
 

 
 

Projekt 

  

USTAWA 

 

z dnia …………… 

 

o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych 

 

 

1. W art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1 lub 5 nie spełnia warunków, o których mowa 

w ust. 1, 4 lub 5, albo jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokument ten nie zawiera 

prawidłowo wydanego aktu, organ wydający dziennik urzędowy odmawia ogłoszenia treści 

dokumentu jako aktu, wskazując w decyzji uchybienia wymagające poprawy”. 

 

2) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Na decyzję, o której mowa w ust. 8, przysługuje skarga do sądu administracyjnego”. 

 

3) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Jeżeli organ wydający dziennik urzędowy odmówi ogłoszenia aktu nie wydając decyzji, 

o której mowa w ust. 8, przysługuje skarga na bezczynność do sądu administracyjnego”. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Celem projektu jest uregulowanie trybu postępowania w przypadku, gdy organ wydający 

dziennik urzędowy ma uzasadnione podejrzenie, że dokument przekazany mu w celu 

publikacji nie zawiera prawidłowo ogłoszonego aktu albo nie spełnia wymogów formalnych 

określonych w art. 15, ust. 1, 4 lub 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych. 

 

Obecnie brak jest bowiem przepisów regulujących postępowanie w takim przypadku. 

Jak pokazują przypadki odmowy lub odwlekania publikacji orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego lub ustaw w Dzienniku Ustaw przez Prezesa Rady Ministrów, w praktyce 

ostatecznym arbitrem jest tu organ administracyjny wydający dziennik urzędowy, od którego 

nieformalnej decyzji o odmowie ogłoszenia aktu nie można się w praktyce odwołać (sąd 

administracyjny stanął na stanowisku, że odmowa ogłoszenia aktu w Dzienniku Ustaw nie 

jest czynnością administracyjną i w związku z tym skarga na bezczynność w związku 

z obowiązkiem takiego ogłoszenia nie podlega orzecznictwu sądów administracyjnych). 

Sytuacja ta narusza zasadę trójpodziału władz, ponieważ sytuuje władzę wykonawczą ponad 

ustawodawczą i sądowniczą – organ administracyjny faktycznie wykonuje tu kompetencje 

sądownicze i to bez podstawy prawnej. Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, 

w której Prezes Rady Ministrów odmawia ogłoszenia np. uchwały Sejmu o wotum nieufności 

dla rządu albo orzeczenia Sądu Najwyższego o ważności wyborów. 
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Z drugiej strony, nie jest wskazana sytuacja, w której organ wydający dziennik 

urzędowy jest obowiązany opublikować wszystko, co otrzymuje, nawet w sytuacji, gdy 

uchybienia wydają się oczywiste. 

 

Z tego powodu projekt wprowadza możliwość odmowy ogłoszenia – w drodze decyzji 

– treści otrzymanego dokumentu jako aktu w przypadku, gdy organ wydający dziennik 

urzędowy ma uzasadnione podejrzenie, że dokument przekazany mu w celu publikacji nie 

zawiera prawidłowo ogłoszonego aktu albo nie spełnia wymogów formalnych określonych 

w art. 15, ust. 1, 4 lub 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych. Wprowadza też przepisy wprost pozwalające na zaskarżenie takiej decyzji, lub 

nieopublikowania aktu w przypadku niewydania takiej decyzji, do sądu administracyjnego. 


