. o partiach politycznych.,  –
ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej  –
przez obywateli., 
ustawa z dnia 7 lipca 2005 r.  – o działalności lobbingowej w procesie stanowie-
nia prawa, 
ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej, –
ustawa z dnia 30 lipca 2004 r.  – o uposażeniu posłów do Parlamentu Europej-
skiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstronie „Prawo” zamieszczony został również Regulaminu Sejmu oraz 
uchwała Prezydium Sejmu w sprawie wykładni Regulaminu Sejmu. Na samym dole 
tejże zakładki znajduje się link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych, który zo-
stał omówiony osobno w dalszej części skryptu. 

2.1.1. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych
Internetowy System Aktów Prawnych dostępny jest bezpośrednio pod adresem: 

http://isap.sejm.gov.pl/ lub pośrednio ze strony Sejmu RP sejm.gov.pl
Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to niekomercyjna, dostępna po-

wszechnie i bezpłatnie baza aktów prawnych. Oznacza to, że nie ma konieczności zaku-
pu licencji ani posiadania specjalnego oprogramowania, wystarczy komputer podłączo-
ny do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową. 

Baza ta zawiera opisy bibliograficzne i teksty wszystkich tych aktów prawnych, 
które opublikowane są w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Akty prawne wraz 
z opisami bibliograficznymi publikowane w ISAP są aktualizowane na bieżąco, tj. zaraz 
po dostarczeniu do Kancelarii Sejmu Dziennika Ustaw lub Monitora Polskiego. 

Internetowy System Aktów Prawnych nie jest źródłem prawa, ponieważ jedynym 
źródłem prawa na terenie RP są akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw 
i Monitorze Polskim18. Elektroniczna forma zamieszczanych w bazie ISAP obrazów 

18 Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449). 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/kodeks/kodeks.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/kodeks/kodeks_wprowadz.pdf
http://www.sejm.gov.pl/prawo/kodeks/kodeks_wprowadz.pdf
http://www.sejm.gov.pl/prawo/mandat/kon6.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/lobbing/kon12.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/lobbing/kon12.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/uposazenie.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/uposazenie.htm
http://isap.sejm.gov.pl/
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z Dziennika Ustaw czy Monitora Polskiego jest jedynie materiałem informacyjnym i po-
mocniczym. 

Sposoby przeglądania zasobów bazy ISAP (menu po lewej stronie):
wg roczników –
wg haseł  –
wyszukiwanie. –

Pierwszy sposób przeglądania zasobów bazy ISAP – „wg roczników” umożliwia 
szybkie i precyzyjne odnalezienie aktu prawnego, pod warunkiem, że znany jest nam 
adres publikacyjny szukanego aktu prawnego. W przypadku przeglądania „wg roczni-
ków” najpierw należy dokonać wyboru publikatora, w którym opublikowany jest dany 
akt prawny; wyboru dokonujemy pomiędzy Dziennikiem Ustaw a Monitorem Polskim, 
klikając w jedną z zakładek u góry strony. Po wyborze publikatora wyświetlają nam się 
lata, w których ukazywały się dane publikatory (w przypadku Dz.U. od roku 1918 do 
chwili obecnej, natomiast jeśli chodzi o M.P. od roku 1930 do chwili obecnej). Należy 
kliknąć w wybrany rok, wówczas wyświetlą się wszystkie, wydane w danym roku nu-
mery Dziennika Ustaw lub Monitora Polskiego. Kolejnym krokiem do odnalezienia szu-
kanego aktu prawnego jest wybór określonego numeru poprzez kliknięcie w ten numer, 
co spowoduje wyświetlenie wszystkich pozycji z danego numeru w formie adresu publi-
kacyjnego, np. Dz.U. 2007 nr 4 poz. 33. Po kliknięciu na konkretny adres publikacyjny 
otwiera się strona z opisem bibliograficznym tego aktu, gdzie na samej górze umieszczo-
ny jest odnośnik do: 

tekstu aktu (w takiej postaci jak w dniu ogłoszenia) utworzonego w Kancelarii  –
Sejmu w trakcie procesu legislacyjnego, 
tekstu ogłoszonego (obraz skanu z Dziennika Ustaw lub Monitora Polskiego),  –
tekstu ujednoliconego z uwzględnionymi zmianami tekstu aktu, sporządzone- –
go przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu (tekst ujednolicony jest za-
mieszczany pod warunkiem, że istnieje taki test sporządzony dla danego aktu 
prawnego). 

Wszystkie powyżej wymienione teksty zamieszczane są w formie pliku PDF. 
W opisie bibliograficznym oprócz treści samego aktu w formie pliku PDF są za-

mieszczone jeszcze informacje dotyczące: 
statusu aktu prawnego; –
daty ogłoszenia aktu prawnego; –
daty wydania aktu prawnego; –
daty wejścia w życie aktu prawnego; –
daty obowiązywania aktu prawnego; –
organu wydającego dany akt prawny; –
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organu uprawnionego na mocy tego aktu prawnego; –
organu zobowiązanego na mocy tego aktu prawnego; –
aktów powiązanych z wyszukanym aktem prawnym.  –

Kolejnym sposobem przeglądania bazy ISAP obok „roczników” jest przeglądanie 
„wg haseł”. Po kliknięciu w menu po lewej stronie zakładki „wg haseł” otwiera się lista 
dostępnych pojęć ułożonych alfabetycznie. U góry można dokonać wyboru litery, na 
którą zaczyna się dane hasło. Należy kliknąć w szukane słowo, co spowoduje otwarcie 
listy z aktami prawnymi dotyczącymi szukanego zagadnienia. 

Trzeci sposób przeglądania bazy ISAP obok „roczników” i „ haseł” to „wyszuki-
wanie” – trzecia od góry zakładka w menu po lewej stronie. Jest to najbardziej precyzyj-
ny sposób wyszukiwania aktów prawnych, ponieważ umożliwia wybór wielu kryteriów 
wyszukiwania jednocześnie. 

Na samej górze określamy, czy wyszukiwanie ma obejmować tylko obowiązujące 
akty prawne czy też podczas wyszukiwania mają być uwzględnione akty, które utraciły 
już moc obowiązywania. Kolejnym kryterium zawężającym wyniki wyszukiwania jest 
rodzaj aktu prawnego, do wyboru z rozwijanej listy spośród np. ustaw lub rozporządzeń. 
Następnie, możliwe jest wybranie hasła z rozwijanej listy poprzez kliknięcie w wybrane 
hasło, pod którym znajdują się nazwy własne, również ujęte w formę rozwijającej się 
listy. Wśród nazw własnych zamieszczone są do wyboru m.in. nazwy państw czy insty-
tucji międzynarodowych. Ostatnim kryterium definiującym wyniki wyszukiwania jest 
data wydania aktu prawnego. Następnie określa się tylko sposób wyświetlenia wyników, 
wybierając, czy wyszukane akty prawne mają być posortowane rosnąco, malejąco czy 
też nie mają w ogóle być posortowane („bez sortowania”). Na samym końcu określić 
można ilość wyświetlanych wyników, wybierając spośród 25, 100, 250, 500 (klikamy 
przy wybranej opcji). 

2.1.2. Prace Sejmu (wcześniej ORKA) 
Na oficjalnej stronie Sejmu VII kadencji znajduje się również baza druków sejmo-

wych. Druki sejmowe były dotychczas dostępne na stronie http://orka.sejm.gov.pl/. 
W bazie tej zawarte są informacje dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego, 

a ściślej jego wyników w postaci pełnych tekstów druków sejmowych. Dokumenty 
w bazie składają się z: 

krótkiego opisu oraz • 
tekstu druku w postaci pliku PDF (w formie obrazu). • 

http://orka.sejm.gov.pl/
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Wyszukiwanie druków możliwe jest według poniższych kryteriów (menu w lewym 
górnym rogu podstrony druki sejmowe): 

wg numeru (należy wprowadzić konkretny numer danego druku)• 
wg wnioskodawcy (należy wybrać z wyświetlonej listy wnioskodawców, • 
np. Ministerstwo Finansów lub CBA, poprzez kliknięcie w nazwę wniosko-
dawcy – wówczas wyświetlą się druki sejmowe wybranych wnioskodawców), 
wg typu (po wybraniu opcji „wg typu” wyświetli się lista typów druków sejmo-• 
wych, należy kliknąć w wybrany typ, np. projekt ustawy lub uchwałę senatu; 
po kliknięciu w dany typ wyświetlą się druki spełniające kryteria)
nie jest możliwe wyszukiwanie po treści dokumentu. • 

W menu w lewym górnym rogu strony możliwy jest także wybór opcji: „wyszuki-
wanie”. Po kliknięciu w odnośnik „wyszukiwanie” otwiera się na stronie formularz 
z możliwymi do zdefiniowanie jednocześnie kryteriami wyszukiwania: 

numer druku (należy wprowadzić numer konkretnego druku);• 
data druku (do wyboru z rozwijanej listy: „jest w dniu”, „jest przed”, „jest po”, • 
„jest pomiędzy”, następnie należy wprowadzić określoną datę lub daty);
wnioskodawca (do wyboru z rozwijanej listy);• 
typ dokumentu (do wyboru z rozwijanej listy);• 
dowolne słowa szukane w tytule (w tym miejscu możliwe jest użycie operato-• 
rów AND-„i”, OR-„albo” i NOT-„bez” oraz maskowanie fragmentu wyrazu 
znakiem „*”); 

Po zdefiniowaniu wszystkich kryteriów należy kliknąć „szukaj”. 
W celu wyświetlenia danego druku należy kliknąć w jego numer, a następnie w nu-
mer obok ikony PDF. 
Oprócz druków sejmowych, w zakładce „Prace Sejmu” dostępne są poniższe działy:

posiedzenia Sejmu (zawiera m.in. terminarz posiedzeń, stenogramy, wypowie-• 
dzi na posiedzeniach Sejmu),
komisje sejmowe,• 
proces legislacyjny (umożliwiający m.in. dostęp do projektów ustaw, uchwał • 
i innych przedłożeń, uchwalonych ustaw oraz podjętych uchwał),
ISAP,• 
lobbing i wysłuchanie publiczne,• 
postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym (baza postępowań toczących • 
się przed Trybunałem Konstytucyjnym),
osoby powoływane przez Sejm, • 
współpraca międzynarodowa.• 
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2.2. Internetowa Baza Traktatowa w serwisie internetowym Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP

Internetowa Baza Traktatowa (IBT), będąc częścią oficjalnej strony Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP (http://www.msz.gov.pl/), znajduje się pod adresem: http://www.
traktaty.msz.gov.pl/ 

IBT umożliwia dostęp do umów międzynarodowych, których stroną była lub jest 
Polska, czyli zarówno do obowiązujących umów jak i do takich, które utraciły już moc 
obowiązującą. Baza ta zawiera ponadto umowy, którymi Polska dopiero planuje się 
związać, tzn. takie umowy, co do których rozpoczęto już krajową procedurę traktatową. 
Najstarsze zawarte w IBT umowy międzynarodowe, którymi Polska była lub jest zwią-
zana, pochodzą z 1918 roku. Co do zasady w IBT umieszczone są wszelkie umowy 
międzynarodowe z wyłączeniem: 

informacji dotyczących niektórych umów międzynarodowych zawartych w ra-• 
mach UE przed 1 maja 2004 r.; 
informacji dotyczących niektórych umów międzynarodowych zawartych w ra-• 
mach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG); 
umów resortowych, które nie zostały opublikowane w Monitorze Polskim.• 

Internetowa Baza Traktatowa nie jest źródłem prawa, a zamieszczenie umów mię-
dzynarodowych w IBT nie stanowi ich publikacji w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwiet-
nia 2000 r. o umowach międzynarodowych19. IBT pełni wyłącznie rolę informacyjną 
oraz pomocniczą. 

Wyszukiwanie umów międzynarodowych możliwe jest poprzez wybór z menu po 
lewej stronie konkretnej opcji wyszukiwania spośród możliwych opcji: 

Umowy dwustronne (umowy zawarte pomiędzy dwoma podmiotami prawa • 
międzynarodowego, gdzie jednym z tych podmiotów jest RP, a drugim inne 
państwo lub organizacja międzynarodowa);
Umowy wielostronne (umowy zawarte pomiędzy wieloma podmiotami prawa • 
międzynarodowego, gdzie jednym podmiotem jest RP, a pozostałymi inne pań-
stwa i/lub organizacje międzynarodowe); 
Depozytariat RP (w tej zakładce znajduje się wykaz i teksty umów międzynaro-• 
dowych wielostronnych, dla których Rząd RP jest depozytariuszem wraz z listą 
państw-stron tych umów, a także treścią złożonych przez nie deklaracji, zastrze-
żeń i sprzeciwów.)
Archiwum umów dwustronnych (w tej zakładce znajdują się międzynarodowe • 
umowy dwustronne, które utraciły moc obowiązującą); 

19 Dz.U z 2000 r. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824

http://www.msz.gov.pl
http://www.traktaty.msz.gov.pl/
http://www.traktaty.msz.gov.pl/
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Archiwum umów wielostronnych (w tej zakładce znajdują się umowy między-• 
narodowe wielostronne, które utraciły moc obowiązującą).

Po przejściu do właściwej zakładki wyświetla się formularz umożliwiający okre-
ślanie dalszych kryteriów wyszukiwania kolejno: 

Strony umowy (poprzez wpisanie)• 
Tytuł umowy (poprzez wpisanie)• 
Temat umowy (poprzez wpisanie) • 
Status umowy (poprzez wybór z rozwijanej listy spośród możliwych opcji: • 
„obowiązująca”, „podpisana”, „tymczasowo stosowane”, można też wybrać 
opcję: „nieistotne”)
Data podpisania (tu możliwy jest wybór opcji: „data dokładna” lub „data nale-• 
żąca do zakresu”, a następnie należy wprowadzić odpowiednio albo jedną kon-
kretną datę dzienną, albo datę początkową oraz datę końcową) 
po zdefiniowaniu wybranych kryteriów należy kliknąć „Wyszukaj” (wyniki • 
wyświetlają się na dole ekranu). 

W wynikach wyszukiwania pojawia się opis bibliograficzny z wyszczególnionymi 
informacjami: 

tytuł umowy• 
data podpisania • 
data wejścia w życie• 
publikacja • 
dokumenty (tu znajdują się odnośniki do tekstu umowy w językach, w jakich • 
jest dostępna – należy kliknąć w wybrany odnośnik, aby wyświetlił się tekst 
umowy w formacie PDF). 

2.3. EUR-Lex: Akty prawne i inne dokumenty Unii Europejskiej
Portal EUR-Lex, będący częścią oficjalnej strony Unii Europejskiej (http://europa.eu/), 

umożliwia dostęp do bazy unijnych aktów prawych i znajduje się pod adresem http://
eur-lex.europa.eu/. Serwis redagowany jest we wszystkich językach urzędowych Unii 
Europejskiej; wybór języka możliwy jest poprzez kliknięcie listy rozwijanej znajdującej 
się w prawym górnym rogu strony głównej. 

Głównym źródłem treści dostępnych w portalu jest Dziennik Urzędowy Unii Euro-
pejskiej obejmujący dwie serie: L (legislacja) oraz C (rezolucje, zalecenia, stanowiska 
i  opinie/informacje/akty przygotowawcze/zawiadomienia/ogłoszenia). Bezpośredni do-
stęp do Dzienników Urzędowych można uzyskać klikając hiperłącze „Dziennik Urzędo-
wy” znajdujące się w kolumnie po lewej stronie ekranu głównego. Hiperłącze prowadzi 
do strony, która zawiera najnowsze wydania Dziennika Urzędowego w kolejności we-

http://europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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dług dnia publikacji. Z poziomu ww. strony możliwe jest również przeglądanie wydań 
według roku oraz wyszukanie określonego numeru Dziennika.

Portal EUR-Lex umożliwia również wyszukiwanie treści przy użyciu narzędzi 
„Wyszukiwanie proste” oraz „Wyszukiwanie zaawansowane”. 

„Wyszukiwanie proste” zostało podzielone na cztery kategorie: wyszukiwanie 
ogólne, wyszukiwanie według numeru dokumentu, wyszukiwanie według domeny oraz 
wyszukiwanie według odniesienia do miejsca publikacji.

Wyszukiwanie ogólne możliwe jest według następujących kryteriów: 
słowa (w tytule lub tytule i tekście);• 
daty (uchwalenia, publikacji, wejścia w życie, wygaśnięcia);• 
autor (do wyboru instytucje i organy, takie jak: Parlament Europejski, Komisja • 
Europejska, Trybunał Sprawiedliwości itp.);
klasyfikacja (np. unia celna, rolnictwo, podatki);• 
słowa kluczowe (Eurovoc – wielojęzyczny tezaurus obejmujący terminologię • 
z zakresu poszczególnych obszarów działalności Unii Europejskiej20).

Wyszukiwanie według numeru dokumentu możliwe jest według następujących 
kryteriów:

numer naturalny (dostępne jest ograniczenie wyszukiwania do jednego z typów • 
dokumentów np. rozporządzenie, dyrektywa);
numer CELEX (specjalny identyfikator każdego dokumentu w bazie danych • 
EUR-Lex);
tekst skonsolidowany (wyszukiwarka tekstów ujednoliconych).• 

Wyszukiwanie według domeny możliwe jest według następujących kryteriów:
traktaty (wyszukiwanie po słowie lub dziedzinie ograniczone jest do wszyst-• 
kich lub wybranego traktatu; możliwe jest wyszukiwanie wyłącznie tekstów 
skonsolidowanych);
legislacja (wyszukiwanie po słowie, dacie lub okresie, autorze, klasyfikacji, • 
Eurovoc; wyszukiwanie można ograniczyć do całej legislacji, wyłącznie do 
prawa pochodnego lub umów międzynarodowych);
prace przygotowawcze (wyszukiwanie po słowie, dacie lub okresie, autorze, • 
klasyfikacji, Eurovoc; wyszukiwanie można ograniczyć do wszystkich prac 
przygotowawczych lub szczególnej kategorii, np. propozycje i opinie Komisji, 
stanowiska Rady, rezolucje legislacyjne Parlamentu Europejskiego);
orzecznictwo UE (wyszukiwanie po słowie, dacie lub okresie, rodzaju postępo-• 
wania, dziedzinie, repertorium orzecznictwa, stronach; wyszukiwanie można 
ograniczyć do całego lub wybranego orzecznictwa);

20 Więcej informacji: http://eurovoc.europa.eu/

http://eurovoc.europa.eu/
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orzecznictwo krajowe (wyszukiwanie po słowie, dacie lub okresie, aktach • 
przywołanych w treści dokumentu, pytaniach prejudycjalnych, dziedzinie; wy-
szukiwanie można ograniczyć do wszystkich, jednej lub kilku jurysdykcji);
pytania poselskie (wyszukiwanie po słowie, dacie lub okresie, autorze, ugrupo-• 
waniu politycznym, Eurovoc; wyszukiwanie można ograniczyć do wszystkich 
pytań poselskich lub do szczególnej kategorii: pytania pisemne, ustne i zadane 
w czasie na pytania).

Wyszukiwanie według odniesienia do miejsca publikacji możliwe jest według na-
stępujących kryteriów:

Dziennik Urzędowy (wyszukiwanie po dacie publikacji oraz serii, numerze • 
Dziennika i numerze strony);
Zbiór Orzeczeń (wyszukiwanie po roku, numerze strony i jednym z trzech do-• 
stępnych tomów: wyroki i opinie Trybunału Sprawiedliwości oraz wnioski 
rzeczników generalnych tom I, orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji – II, spra-
wy pracownicze – oddzielny tom).

Po wyszukaniu określonej przez użytkownika treści otwiera się strona zawierająca 
listę wyników. Dokumenty dostępne są najczęściej w następujących formatach: PDF, 
HTML, DOC i TIFF. Z poziomu listy rezultatów wyszukiwania możliwa jest zmiana 
języka, w jakim zostanie wyświetlony dokument. Zmiany języka dokonuje się w sposób 
analogiczny do zmiany języka na stronie głównej, czyli poprzez kliknięcie listy rozwija-
nej znajdującej się w prawym górnym rogu strony. Lista wyników, oprócz dokumentów, 
zawiera również „Notkę biograficzną” zawierającą szczegółowe informacje dotyczące 
wyszukanej treści (autor, daty, klasyfikacja, format, powiązane dokumenty itp.). Więk-
szość dokumentów można również wyświetlić w widoku dwujęzycznym. W tym celu 
należy kliknąć na hiperłącze „Notka bibliograficzna + Tekst (widok dwujęzyczny), a na-
stępnie wybrać drugi język.
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