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WSTĘP

Rzetelny legislator – rozumiany jako urzędnik zajmujący się redago-
waniem projektów aktów prawnych na podstawie założeń przedstawia-
nych przez organy władzy publicznej mające kompetencje prawotwórcze 
– powinien posiadać szereg umiejętności, wśród których pierwszorzędne 
znaczenie ma doskonała znajomość prawa w ogóle, a reguł jego tworze-
nia (konstruowania poprawnych aktów normatywnych) – w szczególno-
ści. Tej wiedzy poszukiwać należy przede wszystkim w  całym dorobku 
orzeczniczym wynikającym z  konstytucyjnej zasady demokratycznego 
państwa prawnego, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych oraz Zasad Techniki Prawodawczej (ZTP), 
stanowiących obecnie załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 20 czerwca 2002 r.

Obowiązujące ZTP są piątym polskim urzędowym zbiorem tego ro-
dzaju reguł. Ich wejście w życie 20 lat temu spowodowało wzrost zain-
teresowania tą problematyką w piśmiennictwie prawniczym. W świecie 
nauki dyskutowano między innymi na temat celowości funkcjonowania 
ZTP w formie aktu normatywnego, adekwatności formy prawnej rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów czy też kręgu adresatów obowiąza-
nych do ich stosowania. Niektórzy badacze i praktycy wyrażali też wątpli-
wości, czy same ZTP, jako akt normatywny, zredagowane zostały zgodnie 
z ustanawianymi regułami. Pełniąc bowiem również funkcję dydaktyczną, 
zawierają one treści naruszające zasadę niezamieszczania w aktach nor-
matywnych wypowiedzi niesłużących wyrażaniu norm prawnych.

Poruszenie w środowisku naukowym i urzędniczym wywołała rów-
nież jedyna jak dotąd, ale dość obszerna, nowelizacja ZTP, obowiązująca 
od 1 marca 2016 r.

Istotną rolę w procesie tworzenia projektu aktu normatywnego od-
grywają tzw. pozaprawne źródła techniki legislacyjnej, czyli normy postę-
powania nieznajdujące umocowania w prawie powszechnie obowiązują-
cym. Ich przykładem są tzw. dobre praktyki legislacyjne – przygotowane 
przez Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z legislatorami rządo-
wymi i  parlamentarnymi – przedstawiające wybrane problemy legisla-
cyjne wraz z propozycjami ich rozwiązania oraz jednolity szablon forma-
towania aktów normatywnych – przyjęty 24 lipca 2014 r. przez szefów 
Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w formie deklaracji w spra-
wie stosowania stylów zdefiniowanych w szablonie przy przekazywaniu 
aktów prawnych między tymi instytucjami.

Należy podkreślić fakt, jak się wydaje, najistotniejszy. Zgodnie 
z ustawą o Radzie Ministrów, Prezes Rady Ministrów, wydając rozporzą-
dzenie w sprawie ZTP, zasięga opinii Rady Legislacyjnej oraz uwzględnia 
dorobek nauki i  doświadczenia praktyki. Jak wskazuje prof. Sławomira 
Wronkowska, „Prezes Rady Ministrów […] nie kreuje treści tych Zasad, 
ale niejako »rejestruje« je, poleca stosować dyrektywy wypracowane 
i sprawdzone w praktyce”*. Forma rozporządzenia nadaje im jedynie moc 
powszechnie obowiązującą. 

Zarazem, choć konieczność ich przestrzegania nie jest podważana 
przez organy prawodawcze, nie zawsze przekłada się to w wystarcza-
jącym stopniu na poprawę jakości techniczno-legislacyjnej przyjmowa-
nych aktów prawnych. Zredagowane zgodnie z ZTP akty normatywne 
mają wpływ na wzmacnianie autorytetu prawa i organu je tworzącego. 
Przede wszystkim jednak ich techniczno-legislacyjna poprawność uła-
twia interpretację zgodną z intencją prawodawcy oraz przyczynia się do 
tworzenia spójnego i przejrzystego systemu prawa. ZTP pełnią bowiem 
trzy funkcje: (1) udzielają pomocy redaktorowi tekstu normatywnego, 
(2) ujednolicają sposób jego formułowania oraz (3) współkształtują re-
guły wykładni prawa. Warunkiem należytego porozumienia pomiędzy 
prawodawcą a adresatem (stosującym prawo) jest z jednej strony sfor-
mułowanie tekstu według dyrektyw ZTP, z drugiej zaś – posługiwanie 
się wynikającymi z  nich wskazówkami interpretacyjnymi w  procesie 
stosowania prawa.

Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie prezentuje stanowisko, że 
„z wyrażonej w art. 2 Konstytucji zasady państwa prawnego wynika na-
kaz przestrzegania przez ustawodawcę zasad poprawnej legislacji (...) 
funkcjonalnie związany z zasadami pewności i bezpieczeństwa prawnego 
oraz ochrony zaufania do państwa i prawa. Zasady przyzwoitej legislacji 
obejmują między innymi wymóg dostatecznej określoności przepisów. 
Powinny być one formułowane w sposób precyzyjny i jasny oraz popraw-
ny pod względem językowym. Wymóg jasności oznacza obowiązek two-

* S. Wronkowska-Jaśkiewicz, O meandrach skuteczności nowych zasad techniki prawo-
dawczej, „Przegląd Legislacyjny” nr 4(44)/2004, s. 17.
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rzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od 
racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych 
niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przy-
znawanych praw. Związana z  jasnością precyzja przepisu winna przeja-
wiać się w konkretności nakładanych obowiązków i przyznawanych praw 
tak, by ich treść była oczywista i pozwalała na ich wyegzekwowanie. […] 
Przekroczenie pewnego poziomu niejasności przepisów prawnych stano-
wić może samoistną przesłankę stwierdzenia ich niezgodności z wyrażo-
ną w art. 2 Konstytucji zasadą państwa prawnego”**. Trybunał podkreśla 
też znaczenie reguł poprawnej legislacji, sformułowanych w ZTP, dla oce-
ny konstytucyjności aktów normatywnych, stanowią one bowiem „prak-
seologiczny kanon, który powinien być respektowany przez ustawodawcę 
demokratycznego państwa prawnego”***.

Należy mieć nadzieję, że niniejsza publikacja – powstała z inicjaty-
wy Polskiego Towarzystwa Legislacji – zawierająca obowiązujące ZTP 
wzbogacone o  angielską wersję językową, przysłuży się ich szerszemu 
rozpropagowaniu i wyjdzie naprzeciw zainteresowaniu polskimi doświad-
czeniami, w tym zwłaszcza wśród członków Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Legislacji (International Association of Legislation – IAL).

Roman Kapeliński
Dyrektor Biura Legislacyjnego

Kancelarii Senatu

** Wyrok z 24 lutego 2003 r., sygn. K 28/02, OTK ZU nr 2/A/2003, poz. 13.
***  Wyrok z 21 marca 2001 r., sygn. K 24/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 51.
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 283)

ROZPORZĄDZENIE 
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 
Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Zasady techniki prawodawczej”, stanowiące załącznik 
do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2002 r.





Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 20 czerwca 2002 r.

ZASADY  
TECHNIKI  
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DZIAŁ I

PROJEKT USTAWY

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.1) 1. Podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu ustawy poprzedza 
się w szczególności:

1) wyznaczeniem i opisaniem stanu stosunków społecznych w dzie-
dzinie wymagającej interwencji organów władzy publicznej oraz 
wskazaniem pożądanych kierunków ich zmiany;

2) analizą aktualnego stanu prawnego, z  uwzględnieniem prawa 
Unii Europejskiej, umów międzynarodowych, którymi Rzeczpo-
spolita Polska jest związana, w  tym umów z  zakresu ochrony 
praw człowieka, oraz prawodawstwa organizacji i organów mię-
dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;

3) ustaleniem możliwości podjęcia środków interwencji organów 
władzy publicznej, alternatywnych w  stosunku do uchwalenia 
ustawy;

4) określeniem przewidywanych skutków społecznych, gospodar-
czych, organizacyjnych, prawnych i finansowych każdego z roz-
ważanych rozwiązań;

5) zasięgnięciem opinii podmiotów objętych zakresem interwencji 
organów władzy publicznej.

2.  W  przypadku podjęcia decyzji o  przygotowaniu projektu ustawy, 
jeżeli projekt ten nie jest opracowywany na podstawie założeń, należy 
w szczególności:

1) ustalić skutki dotychczasowych uregulowań prawnych obowią-
zujących w danej dziedzinie;

2) określić cele, jakie zamierza się osiągnąć przez uchwalenie ustawy;
3) ustalić rozwiązania prawne alternatywne, które mogą skutecznie 

służyć osiągnięciu założonych celów;

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
5  listopada 2015  r. zmieniającego rozporządzenie w  sprawie „Zasad techniki prawo-
dawczej” (Dz. U. poz. 1812), które weszło w życie z dniem 1 marca 2016 r.



12

Zasady techniki prawodawczej

4) sformułować prognozy podstawowych i ubocznych skutków za-
mierzonych rozwiązań prawnych alternatywnych, w tym wpływu 
tych rozwiązań na system prawa;

5) określić skutki finansowe poszczególnych rozwiązań prawnych 
alternatywnych oraz ustalić źródła ich pokrycia;

6) dokonać wyboru optymalnego w danych warunkach rozwiązania 
prawnego.

§ 2. Ustawa powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw, 
nie pozostawiając poza zakresem swego unormowania istotnych frag-
mentów tej dziedziny.

§  3.  1. Ustawa powinna być tak skonstruowana, aby od przyjętych 
w niej zasad regulacji nie trzeba było wprowadzać licznych wyjątków.

2. W ustawie nie zamieszcza się przepisów, które regulowałyby spra-
wy wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy (sto-
sunki, które reguluje) oraz podmiotowy (krąg podmiotów, do których się 
odnosi).

3.  Ustawa nie może zmieniać lub uchylać przepisów regulujących 
sprawy, które nie należą do jej zakresu przedmiotowego lub podmioto-
wego albo się z nimi nie wiążą.

§ 4. 1. Ustawa nie może powtarzać przepisów zamieszczonych w in-
nych ustawach.

2.2)  W  ustawie nie powtarza się również postanowień umów mię-
dzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz da-
jących się bezpośrednio stosować postanowień aktów normatywnych 
ustanowionych przez organizacje międzynarodowe lub organy między-
narodowe.

3. W ustawie można odsyłać do przepisów tej samej lub innej ustawy 
oraz do postanowień, o których mowa w ust. 2; nie odsyła się do przepi-
sów innych aktów normatywnych.

4.  W  ustawie nie można zamieszczać przepisów nakazujących sto-
sowanie innych aktów normatywnych, w tym umów i aktów, o których 
mowa w ust. 2.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 5. Przepisy ustawy redaguje się zwięźle i syntetycznie, unikając nad-
miernej szczegółowości, a zarazem w sposób, w jaki opisuje się typowe 
sytuacje występujące w dziedzinie spraw regulowanych tą ustawą.

§ 6. Przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zro-
zumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje pra-
wodawcy.

§ 7. Zdania w ustawie redaguje się zgodnie z powszechnie przyjętymi 
regułami składni języka polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych.

§ 8. 1. W ustawie należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami ję-
zykowymi (określeniami) w ich podstawowym i powszechnie przyjętym 
znaczeniu.

2. W ustawie należy unikać posługiwania się:
1)3) określeniami specjalistycznymi, o ile ich użycie nie jest powodo-

wane zapewnieniem należytej precyzji tekstu;
2) określeniami lub zapożyczeniami obcojęzycznymi, chyba że nie 

mają dokładnego odpowiednika w języku polskim;
3)4) nowo tworzonymi pojęciami lub strukturami językowymi, chyba 

że w dotychczasowym słownictwie polskim brak jest odpowied-
niego określenia.

§ 9. W ustawie należy posługiwać się określeniami, które zostały uży-
te w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, w szczególności 
w ustawie określanej jako „kodeks” lub „prawo”.

§ 10. Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych okre-
śleń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.

§ 11. W ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wy-
rażaniu norm prawnych, a  w  szczególności apeli, postulatów, zaleceń, 
upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-

niku 1.
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§  12.5)  Uzasadnienie projektu ustawy, oprócz spełnienia wymagań 
określonych w  ustawach, w  regulaminie Sejmu i  w  regulaminie pracy 
Rady Ministrów, powinno zawierać:

1) przedstawienie możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 
do uchwalenia projektowanej ustawy środków umożliwiających 
osiągnięcie zamierzonego celu, ze wskazaniem, czy środki te zo-
stały podjęte, a w przypadku ich podjęcia – przedstawienie osiąg-
niętych wyników;

2) szczegółowe wyjaśnienie potrzeby wejścia w życie projektowanej 
ustawy albo jej poszczególnych przepisów w terminie krótszym 
niż 14  dni od dnia ogłoszenia, jeżeli projekt ustawy przewiduje 
takie postanowienia.

§ 13. Jednocześnie z projektem ustawy przygotowuje się projekty roz-
porządzeń o znaczeniu podstawowym dla jej funkcjonowania.

Rozdział 2
Budowa ustawy

§ 14. 1. Ustawa zawiera:
1) tytuł;
2) przepisy merytoryczne;
3) przepisy o wejściu ustawy w życie.

2. Ustawa zawiera także przepisy przejściowe lub dostosowujące oraz 
przepisy uchylające, jeżeli reguluje dziedzinę spraw uprzednio unormo-
waną przez inną ustawę.

3.6) Ustawa może zawierać przepisy wprowadzające zmiany w innych 
ustawach (przepisy zmieniające), przepisy epizodyczne oraz przepisy 
o utracie mocy obowiązującej ustawy.

§ 15. Poszczególne elementy ustawy zamieszcza się w następującej 
kolejności:

1) tytuł;
2) przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe;

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.



15

Projekt ustawy

3) przepisy zmieniające;
3a)7) przepisy epizodyczne;
4) przepisy przejściowe i dostosowujące;
5)8) przepisy uchylające, przepisy o utracie mocy obowiązującej usta-

wy oraz przepisy o wejściu ustawy w życie (przepisy końcowe).

Rozdział 3
Tytuł ustawy

§ 16. W tytule ustawy w oddzielnych wierszach zamieszcza się:
1) oznaczenie rodzaju aktu;
2) datę ustawy;
3) ogólne określenie przedmiotu ustawy.

§  17.  Datę ustawy poprzedza się zwrotem „z  dnia”, a  następnie za-
mieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę mie-
siąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arab-
skimi ze znakiem „r.”, jako skrótem wyrazu „rok”.

§ 18. 1. Przedmiot ustawy określa się możliwie najzwięźlej, jednakże 
w sposób adekwatnie informujący o jej treści.

2.  Określając przedmiot ustawy, nie przytacza się tytułów innych 
ustaw, z wyjątkiem ustawy zmieniającej i ustawy wprowadzającej inną 
ustawę, w  których podaje się odpowiednio tylko przedmiot ustawy 
zmienianej albo ustawy wprowadzanej.

§ 19. Określenie przedmiotu ustawy może być:
1) opisowe – rozpoczynające się od przyimka „o”, pisanego małą literą;
2) rzeczowe – rozpoczynające się od wyrazów „Kodeks”, „Prawo” 

albo „Ordynacja”, pisanych wielką literą, w przypadku gdy usta-
wa wyczerpująco reguluje obszerną dziedzinę spraw, albo rozpo-
czynające się od wyrazów „Przepisy wprowadzające …”, w przy-
padku gdy ustawa jest ustawą wprowadzającą.

7) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-

niku 1.
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§ 19a.9) 1. W przypadku ustawy wdrażającej postanowienia aktu nor-
matywnego ustanowionego przez instytucję Unii Europejskiej po okreś-
leniu przedmiotu ustawy zamieszcza się odnośnik do tytułu ustawy in-
formujący o  wdrażanym akcie normatywnym i  zakresie wdrożenia, co 
wyraża się w szczególności zwrotem:

1) „niniejsza ustawa wdraża … (tytuł aktu)” – w przypadku wdroże-
nia w ustawie aktu normatywnego w całości;

2) „niniejsza ustawa w  zakresie swojej regulacji wdraża … (tytuł 
aktu)” – w przypadku wdrożenia w ustawie w całości tej części 
postanowień aktu normatywnego, które odnoszą się do zakresu 
regulacji tej ustawy.

2. W przypadku ustawy, której uchwalenie jest związane z wydaniem 
lub obowiązywaniem aktu normatywnego ustanowionego przez instytu-
cję Unii Europejskiej, dającego się bezpośrednio stosować, po określeniu 
przedmiotu ustawy zamieszcza się odnośnik do tytułu ustawy informu-
jący o akcie normatywnym, z którym ustawa jest związana, co wyraża 
się w szczególności zwrotem „niniejsza ustawa służy stosowaniu … (ty-
tuł aktu)”.

§ 19b.9) W przypadku ustawy, w której zostały zamieszczone przepisy 
zmieniające lub przepisy uchylające inne ustawy, po określeniu przed-
miotu ustawy zamieszcza się odnośnik do tytułu ustawy, w którym po-
daje się odrębnie tytuły ustaw zmienianych i tytuły ustaw uchylanych. 
Jeżeli zamieszcza się odnośnik, o którym mowa w § 19a, odnośnik po-
dający tytuły zmienianych lub uchylanych ustaw oznacza się jako drugi.

Rozdział 4
Układ i postanowienia przepisów merytorycznych

§ 20. 1. W przepisach merytorycznych można wydzielić przepisy ogól-
ne i przepisy szczegółowe.

2. Wydzielone przepisy ogólne oznacza się nazwą „Przepisy ogólne”; 
można je systematyzować w grupy tematyczne i oznaczać nazwami cha-
rakteryzującymi treść każdej z grup.

9) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 21. 1. W przepisach ogólnych zamieszcza się:
1) określenie zakresu spraw regulowanych ustawą i  podmiotów, 

których ona dotyczy, lub spraw i podmiotów wyłączonych spod 
jej regulacji;

2) objaśnienia użytych w ustawie określeń i skrótów.
2.  W  przepisach ogólnych zamieszcza się również inne, niż wskaza-

ne w ust. 1, postanowienia wspólne dla wszystkich albo dla większości 
przepisów merytorycznych zawartych w ustawie.

§  22.  1. W  przepisach ogólnych można zamieścić odesłanie do innej 
ustawy lub do postanowień, o których mowa w § 4 ust. 2, tylko wtedy, gdy 
uregulowania w nich zawarte uzupełniają lub odmiennie regulują sprawy 
normowane ustawą.

2. W odesłaniu, o którym mowa w ust. 1, jednoznacznie wskazuje się 
akt normatywny, do którego następuje odesłanie, oraz określa się za-
kres spraw, dla których następuje to odesłanie.

§ 23. 1. W przepisach szczegółowych nie reguluje się tych spraw, które 
zostały wyczerpująco unormowane w przepisach ogólnych.

2. Jeżeli określone elementy uściślające treść kilku przepisów szcze-
gółowych powtarzają się w  tych przepisach, wydziela się je w  jeden 
wspólny przepis i zamieszcza się w przepisach ogólnych albo w bezpo-
średnim sąsiedztwie tych przepisów szczegółowych, w których te ele-
menty występują.

3. Jeżeli od któregoś z elementów przepisu szczegółowego przewidu-
je się wyjątki lub któryś z elementów tego przepisu wymaga uściślenia, 
przepis formułujący wyjątki lub uściślenia zamieszcza się bezpośrednio 
po danym przepisie szczegółowym.

§ 24. 1. Przepisy szczegółowe zamieszcza się w następującej kolej-
ności:

1) przepisy prawa materialnego;
2)10) przepisy ustrojowe;
3)10) przepisy proceduralne;
4)10) przepisy o karach pieniężnych i przepisy karne.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.
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1a.11) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności je-
żeli kara pieniężna jest związana z naruszeniem przepisów ustrojowych 
lub proceduralnych, przepisy o karach pieniężnych można zamieszczać 
bezpośrednio po przepisach, z  którymi jest związane wprowadzenie 
tych kar.

2. Przepisy szczegółowe można systematyzować w grupy tematyczne 
i oznaczać je nazwami charakteryzującymi treść każdej z tych grup.

§  25.  1. Przepis prawa materialnego powinien możliwie bezpośrednio 
i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się za-wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się za- w jakich okolicznościach i jak powinien się za-jakich okolicznościach i jak powinien się za- i jak powinien się za-jak powinien się za-
chować (przepis podstawowy).

2. Przepis podstawowy może wyjątkowo wskazywać tylko zachowa-
nie nakazywane albo zakazywane jego adresatowi, jeżeli:

1) adresat lub okoliczności tego nakazu albo zakazu są wskazane 
w sposób niewątpliwy w innej ustawie;

2) celowe jest, aby określenie adresata lub okoliczności zamieścić 
w przepisach ogólnych tej samej ustawy;

3) powszechność zakresu adresatów lub okoliczności jest oczywi-
sta.

§  26.12)  W  przepisach ustrojowych zamieszcza się w  szczególności 
przepisy o zadaniach i kompetencjach organów lub instytucji, ich formie 
prawnej i organizacji, sposobie ich finansowania i obsadzania oraz jakim 
podmiotom one podlegają albo jakie podmioty sprawują nad nimi nadzór.

§ 27.12) W przepisach proceduralnych określa się w szczególności:
1) sposób postępowania przed organami lub instytucjami;
2) strony i innych uczestników postępowania oraz ich prawa i obo-

wiązki w postępowaniu;
3) rodzaje rozstrzygnięć, które zapadają w postępowaniu, i tryb ich 

wzruszania;
4) zasady i tryb ponoszenia opłat i kosztów postępowania;
5) zasady i tryb wykonania rozstrzygnięć, które zapadają w postę-

powaniu.

11) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 28. Przepisy karne zamieszcza się tylko w przypadku, gdy naruszenie 
przepisów ustawy nie kwalifikuje się jako naruszenie przepisów Kodeksu 
karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu wykroczeń, a czyn 
wymagający zagrożenia karą jest związany tylko z treścią tej ustawy.

§ 29. 1. Ustawa może zawierać załączniki; odesłania do załączników 
zamieszcza się w przepisach merytorycznych ustawy.

2. W załącznikach do ustawy zamieszcza się w szczególności wykazy, 
wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym.

Rozdział 4a13)

Przepisy epizodyczne

§  29a.  W  przepisach epizodycznych zamieszcza się regulacje, które 
wprowadzają odstępstwa od określonych przepisów, a  których okres 
obowiązywania jest wyraźnie określony.

§ 29b. 1. W przepisach epizodycznych okres obowiązywania regulacji 
określa się w szczególności przez:

1) wymienienie roku kalendarzowego albo lat kalendarzowych;
2) oznaczenie początku i końca obowiązywania regulacji, wyrażone 

dniami oznaczonymi kalendarzowo;
3) wskazanie liczby dni, tygodni, miesięcy albo lat, które upły-

wają od dnia wejścia w życie ustawy albo jej poszczególnych 
przepisów.

2. W przepisach epizodycznych początku i końca obowiązywania re-
gulacji nie uzależnia się od wystąpienia zdarzenia przyszłego, chyba że 
jest to konieczne ze względu na zakres regulacji ustawy albo jej poszcze-
gólnych przepisów, a  termin wystąpienia zdarzenia przyszłego można 
ustalić w sposób niebudzący wątpliwości i zostanie on urzędowo podany 
do wiadomości publicznej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, ustawa powinna określać 
formę urzędowego podania do wiadomości publicznej terminu wystą-
pienia zdarzenia przyszłego oraz organ właściwy do dokonania tej czyn-
ności.

13) Rozdział dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§  29c.  Regulacje określone w  §  29a mogą być także zamieszczone 
w odrębnej ustawie (ustawie epizodycznej). W takim przypadku regula-
cje te zamieszcza się jako przepisy merytoryczne.

Rozdział 5
Układ i postanowienia przepisów przejściowych 

i dostosowujących

§ 30. 1.14) W przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej albo 
znowelizowanej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy 
albo ustaw dotychczasowych bez względu na to, czy do tych stosun-
ków zamierza się stosować przepisy dotychczasowe, przepisy nowe czy 
przepisy regulujące ten wpływ w  sposób odmienny od przepisów do-
tychczasowych i przepisów nowych.

2. W przepisach przejściowych rozstrzyga się w szczególności:
1)15) sposób zakończenia postępowań będących w toku (wszczętych 

w  czasie obowiązywania dotychczasowych przepisów i  nieza-
kończonych ostatecznie do dnia ich uchylenia albo zmiany), sku-
teczność czynności dokonanych w  postępowaniu oraz organy 
lub instytucje właściwe do zakończenia postępowania i terminy 
przekazania im spraw;

2) czy i w jakim zakresie utrzymuje się czasowo w mocy instytucje 
prawne zniesione przez nowe przepisy;

3) czy zachowuje się uprawnienia i  obowiązki oraz kompetencje 
powstałe w czasie obowiązywania uchylanych albo wcześniej 
uchylonych przepisów oraz czy skuteczne są czynności doko-
nane w  czasie obowiązywania tych przepisów; sprawy te re-
guluje się tylko w  przypadku, gdy nie chce się zachować po-
wstałych uprawnień, obowiązków lub kompetencji albo chce 
się je zmienić albo też gdy chce się uznać dokonane czynności 
za bezskuteczne;

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym 
mowa w odnośniku 1.
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4)16) czy i w jakim zakresie stosuje się nowe przepisy do uprawnień, 
obowiązków, kompetencji oraz czynności, o  których mowa 
w pkt 3;

5)16) czy i w jakim zakresie utrzymuje się czasowo w mocy przepisy 
wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych przepisów 
upoważniających.

§ 31.17) 1. Jeżeli w stosunku do spraw, o których mowa w § 30 ust. 2 
pkt 1–3, zamierza się czasowo stosować przepisy dotychczasowej usta-
wy, zaznacza się to wyraźnie, nadając przepisowi przejściowemu odpo-
wiednio brzmienie: „W sprawach … stosuje się art. … ustawy … (tytuł 
dotychczasowej ustawy).” albo „W sprawach … stosuje się art. … ustawy 
… (tytuł znowelizowanej ustawy), w brzmieniu dotychczasowym.”.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem postano-
wień dotyczących przepisów karnych, można wskazać również termin, 
do którego będą stosowane przepisy dotychczasowej ustawy, co wyraża 
się zwrotem: „nie dłużej niż …”.

3. Jeżeli w stosunku do spraw, o których mowa w § 30 ust. 2 pkt 1–4, 
zamierza się stosować przepisy nowej albo znowelizowanej ustawy, za-
znacza się to wyraźnie, nadając przepisowi przejściowemu odpowiednio 
brzmienie: „W sprawach … stosuje się art. … (oznaczenie przepisu nowej 
ustawy).” albo „W sprawach … stosuje się art. … (tytuł znowelizowanej 
ustawy), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”.

§ 32. 1. Jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie której wydano akt wy-
konawczy, albo uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania 
aktu wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc 
obowiązującą odpowiednio z dniem wejścia w życie ustawy uchylającej 
albo z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego upoważnienie do wy-
dania tego aktu.

2.18) Jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu 
wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego, 
zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub 

16) W  brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt  11 lit.  b tiret drugie rozporządzenia, o  którym 
mowa w odnośniku 1.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że akt wykonawczy 
wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowią-
zującą z  dniem wejścia w  życie przepisu zmieniającego treść przepisu 
upoważniającego.

3.  Jeżeli zmiana treści przepisu upoważniającego polega na tym, że 
zmienia się organ upoważniony do wydania aktu wykonawczego, przyj-
muje się, że taki akt zachowuje moc obowiązującą; w takim przypadku 
organem upoważnionym do zmiany lub uchylenia aktu wykonawczego 
wydanego na podstawie zmienionego przepisu upoważniającego jest or-
gan wskazany w zmienionym upoważnieniu.

§  33.  1.19) Jeżeli akt wykonawczy wydany na podstawie uchylanego 
albo zmienianego przepisu upoważniającego nie jest niezgodny z nową 
albo znowelizowaną ustawą, można go wyjątkowo zachować czasowo 
w mocy do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie nowego albo zmienionego przepisu upoważniającego, nada-
jąc przepisowi przejściowemu brzmienie:

1) „Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 
art. … ustawy, o której mowa w art. … (artykuł uchylający do-
tychczasową ustawę), zachowują moc do dnia wejścia w  życie 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. … niniej-
szej ustawy, jednak nie dłużej niż … (oznaczenie dnia albo okresu 
wyrażonego w miesiącach).” – w przypadku zachowywania cza-
sowo w mocy aktu wykonawczego wydanego na podstawie uchy-
lanego przepisu upoważniającego;

2) „Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 
art. … ustawy zmienianej w art. … (artykuł wprowadzający zmia-
ny w dotychczasowej ustawie), zachowują moc do dnia wejścia 
w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. … 
ustawy zmienianej w art. … (artykuł wprowadzający zmiany w do-
tychczasowej ustawie), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
jednak nie dłużej niż … (oznaczenie dnia albo okresu wyrażonego 
w miesiącach).” – w przypadku zachowywania czasowo w mocy 
aktu wykonawczego wydanego na podstawie zmienianego prze-
pisu upoważniającego.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.
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2. Nie zachowuje się czasowo w mocy tylko niektórych przepisów aktu 
wykonawczego wydanego na podstawie uchylanego albo zmienianego 
przepisu upoważniającego.

3. Rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się tylko w ustawie 
uchylającej albo ustawie zmieniającej ustawę, na podstawie której został 
wydany dotychczasowy akt wykonawczy. Rozwiązania tego nie stosuje 
się w kolejnych ustawach, które uchylają albo zmieniają ustawę uchyla-
jącą albo ustawę zmieniającą.

4. (uchylony).20)

§ 34. Nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo 
w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje 
taką możliwość.

§ 35.21) 1. W przepisach dostosowujących reguluje się sprawy związane 
z dostosowaniem do nowej albo znowelizowanej ustawy jej adresatów, 
w tym organów lub instytucji, w szczególności:

1) utworzenie organów lub instytucji;
2) przekształcenie organów lub instytucji w inne organy lub instytu-

cje tworzone przez ustawę;
3) zniesienie organów lub likwidację instytucji;
4) sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji two-

rzonych ustawą;
5) sposób przekształcenia organów lub instytucji utworzonych na 

podstawie dotychczasowej ustawy w organy lub instytucje two-
rzone przez ustawę;

6) sposób zniesienia organów lub likwidacji instytucji przez ustawę, 
zasady zagospodarowania ich mienia oraz uprawnienia i  obo-
wiązki ich dotychczasowych pracowników.

2. W przepisach dostosowujących można wyjątkowo wyznaczyć ter-
min dostosowania organów lub instytucji do nowej albo znowelizowanej 
ustawy.

§ 36.21) Rozwiązania przewidziane w przepisach przejściowych i dosto-
sowujących powinny być ukształtowane w sposób nieuciążliwy dla ich 

20) Przez § 1 pkt 14 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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adresatów i pozostawiać im możliwość przystosowania się do przepisów 
nowej albo znowelizowanej ustawy.

§ 37. W przepisach przejściowych i dostosowujących nie zamieszcza 
się przepisów regulujących sprawy inne niż określone w niniejszym roz-
dziale.

Rozdział 6
Układ i postanowienia przepisów końcowych

§ 38. 1. Przepisy końcowe zamieszcza się w następującej kolejności:
1) przepisy uchylające;
2)22) w razie potrzeby – przepisy o utracie mocy obowiązującej usta-

wy;
3)22) przepisy o wejściu ustawy w życie.

2. W przepisach końcowych nie zamieszcza się przepisów innych niż 
wymienione w ust. 1.

§ 39. 1.23) W przepisie uchylającym wyczerpująco wymienia się ustawy, 
które ustawa uchyla; nie poprzestaje się na domyślnym uchyleniu poprzed-
niej ustawy przez odmienne uregulowanie danej sprawy w nowej ustawie.

2.  Jeżeli ustawa w  sposób całkowity i  wyłączny reguluje daną dzie-
dzinę spraw, a wyczerpujące wymienienie przepisów ustaw dotychczas 
obowiązujących w  danej dziedzinie napotyka znaczne trudności, moż-
na wyjątkowo w  przepisie uchylającym posłużyć się zwrotem: „Tracą 
moc wszelkie dotychczasowe przepisy dotyczące spraw uregulowanych 
w ustawie; w szczególności tracą moc …”.

3. W przypadku innym, niż wskazany w ust. 2, przepisowi uchylającemu 
nie nadaje się ogólnikowej treści, a w szczególności nie używa się zwrotu: 
„Tracą moc dotychczasowe przepisy sprzeczne z niniejszą ustawą”.

§ 40. 1.24) Przepisowi uchylającemu ustawę nadaje się brzmienie: „Traci 
moc ustawa … (tytuł ustawy).”.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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2. Jeżeli uchyla się kilka ustaw, uchylane ustawy wymienia się w jednej 
jednostce redakcyjnej ustawy uchylającej, zamieszczając je w punktach, 
w kolejności, w jakiej uchylane ustawy zostały uchwalone.

§ 41.  1. Ustawę regulującą dotychczas daną dziedzinę spraw uchyla 
się w całości, bez pozostawiania w mocy poszczególnych jej jednostek 
systematyzacyjnych, zwłaszcza pojedynczych przepisów.

2.25) Jeżeli w wyniku uchylenia jednostek systematyzacyjnych ustawy 
lub jej przepisów wyjątkowo zachowuje się moc obowiązującą tylko nie-
których przepisów ustawy, w ustawie zamieszcza się przepis zmieniają-
cy, w którym wyczerpująco wymienia się uchylane jednostki systema-
tyzacyjne ustawy lub jej przepisy, wyrażając to zwrotem: „W ustawie … 
(tytuł ustawy) uchyla się …”.

3. (uchylony).26)

§ 42. (uchylony).27)

§ 43. W ustawie zamieszcza się przepis określający termin jej wejścia 
w życie, chyba że termin ten określają odrębne przepisy ustawy wpro-
wadzającej.

§ 44.28) 1. Ustawa powinna wchodzić w życie w całości w jednym ter-
minie.

2.  Odstępstwo od zasady, o  której mowa w  ust.  1, może nastąpić 
wyjątkowo w przypadku, gdy zróżnicowanie terminów wejścia w życie 
poszczególnych przepisów ustawy jest niezbędne do zrealizowania celu 
ustawy oraz nie narusza jej spójności.

3.  Jeżeli zróżnicowanie terminów wejścia w  życie poszczególnych 
przepisów ustawy mogłoby naruszać jej spójność lub zmniejszać jej ko-
munikatywność, a  dana instytucja prawna ma mieć zastosowanie do 
zdarzeń lub stanów rzeczy zaistniałych lub powstałych od określonego 
dnia, wyraża się to w odrębnym przepisie jednoznacznie określającym tę 
instytucję oraz te zdarzenia lub stany rzeczy.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 19 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.

26) Przez § 1 pkt 19 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
27) Przez § 1 pkt 20 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 21 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 45. 1. Przepisowi o wejściu w życie ustawy można nadać brzmienie:
1) „Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”;
2) „Ustawa wchodzi w życie po upływie … (dni, tygodni, miesięcy, 

lat) od dnia ogłoszenia”;
2a)29) „Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogło-

szenia”;
3) „Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następu-

jącego po miesiącu ogłoszenia” albo „Ustawa wchodzi w życie 
… dnia … miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia”;

3a)30) „Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następujące-
go po upływie … (dni, tygodni, miesięcy, lat) od dnia ogłoszenia”;

4) „Ustawa wchodzi w życie z dniem … (dzień oznaczony kalenda-
rzowo)”;

5) „Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”;
6)31) „Ustawa wchodzi w życie … , z wyjątkiem art. … , który wchodzi 

w życie …”;
7)31) „Ustawa wchodzi w  życie w  terminie określonym w  ustawie 

z dnia … – … (tytuł ustawy wprowadzającej) (Dz. U. … )”.
2.32)  Liczbę dni, tygodni, miesięcy lub lat, o  których mowa w  ust.  1 

pkt 1, 2 i 3a, zapisuje się cyframi arabskimi albo słownie. Określenie dnia 
i miesiąca, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zapisuje się słownie.

§ 46.33) 1. Wejścia w życie ustawy albo jej poszczególnych przepisów 
nie uzależnia się od wystąpienia zdarzenia przyszłego, chyba że jest to 
konieczne ze względu na zakres regulacji ustawy albo jej poszczególnych 
przepisów, a  termin wystąpienia zdarzenia przyszłego można ustalić 
w  sposób niebudzący wątpliwości i  zostanie on urzędowo podany do 
wiadomości publicznej.

2.  W  przypadku, o  którym mowa w  ust.  1, ustawa powinna określać 
formę urzędowego podania do wiadomości publicznej terminu wystąpie-
nia zdarzenia przyszłego oraz organ właściwy do dokonania tej czynności.

29) Dodany przez § 1 pkt 22 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.

30) Dodany przez § 1 pkt 22 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
31) Dodany przez § 1 pkt 22 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 22 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-

niku 1.
33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 23 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.



27

Projekt ustawy

§ 47. 1.34) W przypadku ustaw szczególnie obszernych lub zasadniczo 
zmieniających dotychczasowe ustawy, przepisy o wejściu w życie usta-
wy „głównej” oraz przepisy zmieniające, uchylające, epizodyczne, przej-
ściowe i dostosowujące można zamieścić w oddzielnej ustawie (ustawie 
wprowadzającej).

2.  Ustawa wprowadzająca może odnosić się tylko do jednej ustawy 
„głównej”. Wyjątkowo, jeżeli ustawy „główne” regulują sprawy ściśle ze 
sobą związane, można jedną ustawę wprowadzającą odnieść do kilku 
ustaw „głównych”.

3.  Rozwiązania, o  którym mowa w  ust.  1, nie stosuje się do ustaw 
zmieniających.

§ 48. Przepisy ustawy wprowadzającej zamieszcza się w następującej 
kolejności:

1) przepisy o wejściu w życie ustawy „głównej”;
2) przepisy zmieniające;
3) przepisy uchylające;
4)35) przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące;
5)36) przepisy o wejściu w życie ustawy wprowadzającej.

§  49.  1.37) Wyznaczany przez ustawę wprowadzającą termin wejścia 
w życie ustawy „głównej” ustala się na ten sam dzień co dzień wejścia 
w życie ustawy wprowadzającej.

2.38) Jeżeli poszczególne przepisy ustawy „głównej” mają wejść w życie 
w innym terminie niż ustawa „główna”, termin wejścia w życie przepi-
sów ustawy wprowadzającej, których zakres regulacji jest nierozerwal-
nie związany z tymi przepisami ustawy „głównej”, ustala się na ten sam 
dzień, co dzień wejścia w życie tych przepisów.

§ 50. W przypadku uchylania ustawy „głównej”, w ustawie uchylającej 
nie zamieszcza się przepisu uchylającego ustawę wprowadzającą usta-

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 24 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
35) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 25 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-

niku 1.
36) Dodany przez § 1 pkt 25 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
37) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 26 rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-

niku 1.
38) Dodany przez § 1 pkt 26 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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wę „główną”; przepis uchylający ustawę wprowadzającą zamieszcza się 
tylko w przypadku, gdy ustawa ta zawiera przepisy inne niż wymienione 
w § 48.

§  51.  1.39) Przepisowi o  wejściu ustawy w  życie, który nadaje moc 
wsteczną ustawie albo jej poszczególnym przepisom, można nadać 
brzmienie: „Ustawa wchodzi w życie … , z mocą od dnia …” albo „Usta-
wa wchodzi w życie … , z tym że art. … z mocą od dnia …”, albo „Ustawa 
wchodzi w życie … , z wyjątkiem art. … , który wchodzi w życie z dniem … , 
z mocą od dnia …”.

2.  Przepisy ustawy inne niż te, którym przepisy końcowe nadały 
wsteczną moc obowiązującą, a  posiadające moc wsteczną wynikającą 
z ich treści i odnoszące się do zdarzeń lub stanów rzeczy, które powstały 
przed dniem wejścia w życie ustawy, redaguje się w sposób jednoznacz-
nie wskazujący te zdarzenia lub stany rzeczy.

§ 52.40) 1. Przepis określający termin utraty mocy obowiązującej usta-
wy albo jej poszczególnych przepisów zamieszcza się tylko w przypadku, 
gdy ustawa albo jej poszczególne przepisy mają obowiązywać w ograni-
czonym czasie; utratę mocy obowiązującej ustawy albo jej poszczegól-
nych przepisów można uzależnić od wystąpienia zdarzenia przyszłego 
tylko w przypadku, gdy termin jego wystąpienia można ustalić w sposób 
niebudzący wątpliwości i zostanie on urzędowo podany do wiadomości 
publicznej.

2.  W  przypadku, o  którym mowa w  ust.  1, ustawa powinna określać 
formę urzędowego podania do wiadomości publicznej terminu wystąpie-
nia zdarzenia przyszłego oraz organ właściwy do dokonania tej czynności.

3.  Przepisowi, o  którym mowa w  ust.  1, można nadać brzmienie: 
„Ustawa obowiązuje do dnia …” albo „Przepisy art. … tracą moc …”.

§ 53.40) Jeżeli przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i koń-
cowe ustawy, w której artykuły pogrupowano w jednostki systematyza-
cyjne, nie są liczne, można je zamieścić w jednej jednostce systematy-
zacyjnej pod wspólnym tytułem, wymieniając rodzaje zamieszczonych 
w niej przepisów.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 27 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
40) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 28 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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Rozdział 7
Oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja

§ 54. Podstawową jednostką redakcyjną ustawy jest artykuł.

§ 55. 1. Każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny artykuł.
2. Artykuł powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy.
3. Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału 

artykułu na ustępy. W ustawie określanej jako „kodeks” ustępy oznacza 
się paragrafami (§).

4. Podział artykułu na ustępy wprowadza się także w przypadku, gdy 
między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli występują powiąza-
nia treściowe, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wy-
dzielić ją w odrębny artykuł.

§ 56. 1.41) W obrębie artykułu (ustępu) zawierającego wyliczenie wy-
różnia się dwie części: wprowadzenie do wyliczenia oraz punkty. Wyli-
czenie może kończyć się częścią wspólną, odnoszącą się do wszystkich 
punktów. Po części wspólnej nie dodaje się kolejnej samodzielnej myśli; 
w razie potrzeby formułuje się ją w kolejnym ustępie.

2. W obrębie punktów można dokonać dalszego wyliczenia, wprowa-
dzając litery.

3. W obrębie liter można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając 
tiret.

4.42) W obrębie tiret można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadza-
jąc podwójne tiret.

§  57.  1.43) Artykuł oznacza się skrótem „art.” i  cyframi arabskimi 
z kropką, z zachowaniem ciągłości numeracji artykułów w obrębie ca-
łej ustawy, a przy powoływaniu – skrótem „art.” bez względu na liczbę 
i przypadek oraz cyframi arabskimi bez kropki; w ustawie wprowadza-
jącej ustawę określaną jako „kodeks” numer artykułu można oznaczyć 
cyframi rzymskimi.

41) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 29 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.

42) Dodany przez § 1 pkt 29 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
43) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 30 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-

niku 1.
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2.43) Ustęp oznacza się cyframi arabskimi z kropką bez nawiasu, z za-
chowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego artykułu, a przy po-
woływaniu – skrótem „ust.” bez względu na liczbę i przypadek oraz cy-
frami arabskimi bez kropki.

3.43) Punkt oznacza się cyframi arabskimi z nawiasem z prawej stro-
ny, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego artykułu albo 
ustępu, a  przy powoływaniu – skrótem „pkt” bez względu na liczbę 
i  przypadek oraz cyframi arabskimi bez nawiasu. Każdy punkt kończy 
się średnikiem, a ostatni kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią 
wspólną odnoszącą się do wszystkich punktów. W  takim przypadku 
kropkę stawia się po części wspólnej, a każdy punkt, z wyjątkiem ostat-
niego, kończy się przecinkiem.

4. Wyliczenie w obrębie punktów (tzw. litery) oznacza się małymi lite-
rami alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych tylko językowi 
polskiemu (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź), z nawiasem z prawej strony, z zacho-
waniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu, a przy powoływaniu 
– skrótem „lit.” bez względu na liczbę i przypadek oraz literą alfabetu 
łacińskiego bez nawiasu. Każdą literę kończy się przecinkiem, a ostatnią 
średnikiem albo kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną 
odnoszącą się do wszystkich liter. W takim przypadku średnik albo krop-
kę stawia się po części wspólnej.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, gdy zabraknie liter, stosuje 
się oznaczenie najpierw dwuliterowe, a następnie wieloliterowe, dopisu-
jąc do ostatniej litery alfabetu łacińskiego najpierw pierwszą, a następ-
nie kolejne litery tego alfabetu [a), b) … z), za), zb) … zz), zza), zzb) …].

6. Każde tiret kończy się przecinkiem, a ostatnie przecinkiem, średni-
kiem albo kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną odno-
szącą się do wszystkich tiret. W takim przypadku przecinek, średnik albo 
kropkę stawia się po części wspólnej. Przy powoływaniu tiret oznacza się 
wyrazem „tiret” i wyrażonym słownie numerem porządkowym tego tiret.

7.44) Każde podwójne tiret kończy się przecinkiem, a ostatnie przecin-
kiem, średnikiem albo kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią 
wspólną odnoszącą się do wszystkich podwójnych tiret. W  takim przy-
padku, przecinek, średnik albo kropkę stawia się po części wspólnej. Przy 
powoływaniu podwójnego tiret oznacza się je wyrazami „podwójne tiret” 
i wyrażonym słownie numerem porządkowym tego podwójnego tiret.

44) Dodany przez § 1 pkt 30 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 58. 1. Każdą jednostkę redakcyjną zapisuje się od nowego wiersza 
i poprzedza jej oznaczeniem umieszczonym w tym samym wierszu.

2. Artykuły i ustępy rozpoczyna się od akapitu.
3.45) Punkty, litery, tiret i podwójne tiret rozpoczyna się na wysokości 

początku wprowadzenia do wyliczenia.

§  59.  1.46) Przepisy artykułu podzielonego na ustępy, punkty, litery, 
tiret i  podwójne tiret powołuje się w  następującej kolejności: „art. … 
ust. … pkt … lit. … tiret … podwójne tiret …”, bez przecinków po kolejnych 
jednostkach redakcyjnych.

2. W przypadku gdy jednostka redakcyjna składa się z kilku zdań, a za-
mierza się powołać tylko jedno z nich, wyraża się to zwrotem: „art. … 
ust. … zdanie (numer porządkowy zdania)”.

§  60.47)  1. W  celu systematyzacji przepisów ustawy artykuły można 
grupować w jednostki systematyzacyjne.

2.  Artykuły grupuje się w  rozdziały, rozdziały grupuje się w  działy, 
a działy łączy się w tytuły. W ustawie można wprowadzić dodatkowo od-
działy jako jednostki systematyzacyjne niższego stopnia niż rozdział.

3. W ustawie określanej jako „kodeks” tytuły można grupować w księgi, 
a księgi łączyć w części.

§ 61. Jednostki systematyzacyjne wyższego stopnia stosuje się tylko 
w przypadku, gdy co najmniej w stosunku do jednej z nich zastosowano 
uprzednio odpowiednie jednostki systematyzacyjne niższego stopnia.

§  62.  1. Rozdziały (oddziały) numeruje się cyframi arabskimi, a  jed-
nostki systematyzacyjne wyższego stopnia – cyframi rzymskimi.

2.48) Nazwa jednostki systematyzacyjnej składa się z:
1) jej oznaczenia, które stanowi wyraz „część”, „księga”, „tytuł”, 

„dział”, „rozdział”, „oddział” z odpowiednią liczbą porządkową;
2) jej tytułu, który stanowi zwięzłe określenie treści lub zakresu re-

gulowanych spraw, rozpoczęte wielką literą, zapisane od nowego 
wiersza.

45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 31 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 32 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 33 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
48) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 34 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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Rozdział 8
Przepisy upoważniające

§  63.  W  przepisach upoważniających do wydania rozporządzenia 
wskazuje się:

1) organ właściwy do wydania rozporządzenia;
2) rodzaj aktu;
3) zakres spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu;
4) wytyczne dotyczące treści rozporządzenia.

§ 64. 1. Organ właściwy do wydania rozporządzenia określa się pełną 
nazwą tego organu, zgodną z aktem o jego utworzeniu.

2.49) Jeżeli rozporządzenie ma wydać minister kierujący działem admi-
nistracji rządowej, wskazuje się go nazwą działu administracji rządowej, 
którym kieruje, z wyjątkiem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spra-
wiedliwości, których wskazuje się ich nazwami własnymi.

§ 65. Zakres spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządze- w rozporządze-rozporządze-
niu określa się w sposób precyzyjny. Określenie tych spraw nie może być 
ogólnikowe, w szczególności przez posłużenie się zwrotem: „ … określi 
szczegółowe zasady …”.

§ 66. 1. Wytyczne dotyczące treści rozporządzenia są wskazówkami 
wyznaczającymi treść rozporządzenia lub sposób ukształtowania jego 
treści. W wytycznych można wskazać w szczególności:

1) rozstrzygnięcia, których nie wolno przewidzieć w  rozporzą-
dzeniu;

2) granice, w jakich muszą zmieścić się rozstrzygnięcia rozporządzenia;
3) wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania przyjęte w roz-

porządzeniu;
4) cele, jakie mają zostać osiągnięte przez rozporządzenie;
5) okoliczności, jakie należy uwzględnić, tworząc rozporządzenie.

2.  Stopień szczegółowości wytycznych powinien być dostosowany 
do rodzaju spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu; 

49) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 35 rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.
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wytyczne powinny być bardziej szczegółowe, gdy przekazywane sprawy 
dotyczą sytuacji prawnej obywateli.

§ 67. 1. Przepis upoważniający formułuje się w jednym artykule tak, 
aby można było powołać go jako podstawę prawną wydania rozporzą-
dzenia.

2. Artykuł, o którym mowa w ust. 1, można dzielić na jednostki redak-
cyjne niższego stopnia, w szczególności wytyczne mogą być wyrażone 
w oddzielnych ustępach tego artykułu albo jako jego drugie zdanie.

§ 68. 1. Upoważnieniu do wydania rozporządzenia można nadać cha-
rakter obligatoryjny albo fakultatywny.

2. Jeżeli do funkcjonowania ustawy jest niezbędne wydanie rozporzą-
dzenia, upoważnieniu nadaje się charakter obligatoryjny. Jeżeli rozstrzy-
gnięcie co do tego, czy i  kiedy wydać rozporządzenie, pozostawia się 
organowi upoważnianemu, upoważnieniu nadaje się charakter fakulta-
tywny.

3. Przepisowi upoważniającemu do wydania rozporządzenia nadaje się 
brzmienie:

1) jeżeli przepis ma upoważniać do wydania rozporządzenia, a za-
razem wyznaczać upoważnianemu organowi obowiązek jego wy-
dania: „ … (nazwa organu) określi, w drodze rozporządzenia, …” 
(upoważnienie obligatoryjne);

2) jeżeli przepis ma upoważniać do wydania rozporządzenia, a za-
razem zapewniać swobodę korzystania z  tego upoważnienia: 
„ … (nazwa organu) może określić, w drodze rozporządzenia, …” 
(upoważnienie fakultatywne).

§ 69. Wydanie rozporządzenia można uzależnić od zaistnienia okre-
ślonego warunku, wskazując ten warunek w  przepisie upoważniają-
cym zwrotem: „W razie wystąpienia … (określenie warunku), … (nazwa 
organu) określi, w  drodze rozporządzenia, …” albo „Jeżeli nastąpi … 
(określenie warunku), … (nazwa organu) może określić, w drodze roz-
porządzenia, …”.

§ 70. Nie przekazuje się do uregulowania w rozporządzeniu spraw nie-
wyjaśnionych lub nasuwających trudności przy opracowywaniu ustawy.
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§ 71. W przepisie upoważniającym nie zamieszcza się upoważnienia 
do wydania rozporządzenia w stosunku do kilku ustaw.

§ 72. W przepisie upoważniającym do wydania uchwały albo zarzą-
dzenia wskazuje się:

1)50) podmiot właściwy do wydania aktu normatywnego;
2) rodzaj aktu normatywnego;
3) ogólnie zakres spraw, które w akcie normatywnym muszą albo 

mogą zostać uregulowane.

§ 73. 1. W przepisie upoważniającym do współuczestniczenia w wyda-
niu rozporządzenia, uchwały albo zarządzenia wskazuje się:

1) podmiot upoważniany do współuczestniczenia;
2) formę współuczestniczenia.

2. Upoważnienie do współuczestniczenia w wydaniu aktu normatywne-
go nie zwalnia z obowiązku uzgodnienia projektu tego aktu lub zasięgnięcia 
o nim opinii na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.51)  Podmiot upoważniany do współuczestniczenia w  wydaniu aktu 
normatywnego wskazuje się:

1) nazwą własną;
2) w sposób wskazany w § 64 ust. 2 – w przypadku ministrów kie-

rujących działami administracji rządowej.

§ 74.52) 1. Przepisowi upoważniającemu do współuczestniczenia w wy-
daniu rozporządzenia, uchwały albo zarządzenia nadaje się brzmienie:

1) jeżeli współuczestniczenie ma polegać na wspólnym wydaniu 
aktu normatywnego przez upoważnione podmioty: „Minister 
(inny podmiot) … oraz minister (inny podmiot) … określą (mogą 
określić) …”;

2) jeżeli współuczestniczenie ma polegać na osiągnięciu porozu-
mienia w  sprawie treści aktu normatywnego, a  następstwem 
braku porozumienia ma być to, że akt nie dochodzi do skutku: 
„Minister (inny podmiot) … w porozumieniu z ministrem (innym 
podmiotem) … określi (może określić) …”;

50) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 36 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
51) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 37 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 38 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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3) jeżeli współuczestniczenie ma polegać jedynie na samym wyra-
żeniu opinii o projekcie aktu normatywnego, a następstwem nie-
zasięgnięcia opinii ma być to, że akt nie dochodzi do skutku: „Mi-
nister (inny podmiot) … , po zasięgnięciu opinii (nazwa podmiotu) 
… , określi (może określić) …”;

4) jeżeli współuczestniczenie ma polegać na zainicjowaniu aktu nor-
matywnego przez inny podmiot, a następstwem braku inicjaty-
wy jest niemożność wydania aktu przez podmiot upoważniony 
do jego wydania: „Minister (inny podmiot) … , na wniosek ministra 
(innego podmiotu) … , określi (może określić) …”.

2.  W  przepisie upoważniającym do wydania rozporządzenia rozwią-
zania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, stosuje się wówczas, gdy 
współuczestniczącym w wydaniu rozporządzenia jest wyłącznie organ 
uprawniony do wydawania rozporządzeń.

Rozdział 9
Przepisy karne oraz przepisy o karach pieniężnych53)

§  75.  1.54) W  przepisie karnym znamiona czynu zabronionego okre-
śla się w sposób wyczerpujący, bez odsyłania do nakazów lub zakazów 
zawartych w pozostałych przepisach tej samej ustawy, w przepisach 
innych ustaw, w tym ustaw określanych jako „kodeks”, w postanowie-
niach umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 
wyrażoną w  ustawie lub w  dających się bezpośrednio stosować po-
stanowieniach aktów normatywnych ustanowionych przez organizacje 
międzynarodowe lub organy międzynarodowe.

2.54) Odesłanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się tylko w przy-
padku, gdy bezprawność czynu polega na naruszeniu nakazów lub 
zakazów wyraźnie sformułowanych w  innych przepisach tej samej 
ustawy lub w  postanowieniach umów lub aktów, o  których mowa 
w ust. 1. W takim przypadku w przepisie karnym, stosując odesła-
nie, używa się zwrotu: „Kto wbrew przepisom art. … (postanowie-
niom art. … )”.

53) Tytuł rozdziału w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 39 rozporządzenia, o którym mowa 
w odnośniku 1.

54) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 40 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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3. Odesłanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się także w przypadku, 
gdy przepis karny przewiduje inną niż sprawstwo formę popełnienia czy-
nu zabronionego albo przewiduje okoliczności wyłączające, łagodzące 
lub zaostrzające odpowiedzialność karną, co wyraża się zwrotem: „Kto 
czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. …” albo „Nie 
popełnia przestępstwa określonego w art. … , kto …” albo „Nie podlega 
karze za przestępstwo określone w art. … , kto …”.

§ 76. W przepisie karnym, przy opisywaniu znamion czynu zabronio-
nego, nie używa się określeń „bezprawnie”, „świadomie” i  im podob-
nych.

§ 77.  1. W przepisie karnym opisującym znamiona przestępstwa nie 
określa się, że może być ono popełnione tylko umyślnie. Jeżeli występek 
może być popełniony również nieumyślnie, zapisuje się to jako odrębną 
jednostkę redakcyjną w brzmieniu: „Jeżeli sprawca działa nieumyślnie …” 
albo „Kto, chociażby nieumyślnie …”.

2. W przepisie karnym opisującym znamiona wykroczenia nie określa 
się, że może być ono popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. 
Jeżeli wykroczenie może być popełnione tylko umyślnie, zapisuje się to 
jako odrębną jednostkę redakcyjną w brzmieniu: „Jeżeli sprawca czynu 
określonego w art. … działa umyślnie …” albo „Kto umyślnie …”.

§ 78. 1. W przepisie karnym sankcję karną grożącą za popełnienie czy-
nu zabronionego określa się bez odsyłania do innych przepisów karnych.

2. Odesłanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się tylko w przepisach 
bezpośrednio po sobie następujących, przy użyciu w drugim przepisie 
zwrotu: „Tej samej karze podlega, kto …”.

§ 79. 1. Przepisowi wyznaczającemu sankcję karną, dopuszczającemu 
alternatywnie kilka rodzajów kar, nadaje się brzmienie:

1) „ … podlega karze … albo karze …” (jeśli dopuszcza się tylko jedną 
z wymienionych kar);

2) „ … podlega karze … albo karze … albo obu tym karom łącznie” 
(jeśli dopuszcza się nawet obie z wymienionych kar).

2. Przepisowi wyznaczającemu sankcję karną, dopuszczającemu ku-
mulatywnie kilka rodzajów kar, nadaje się brzmienie:
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1) „ … podlega karze … i karze …” (jeśli kumulatywność jest obliga-
toryjna);

2) „ … podlega karze … , obok kary … można wymierzyć karę …” (jeśli 
kumulatywność jest fakultatywna).

3. W przepisie karnym określa się środki karne, które mają być orze-
czone w razie popełnienia czynu zabronionego:

1) jeżeli czyn ten jest przestępstwem – tylko w przypadku, gdy ob-
ligatoryjne albo fakultatywne orzeczenie danego środka karnego 
nie wynika z przepisów części ogólnej Kodeksu karnego albo gdy 
zamiarem prawodawcy jest wyłączenie jego stosowania i  od-
mienne uregulowanie określonego przypadku;

2) jeżeli czyn ten jest wykroczeniem – zawsze w przypadku, gdy za-
miarem prawodawcy jest, by określony środek karny był orzeka-
ny, przy czym w przepisie karnym należy wskazać, czy orzeczenie 
to jest obligatoryjne czy fakultatywne; w przypadku obowiązku 
naprawienia szkody określa się nadto sposób jej naprawienia.

4. W przepisie karnym nie używa się zwrotów: „o ile dany czyn nie 
podlega karze w myśl innych przepisów” albo „o ile dany czyn nie sta-
nowi innego przestępstwa zagrożonego surowszą karą” i  im podob-
nych.

§ 80. 1. W przepisie karnym określa się okoliczności wyłączające, ła-
godzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną tylko wtedy, gdy od 
ich zaistnienia uzależnia się to, że dana osoba odpowiednio nie ponosi 
odpowiedzialności karnej, ponosi odpowiedzialność łagodniejszą albo 
odpowiedzialność surowszą.

2. Okoliczności łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność kar-
ną można wyjątkowo wskazać, posługując się określeniami ocennymi, 
takimi jak „przypadek mniejszej wagi”, „waga czynu” lub im podob-
nymi.

§ 81. Jeżeli na podstawie sankcji karnej określonej w przepisie karnym 
nie da się ustalić, czy dany czyn zabroniony jest przestępstwem czy wy-
kroczeniem, na końcu przepisów karnych zamieszcza się przepis okre-
ślający tryb orzekania w sprawach o ten czyn i nadaje mu się brzmienie: 
„Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. … , następuje 
w trybie przepisów Kodeksu postępowania …”.
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§  81a.55)  1. W  przepisach o  karach pieniężnych określa się w  spo-
sób wyczerpujący okoliczności powstania odpowiedzialności, podmiot 
uprawniony do nałożenia kary pieniężnej oraz wysokość tej kary.

2. Przepis o karze pieniężnej formułuje się w sposób pozwalający na 
jednoznaczne ustalenie wysokości kary albo określenie granic, w których 
ustala się jej wysokość. W przypadku gdy przepis o karze pieniężnej wy-
znacza granice wysokości tej kary, określa się także przesłanki, którymi 
powinien kierować się podmiot uprawniony do nałożenia kary pieniężnej, 
ustalając jej wysokość.

3. Do przepisów o karach pieniężnych stosuje się odpowiednio § 75, 
§ 76, § 78, § 79 ust. 4 oraz § 80.

55) Dodany przez § 1 pkt 41 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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ZMIANA (NOWELIZACJA) USTAWY

§ 82.56) Zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej 
przepisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej tre-
ści lub brzmieniu lub na dodaniu do niej nowych przepisów.

§ 83. Przepisy ustawy zmienia się:
1) odrębną ustawą zmieniającą;
2) przepisem zmieniającym zamieszczonym w innej ustawie.

§ 84.  Jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo 
miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo gdy ustawa była 
już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, opracowuje się projekt nowej 
ustawy.

§ 85. 1. Przepisy ustawy zmienia się przepisem wyraźnie wskazującym 
dokonywane zmiany.

2.  Pierwszemu artykułowi ustawy zmieniającej albo przepisowi 
zmieniającemu zamieszczanemu w  innej ustawie nadaje się brzmienie: 
„W ustawie … (tytuł ustawy) wprowadza się następujące zmiany: …”.

3.57)  Jeżeli uchyla się albo dodaje tylko jeden przepis ustawy, przepi-
sowi zmieniającemu nadaje się odpowiednio brzmienie: „W  ustawie … 
(tytuł ustawy) uchyla się art. …” albo „W ustawie … (tytuł ustawy) po 
art. … dodaje się art. … w brzmieniu: …”.

4.57) Jeżeli zmienia się treść lub brzmienie tylko jednego przepisu usta-
wy, przepisowi zmieniającemu nadaje się brzmienie: „W ustawie … (tytuł 
ustawy) art. … otrzymuje brzmienie: …” albo „W ustawie … (tytuł usta-
wy) w art. … … otrzymuje brzmienie: …”.

5.58) Jeżeli zmienia się treść lub brzmienie więcej niż jednego przepi-
su w artykule ustawy, przepisowi zmieniającemu nadaje się brzmienie: 
„W ustawie … (tytuł ustawy) w art. … …”.

56) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 42 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
57) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 43 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-

niku 1.
58) Dodany przez § 1 pkt 43 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 86. Zmiana ustawy nie może polegać na tym, że dawny przepis za-
stępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany 
(nowelizacja dorozumiana).

§ 87. 1.59) Zmieniany przepis ustawy przytacza się w pełnym nowym 
brzmieniu.

2.  Jeżeli artykuły ustawy są podzielone na jednostki redakcyjne niż-
szego stopnia, a zmianę wprowadza się tylko w którejś z tych jednostek, 
można poprzestać na przytoczeniu pełnego nowego brzmienia tylko tej 
zmienianej jednostki redakcyjnej.

3.60)  Jeżeli zmiana przepisu ustawy polega na zastąpieniu w nim, do-
daniu lub skreśleniu niektórych wyrazów lub znaków interpunkcyjnych, 
a sprzyja to wyrażeniu intencji prawodawcy w sposób zrozumiały dla ad-
resatów, można nie przytaczać jego pełnego nowego brzmienia. W ta-
kim przypadku w  przepisie zmieniającym wskazuje się jednoznacznie 
dokonywaną zmianę, stosując w szczególności zwrot: „wyrazy „ …” (na-
zwa znaku interpunkcyjnego) zastępuje się wyrazami „ …” (nazwa znaku 
interpunkcyjnego)”, „po wyrazach „ …” (nazwa znaku interpunkcyjnego) 
dodaje się wyrazy „ …” (nazwa znaku interpunkcyjnego)” albo „skreśla się 
wyrazy „ …” (nazwa znaku interpunkcyjnego)”.

§ 88.61) 1. Jeżeli dane określenie, występujące w wielu przepisach zmie-
nianej ustawy, w  każdym z  nich skreśla się albo zastępuje się nowym 
określeniem, zmiany tej dokonuje się przepisem zmieniającym w brzmie-
niu: „skreśla się użyte w  art.  … , w  różnej liczbie i  różnym przypadku, 
wyrazy „ …” ” albo „użyte w art. … , w różnej liczbie i różnym przypadku, 
wyrazy „ …” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 
przypadku wyrazami „ …” ”.

2.  Przepis zmieniający, o  którym mowa w  ust.  1, zamieszcza się 
w ustawie zmieniającej według kolejności dokonywanych zmian w usta-
wie zmienianej, biorąc pod uwagę umiejscowienie w ustawie zmienianej 
pierwszego z przepisów, w którym dane określenie skreśla się albo za-
stępuje się nowym określeniem.

59) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 44 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.

60) Dodany przez § 1 pkt 44 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
61) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 45 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 89. 1.62) Jeżeli do tekstu ustawy dodaje się nowe artykuły, zachowu-
je się dotychczasową numerację, dodając do numeru nowego artykułu 
małą literę alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych tylko 
językowi polskiemu, z zachowaniem ciągłości alfabetycznej, co wyraża 
się zwrotem: „po art. X dodaje się art. Xa w brzmieniu …”.

2.62) Zasadę wyrażoną w ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy w obrę-
bie artykułu dodaje się nowy ustęp, w obrębie ustępu nowy punkt albo 
w obrębie punktu nową literę, co wyraża się zwrotem: „w art. … po ust. X 
(pkt X, lit. X) dodaje się ust. Xa (pkt Xa, lit. Xa) w brzmieniu: …”; jednakże 
gdy kolejną jednostkę redakcyjną niższego stopnia dodaje się na końcu 
artykułu, ustępu, punktu albo litery, oznacza się ją odpowiednio kolej-
nymi cyframi arabskimi lub literami alfabetu łacińskiego, co wyraża się 
zwrotem: „w art. … w ust. … dodaje się pkt … (lit. … ) w brzmieniu: …”, 
przy czym przed oznaczeniem każdej kolejnej jednostki redakcyjnej pisze 
się przyimek „w”.

3.62) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, w razie wyczerpania się 
liter, dalsze kolejno dodawane artykuły lub jednostki redakcyjne niższe-
go stopnia oznacza się najpierw dwuliterowo, a  następnie wielolitero-
wo, dopisując do oznaczenia wynikającego z ust. 1 i 2 najpierw pierwszą, 
a następnie kolejne litery alfabetu łacińskiego (Xa … Xz, Xza … Xzz, Xzza 
… Xzzz).

4.63) Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli nowy 
artykuł (jednostkę redakcyjną niższego stopnia) dodaje się po artykule 
(jednostce redakcyjnej niższego stopnia) oznaczonym zgodnie z ust. 1 i 2 
i  równocześnie następujący po nim artykuł (jednostka redakcyjna niż-
szego stopnia) jest oznaczony w ten sposób, co wyraża się zwrotem: „po 
art. (ust., pkt, lit.) Xa dodaje się art. (ust., pkt, lit.) Xaa (a następnie Xab 
… Xaz, Xaza … Xazz)”.

§ 89a.64) Jeżeli do tekstu ustawy dodaje się nowe artykuły na począt-
ku określonej jednostki systematyzacyjnej, wyraża się to zwrotem: 
„w (oznaczenie jednostki systematyzacyjnej) dodaje się art. … w brzmie-
niu: …”.

62) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 46 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.

63) Dodany przez § 1 pkt 46 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
64) Dodany przez § 1 pkt 47 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
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§ 90. Zmienia się zawsze pierwotny tekst ustawy, a jeżeli wprowadzo-
no do niego zmiany – tekst zmieniony. Jeżeli ogłoszono tekst jednolity 
ustawy, zmienia się ten tekst, a w przypadku gdy wprowadzono zmiany 
do tekstu jednolitego – zmieniony tekst jednolity.

§ 91. 1. Nie nowelizuje się przepisów zmieniających inną ustawę.
2.65) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to koniecz-

ne dla uniknięcia luki w prawie, można wyjątkowo znowelizować przepisy 
zmieniające ogłoszonej ustawy w okresie ich vacatio legis.

3.65)  Nowelizację przepisów zmieniających, o  której mowa w  ust.  2, 
wprowadza się w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów zmie-
niających.

§ 92. 1. Jedną ustawą zmieniającą obejmuje się tylko jedną ustawę.
2. Odstąpienie od zasady wyrażonej w ust. 1 jest dopuszczalne tylko 

w przypadku, gdy między zmienianymi ustawami występują niewątpliwe 
związki tematyczne lub do zrealizowania zamysłu prawodawcy jest nie-
zbędne jednoczesne dokonanie zmian w kilku ustawach.

§ 93. 1.66) Ustawa zmieniająca może zawierać jedynie przepisy uchyla-
jące, przepisy zastępujące lub przepisy uzupełniające przepisy ustawy 
zmienianej, a w razie potrzeby – także przepisy epizodyczne, przejścio-
we i dostosowujące, konieczne ze względu na dokonywaną nowelizację.

2. W ustawie zmieniającej nie zamieszcza się przepisów regulujących 
sprawy nieobjęte zakresem unormowania ustawy zmienianej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to konieczne 
dla uniknięcia luki w prawie, w ustawie zmieniającej można wyjątkowo 
zamieścić przepisy, które regulują sprawy wykraczające poza zakres 
unormowania ustawy zmienianej.

4.67)  Jeżeli w ustawie zmieniającej wyjątkowo zamieszczono przepisy 
inne niż określone w ust. 1, nie wystarczy poprzestać na uchyleniu usta-
wy znowelizowanej, ale uchyla się także te przepisy.

65) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 48 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
66) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 49 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-

niku 1.
67) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 49 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-

niku 1.
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§ 94. 1. Zmiany dokonywane ustawą zmieniającą ujmuje się w jeden 
artykuł tej ustawy.

2.68) Każdy nowelizowany artykuł ujmuje się w oddzielny punkt. Jeże-
li w jednym artykule wprowadza się zmiany w jego jednostkach redak-
cyjnych niższego stopnia, każdą nowelizowaną jednostkę tego samego 
stopnia ujmuje się w  oddzielnej literze, a  w  przypadku wprowadzenia 
zmian w jednostkach redakcyjnych następnego niższego stopnia – w od-
dzielnym tiret, a w razie potrzeby – również w oddzielnym podwójnym 
tiret.

3.69)  Jeżeli zmiana polega na dodaniu albo uchyleniu kolejno po sobie 
następujących artykułów (jednostek redakcyjnych niższego stopnia) 
albo na nadaniu nowego brzmienia kolejno po sobie następującym ar-
tykułom (jednostkom redakcyjnym niższego stopnia), zmiany tych arty-
kułów albo jednostek ujmuje się odpowiednio w jeden punkt, literę, tiret 
albo podwójne tiret.

§ 95. Jeżeli w jednej ustawie zmieniającej zmienia się kilka ustaw, zmia-
nę każdej z tych ustaw ujmuje się w odrębny artykuł.

§ 96. 1.70) Tytuł ustawy zmieniającej formułuje się zgodnie z zasada-
mi wyrażonymi w § 16–18 i § 19a, z tym że przedmiot ustawy określa 
się przez użycie zwrotu: „ustawa o zmianie ustawy … (tytuł ustawy)”, 
a jeżeli zmienia się jednocześnie kilka ustaw – wymienia się tytuł każdej 
zmienianej ustawy.

1a.71)  Jeżeli zmienia się ustawę nowelizującą i  sformułowanie tytułu 
ustawy w sposób określony w ust. 1 powodowałoby wątpliwości co do 
przedmiotu ustawy, przedmiot ten można określić przez użycie zwrotu 
„ustawa zmieniająca ustawę … (tytuł ustawy)”.

2. Jeżeli jedną ustawą zmienia się wiele ustaw i wymienienie w tytule 
ustawy nowelizującej tytułów wszystkich zmienianych ustaw powodo-
wałoby, że tytuł ustawy nowelizującej byłby rażąco długi, można wyjąt-

68) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 50 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.

69) Dodany przez § 1 pkt 50 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
70) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 51 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-

niku 1.
71) Dodany przez § 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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kowo sformułować go przy użyciu zwrotu: „ustawa o zmianie ustaw …” 
i ogólnie podać ich wspólny przedmiot albo „ustawa o zmianie ustawy … 
(tytuł ustawy) oraz niektórych innych ustaw”, wymieniając tylko tytuł 
podstawowej ustawy nowelizowanej.

3. W tytule ustawy zmieniającej nie podaje się daty ustawy nowelizo-
wanej oraz oznaczenia dzienników urzędowych, w których została ogło-
szona ta ustawa i jej zmiany albo ostatni tekst jednolity i jego zmiany.

4.72) W przypadku, o którym mowa w ust. 2, po określeniu przedmiotu 
ustawy, zamieszcza się odnośnik do tytułu ustawy, w którym podaje się 
tytuły wszystkich zmienianych ustaw niewymienionych w tytule ustawy 
oraz odrębnie – tytuły uchylanych ustaw. Jeżeli zamieszcza się odnoś-
nik, o którym mowa w § 19a, odnośnik podający tytuły zmienianych lub 
uchylanych ustaw oznacza się jako drugi.

§ 97.73)  1. Jeżeli ustawa, w której artykuły pogrupowano w  jednostki 
systematyzacyjne, zawiera liczne przepisy zmieniające, wydziela się je 
we wspólną jednostkę systematyzacyjną zatytułowaną „Zmiany w prze-
pisach” i  zamieszcza bezpośrednio przed przepisami epizodycznymi, 
przejściowymi, dostosowującymi i końcowymi.

2. Jeżeli ustawa, w której artykuły pogrupowano w jednostki systema-
tyzacyjne, zawiera nieliczne przepisy zmieniające, przepis zmieniający 
albo przepisy zmieniające zamieszcza się bezpośrednio przed przepisa-
mi epizodycznymi, przejściowymi, dostosowującymi i końcowymi w jed-
nej jednostce systematyzacyjnej, wymieniając w tytule tej jednostki ro-
dzaje zamieszczonych w niej przepisów.

72) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 51 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.

73) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 52 rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.
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TEKST JEDNOLITY

§ 98. 1.74) Jeżeli ustawa ma wyznaczyć termin ogłoszenia tekstu jedno-
litego, przepis wyznaczający ten termin zamieszcza się:

1) w ustawie zmieniającej;
2) w  ustawie wprowadzającej, jeżeli ogłoszenie tekstu jednolitego 

ma dotyczyć ustawy zmienianej ustawą wprowadzającą.
2. Przepisowi wyznaczającemu termin ogłoszenia tekstu jednolitego na-

daje się brzmienie: „Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy … (tytuł ustawy) 
nastąpi w terminie … miesięcy (dni) od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy”.

3.  W  przepisie, o  którym mowa w  ust.  2, nie podaje się oznaczenia 
dzienników urzędowych, w  których została ogłoszona ustawa, której 
tekst jednolity ma być ogłoszony, ani oznaczenia dzienników urzędo-
wych, w których zostały ogłoszone zmiany tej ustawy albo jej ostatni 
tekst jednolity i jego zmiany.

§ 99. (uchylony).75)

§ 100. (uchylony).75)

§ 100a.76) Tekst jednolity sporządza się według stanu prawnego obo-
wiązującego w  dniu wydania obwieszczenia o  ogłoszeniu tego tekstu, 
przy czym można zamieścić w nim również zmiany w ustawie ogłoszone 
w dzienniku urzędowym do dnia wydania tego obwieszczenia, które wej-
dą w życie po dniu jego wydania.

§ 101. Ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszcze-
nia; tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia.

§ 102.77) 1. W tytule obwieszczenia w oddzielnych wierszach zamiesz-
cza się:

74) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 53 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
75) Przez § 1 pkt 54 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
76) Dodany przez § 1 pkt 55 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
77) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 56 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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1) oznaczenie rodzaju aktu;
2) nazwę organu wydającego obwieszczenie;
3) datę obwieszczenia;
4) określenie przedmiotu obwieszczenia z  wymienieniem tytułu 

ustawy, której tekst jednolity jest ogłaszany.
2. Oznaczenie rodzaju aktu oraz nazwę organu wydającego obwiesz-

czenie pisze się wielkimi literami.
3.  Jako datę obwieszczenia podaje się dzień określony kalendarzowo, 

w którym zostało ono podpisane przez organ wydający to obwieszczenie.
4. W tytule obwieszczenia nie podaje się daty ustawy, której tekst jed-

nolity się ogłasza, a  także oznaczenia dzienników urzędowych, w któ-
rych została ogłoszona ta ustawa i jej zmiany oraz wcześniejsze teksty 
jednolite i ich zmiany.

5. Określenie przedmiotu obwieszczenia rozpoczyna się od wyrazów 
„w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy …”.

§ 103. 1.78) W obwieszczeniu przytacza się przepis ustawy upoważnia-
jący do ogłoszenia tekstu jednolitego i tytuł ustawy, której tekst jedno-
lity jest ogłaszany, a ponadto wymienia się ustawy, które wprowadziły 
zmiany do pierwotnego tekstu tej ustawy albo jej ostatniego tekstu jed-
nolitego, oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające nie-
zgodność przepisów tej ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 
lub ratyfikowaną umową międzynarodową, której ratyfikacja wymagała 
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

2. W obwieszczeniu zamieszcza się także treść tych przepisów zawar-
tych w  ustawach zmieniających, których nie zamieszcza się w  tekście 
jednolitym, jako niezmieniających tekstu ustawy, której tekst jednolity 
jest ogłaszany.

§ 104.79) Treść obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego ustawy 
formułuje się według wzoru:

„1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20  lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. … ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszcze-

78) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 57 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
79) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 58 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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nia jednolity tekst ustawy z dnia … … (przy czym podaje się tylko 
oznaczenie dziennika urzędowego, w którym został ogłoszony tekst 
pierwotny albo ostatni tekst jednolity), z  uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych:
1) ustawą z dnia … … (przy czym podaje się oznaczenie dzienni-

ków urzędowych, w których został ogłoszony tekst pierwotny 
i wszystkie jego zmiany, a także dziennika urzędowego, w któ-
rym została ogłoszona zmiana tego tekstu w zakresie terminu 
wejścia w życie ustawy),

2) …
 oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem … 

(podaje się dzień, na który ustalono stan prawny, zgodnie z którym 
sporządzono tekst jednolity).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jed-
nolity ustawy nie obejmuje:
1) art. … ustawy z  dnia … … (przy czym podaje się oznaczenie 

dzienników urzędowych, w których został ogłoszony tekst pier-
wotny i wszystkie jego zmiany, a także dziennika urzędowego, 
w którym została ogłoszona zmiana tego tekstu w zakresie ter-
minu wejścia w życie ustawy), który stanowi:

„Art. …”;
2) …”.

§  105.79)  Jeżeli na podstawie przepisu późniejszego można ustalić 
w  sposób niewątpliwy, że przepis wcześniejszy nie obowiązuje, w  ob-
wieszczeniu o ogłoszeniu tekstu jednolitego czyni się o tym wzmiankę 
w brzmieniu: „Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jedno-
lity tekst ustawy z dnia … … nie obejmuje przepisu art. … tej ustawy jako 
wygasłego od dnia … w związku z wejściem w życie art. … ustawy z dnia 
… … (Dz. U. … )”. W takim przypadku w treści obwieszczenia o ogłosze-
niu tekstu jednolitego, o której mowa w § 104, wzmiankę w tej sprawie 
zamieszcza się jako odrębny kolejny punkt (pkt 3).

§ 106. Tekst jednolity redaguje się według następujących zasad:
1) zachowuje się numerację pierwotnego tekstu ustawy i uwzględ-

nia numerację dodaną przez ustawy zmieniające; nie wprowa-
dza się ciągłości numeracji;
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2)80) w miejscu uchylonej jednostki redakcyjnej lub systematyzacyj-
nej wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki oraz określenie 
„uchylony”, podając w odnośniku tytuł ustawy uchylającej oraz 
oznaczenie dziennika urzędowego, w którym została ogłoszona 
ta ustawa, i dziennika urzędowego, w którym została ogłoszona 
zmiana w zakresie terminu wejścia w życie ustawy, a także po-
daje się przepis uchylający i datę jego wejścia w życie;

3)80) przy jednostkach redakcyjnych lub systematyzacyjnych, któ-
rych treść zmieniono, i przy jednostkach dodanych podaje się 
w  odnośnikach do tych jednostek tytuł ustawy nowelizują-
cej oraz oznaczenie dziennika urzędowego, w którym została 
ogłoszona ta ustawa, i dziennika urzędowego, w którym zo-
stała ogłoszona zmiana w zakresie terminu wejścia w życie 
ustawy, a  także podaje się przepis nowelizujący i  datę jego 
wejścia w życie;

4)80) w przypadku jednostek redakcyjnych lub systematyzacyjnych wie-
lokrotnie zmienianych, w odnośnikach do tych jednostek podaje się 
ostatnią zmianę, zgodnie z zasadami wyrażonymi w pkt 2 i 3.

§ 107. Do tekstu jednolitego nie wprowadza się zmian, które nie zosta-
ły wyraźnie sformułowane w ustawie zmieniającej, chyba że zmiany te 
mają charakter wyłącznie formalny. W takim przypadku wprowadzone 
zmiany omawia się w odnośnikach do przepisów, w których wprowadzo-
no takie zmiany.

§ 108.81) W odnośnikach do tekstu jednolitego omawia się również 
zmiany inne niż wymienione w § 106 pkt 2–4 i § 107, w tym zmiany 
wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego 
niezgodność przepisów ustawy z  Konstytucją Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub ratyfikowaną umową międzynarodową, której ratyfikacja 
wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, oraz zmiany, które 
nastąpiły w przepisach, do których odsyła ustawa, której tekst jed-
nolity jest ogłaszany.

80) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 59 rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.

81) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 60 rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.
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§ 109. W przypadku gdy ogłasza się drugi lub kolejny tekst jednolity, 
w odnośnikach do tego tekstu omawia się tylko zmiany wprowadzone po 
ogłoszeniu ostatniego tekstu jednolitego.

§ 110. Zasady wyrażone w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio 
do tekstów jednolitych aktów normatywnych innych niż ustawa.
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DZIAŁ IV

SPROSTOWANIE BŁĘDU

§ 111. Sprostowanie błędu może dotyczyć tylko tekstu aktu norma-
tywnego ogłoszonego w dzienniku urzędowym.

§ 112. 1. Obwieszczenie o sprostowaniu błędu zawiera:
1) tytuł obwieszczenia, a  w  nim nazwę organu prostującego błąd 

oraz datę wydania obwieszczenia i jego przedmiot;
2) podstawę prawną sprostowania błędu;
3) tytuł aktu normatywnego, w którym prostuje się błąd, a  także 

oznaczenie dziennika urzędowego, w  którym został ogłoszony 
ten akt;

4) przepis prawny aktu normatywnego podlegający sprostowaniu;
5) przytoczenie błędu, który jest przedmiotem sprostowania;
6) fragment tekstu aktu normatywnego w brzmieniu uwzględniają-

cym sprostowanie błędu.
2. Tytułowi obwieszczenia o sprostowaniu błędu nadaje się brzmienie: 

„Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów (albo nazwa innego organu wy-
dającego obwieszczenie) z dnia … o sprostowaniu błędu”.

3.82) Treść obwieszczenia o sprostowaniu błędu formułuje się według 
wzoru: „Na podstawie art. 17 ust. 3 (art. 17 ust. 2a, 2b albo 4 – gdy ob-
wieszczenie wydaje inny organ niż Prezes Rady Ministrów) ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. … ) obwieszcza się, że w … (tytuł aktu norma-
tywnego z oznaczeniem dziennika urzędowego, w którym został ogło-
szony ten akt) w … (oznaczenie jednostki redakcyjnej) zamiast wyrazu 
„ …” powinien być wyraz „ …”.”.

4.  Jednym obwieszczeniem o  sprostowaniu błędów można sprosto-
wać więcej niż jeden błąd w tym samym akcie normatywnym, a także 
błędy w różnych aktach normatywnych.

§ 113. Rozwiązania, o których mowa w § 112, stosuje się odpowiednio 
do sprostowania błędu w tekście jednolitym aktu normatywnego.

82) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 61 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 114. Jeżeli po dniu ogłoszenia aktu normatywnego, w którym prostu-
je się błąd, został ogłoszony tekst jednolity tego aktu, zawierający ten 
sam błąd, sprostowanie musi odrębnie obejmować również ogłoszony 
tekst jednolity.
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DZIAŁ V

PROJEKT AKTU WYKONAWCZEGO 
(ROZPORZĄDZENIA)

§  115.  W  rozporządzeniu zamieszcza się tylko przepisy regulujące 
sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym (upo-
ważnieniu ustawowym).

§ 116. (uchylony).83)

§  117.84)  W  rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów karnych 
i  przepisów o  karach pieniężnych, a  także przepisów odsyłających do 
przepisów karnych i przepisów o karach pieniężnych.

§ 118. W rozporządzeniu nie powtarza się przepisów ustawy upoważ-
niającej oraz przepisów innych aktów normatywnych.

§ 119. 1. Na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się 
jedno rozporządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy przekazane 
do unormowania w tym upoważnieniu.

2.  Jeżeli jedno upoważnienie ustawowe przekazuje do uregulowania 
różne sprawy, które dają się tematycznie wyodrębnić tak, że ich zakresy 
są rozłączne, można wydać na podstawie takiego upoważnienia więcej 
niż jedno rozporządzenie.

§ 120. 1. W tytule rozporządzenia w oddzielnych wierszach zamiesz-
cza się:

1) oznaczenie rodzaju aktu;
2) nazwę organu wydającego rozporządzenie;
3) datę rozporządzenia;
4) określenie przedmiotu rozporządzenia.

83) Przez § 1 pkt 62 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
84) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 63 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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2.85) Nazwę organu wydającego rozporządzenie podaje się w brzmieniu 
ustalonym w przepisach o utworzeniu tego organu. W przypadku mini-
strów ich nazwę podaje się według nazwy ministerstwa, którym kierują, 
z wyjątkiem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, któ-
rych wskazuje się ich nazwami własnymi.

3. Jako datę rozporządzenia podaje się dzień określony kalendarzowo, 
w którym zostało ono podpisane przez organ wydający to rozporządze-
nie. Jeżeli rozporządzenie jest wydawane wspólnie albo w porozumieniu 
z innym organem, za datę rozporządzenia przyjmuje się datę jego pod-
pisania przez organ współuczestniczący w wydaniu tego rozporządze-
nia; organ współuczestniczący w wydaniu rozporządzenia podpisuje je 
w drugiej kolejności.

4. Oznaczenie rodzaju aktu oraz nazwę organu wydającego rozporzą-
dzenie pisze się wielkimi literami.

5.  Określenie przedmiotu rozporządzenia powinno być sformułowa-
ne możliwie najzwięźlej; nie powtarza się w nim dosłownie wskazanego 
w upoważnieniu ustawowym zakresu spraw przekazanych do uregulo-
wania w rozporządzeniu ani wytycznych dotyczących jego treści, chyba 
że zakres spraw został zwięźle wskazany w upoważnieniu ustawowym.

6. Określenie przedmiotu rozporządzenia rozpoczyna się od wyrazów 
„w sprawie …”.

§ 121. 1. Tekst rozporządzenia rozpoczyna się od przytoczenia przepi-
su ustawy zawierającego upoważnienie ustawowe jako podstawy praw-
nej wydania rozporządzenia.

2.  Jeżeli upoważnienie ustawowe jest wyrażone w  kilku przepisach, 
jako podstawę prawną wydania rozporządzenia przytacza się przepis, 
który wskazuje organ upoważniony do jego wydania oraz określa zakres 
spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu.

3.  Podstawę prawną wydania rozporządzenia wyraża się zwrotem: 
„Na podstawie art. … ustawy … (tytuł ustawy z oznaczeniem dziennika 
urzędowego, w  którym została ogłoszona ta ustawa i  jej zmiany albo 
ostatni tekst jednolity i  jego zmiany ogłoszone do dnia wydania rozpo-
rządzenia) zarządza się, co następuje: …”.

85) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 64 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 122.86) 1. Jeżeli w upoważnieniu ustawowym jako organ właściwy 
do wydania rozporządzenia wskazano ministra określonego nazwą 
działu administracji rządowej, do tytułu rozporządzenia po nazwie 
ministra wydającego rozporządzenie dodaje się odnośnik, w którym 
wskazuje się przepis prawny, na podstawie którego minister ten 
kieruje działem administracji rządowej wskazanym w  upoważnieniu 
ustawowym.

2. Jeżeli właściwość organu wskazanego w upoważnieniu ustawowym 
jako organ właściwy do wydania rozporządzenia przejął inny organ albo 
jeżeli organ wskazany w  upoważnieniu ustawowym przestał istnieć, 
a  jego kompetencje przejął inny organ, w  odnośniku, o  którym mowa 
w ust. 1, wskazuje się przepis prawny przekazujący kompetencje organu 
wskazanego w przepisie upoważniającym organowi wydającemu rozpo-
rządzenie.

§ 123. Tytuł ustawy, w której jest zamieszczony przepis upoważ-
niający, wraz z oznaczeniem dziennika urzędowego, w którym została 
ogłoszona ta ustawa i  jej zmiany albo ostatni tekst jednolity i  jego 
zmiany, przytacza się tylko w  podstawie prawnej rozporządzenia, 
a w treści rozporządzenia ustawę tę powołuje się skrótowo, przyta-
czając tylko jej tytuł.

§ 124.87) 1. Podstawową jednostką redakcyjną rozporządzenia jest pa-
ragraf (§).

2. Paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na li-
tery, litery na tiret, a tiret na podwójne tiret.

§ 124a.88) 1. W celu systematyzacji przepisów rozporządzenia paragra-
fy można grupować w jednostki systematyzacyjne.

2. Paragrafy grupuje się w rozdziały, a rozdziały grupuje się w działy.
3. W rozporządzeniu wyjątkowo można wprowadzić dodatkowo 

oddziały jako jednostki systematyzacyjne niższego stopnia niż roz-
dział.

86) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 65 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
87) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 66 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
88) Dodany przez § 1 pkt 67 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 125. 1.89) W przepisach ogólnych rozporządzenia:
1)90) określa się jego przedmiot, jeżeli nie jest on określony w tytule 

rozporządzenia w  sposób szczegółowy i  wyczerpujący, rozpo-
czynając przepis od wyrazów: „Rozporządzenie określa …”;

2) zamieszcza się postanowienia o stosowanych w rozporządzeniu 
definicjach i skrótach.

2.91) W przepisach ogólnych zamieszcza się również inne, niż wskaza-
ne w ust. 1, postanowienia wspólne dla wszystkich albo dla większości 
przepisów merytorycznych zawartych w rozporządzeniu.

§ 126.92) 1. W rozporządzeniu zamieszcza się przepis uchylający inne 
rozporządzenie tylko w przypadku, gdy ma ono uchylić rozporządzenie 
wcześniejsze, które zostało wydane na podstawie tego samego, nadal 
obowiązującego przepisu upoważniającego, przez:

1) ten sam organ, który wydaje rozporządzenie uchylające;
2) organ, którego właściwość przejął organ wydający rozporządze-

nie uchylające.
2. Nie uchyla się rozporządzenia, które zostało pozostawione czasowo 

w mocy przez obowiązującą ustawę. W takiej sytuacji w nowym rozpo-
rządzeniu zamieszcza się odnośnik do przepisu o wejściu w życie infor-
mujący o  rozporządzeniu, które przestało obowiązywać na podstawie 
samego prawa, a którego treść wiąże się z treścią nowego rozporządze-
nia, podając również termin utraty mocy obowiązującej wymienionego 
rozporządzenia oraz przepis prawny, w następstwie którego przestało 
ono obowiązywać.

3. W rozporządzeniu zamieszcza się odnośnik do przepisu o wejściu 
w życie informujący o rozporządzeniu, którego treść wiąże się z treścią 
nowego rozporządzenia, a które przestało obowiązywać na podstawie 
samego prawa z  dniem wejścia w  życie przepisu zmieniającego albo 
uchylającego przepis upoważniający do wydania tego rozporządzenia. 
W odnośniku tym podaje się również termin utraty mocy obowiązującej 

89) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 68 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w od-
nośniku 1.

90) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 68 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.

91) Dodany przez § 1 pkt 68 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
92) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 69 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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wymienionego rozporządzenia oraz przepis prawny, w następstwie któ-
rego przestało ono obowiązywać.

§ 127. Rozporządzenie powinno wchodzić w życie w dniu wejścia w ży-
cie ustawy, na podstawie której jest ono wydawane.

§  128.  1. Rozporządzenie można wydać po dniu ogłoszenia ustawy, 
w  której jest zamieszczony przepis upoważniający do jego wydania, 
a przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, termin wejścia w życie roz-
porządzenia wyznacza się na dzień nie wcześniejszy niż dzień wejścia 
w życie ustawy upoważniającej do wydania tego rozporządzenia.

§ 129.  1. Rozporządzenie można zmieniać rozporządzeniem później-
szym, wydanym na podstawie tego samego, nadal obowiązującego prze-
pisu upoważniającego, przez organ, który wydał rozporządzenie zmie-
niane, albo przez organ, który przejął właściwość organu, który wydał 
rozporządzenie zmieniane.

2.  W  tytule rozporządzenia zmieniającego określenie przedmiotu 
rozporządzenia rozpoczyna się od zwrotu: „zmieniające rozporządze-
nie w  sprawie …”, pomijając nazwę organu, który wydał rozporządze-
nie zmieniane, i datę wydania tego rozporządzenia, a także oznaczenie 
dzienników urzędowych, w  których zostało ogłoszone rozporządzenie 
zmieniane i jego zmiany albo ostatni tekst jednolity i jego zmiany.

§ 130. (uchylony).93)

§ 131. 1. Do projektu rozporządzenia dołącza się uzasadnienie.
2. (uchylony).94)

§ 132.95) Do projektów rozporządzeń stosuje się odpowiednio zasady 
wyrażone w dziale I w rozdziałach 1–7 i w dziale II, o ile zasady zawarte 
w niniejszym dziale nie stanowią inaczej.

93) Przez § 1 pkt 70 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
94) Przez § 1 pkt 71 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
95) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 72 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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DZIAŁ VI

PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
O CHARAKTERZE WEWNĘTRZNYM 

(UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ)

§ 133.95) Uchwały Rady Ministrów są wydawane na podstawie Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustawy, a uchwały innych podmiotów 
oraz zarządzenia – na podstawie ustawy.

§ 134.95) Podstawą wydania uchwały i zarządzenia jest przepis prawny, który:
1) upoważnia dany podmiot do uregulowania określonego zakresu 

spraw;
2) wyznacza zadania lub kompetencje danego podmiotu.

§ 135.95) W uchwale i zarządzeniu zamieszcza się przepisy prawne re-
gulujące wyłącznie sprawy z zakresu przekazanego w przepisie, o któ-
rym mowa w § 134 pkt 1, oraz sprawy należące do zadań lub kompetencji 
podmiotu, o których mowa w § 134 pkt 2.

§ 136. (uchylony).96)

§ 137.97) W uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw 
oraz przepisów innych aktów normatywnych.

§ 138. 1. Uchwała i zarządzenie mogą być wydane na podstawie kilku 
przepisów prawnych, o których mowa w § 134.

2. Na podstawie jednego przepisu prawnego, o którym mowa w § 134, 
można wydać więcej niż jedną uchwałę albo więcej niż jedno zarządzenie.

§ 139. Tekst uchwały i zarządzenia rozpoczyna się od wskazania prze-
pisu prawnego, na podstawie którego uchwała albo zarządzenie są wy-
dawane.

96) Przez § 1 pkt 73 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
97) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 74 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.



60

Zasady techniki prawodawczej

§ 140. Akty normatywne o charakterze wewnętrznym określa się wy-
łącznie nazwą „uchwała” albo „zarządzenie”.

§ 141.98) Do projektów uchwał i zarządzeń stosuje się odpowiednio za-
sady wyrażone w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale I w rozdziałach 
1–7 i w dziale II, o ile zasady zawarte w niniejszym dziale nie stanowią 
inaczej.

98) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 75 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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DZIAŁ VII

PROJEKTY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

§ 142. (uchylony).99)

§ 143.100) Do projektów aktów prawa miejscowego stosuje się odpo-
wiednio zasady wyrażone w  dziale VI, z  wyjątkiem §  141, w  dziale V, 
z wyjątkiem § 132, w dziale I w rozdziałach 1–7 i w dziale II, a do przepi-
sów porządkowych – również w dziale I w rozdziale 9, chyba że odrębne 
przepisy stanowią inaczej.

99) Przez § 1 pkt 76 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
100) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 77 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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DZIAŁ VIII

TYPOWE ŚRODKI TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

§ 144. 1. Jeżeli norma ma być adresowana do każdej osoby fizycznej, 
adresata tej normy wskazuje się wyrazem „kto”.

2. Jeżeli zakres adresatów normy ma być węższy niż wskazany w ust. 1, 
wyznacza się go przez użycie odpowiedniego określenia rodzajowego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, określenia adresata 
normy nie poprzedza się wyrazem „każdy”.

4.  Jeżeli norma ma być adresowana do podmiotów innych niż oso-
by fizyczne, adresata tej normy można wskazać nazwą rodzajową albo 
własną.

§ 145. 1. Jeżeli norma ma znajdować zastosowanie we wszystkich oko-
licznościach, w przepisie prawnym nie określa się okoliczności jej zasto-
sowania.

2. Jeżeli norma ma znajdować zastosowanie tylko w określonych oko-
licznościach, okoliczności te jednoznacznie i wyczerpująco wskazuje się 
w przepisie prawnym przez rodzajowe ich określenie.

§ 146. 1. W ustawie lub innym akcie normatywnym formułuje się defi-
nicję danego określenia, jeżeli:

1) dane określenie jest wieloznaczne;
2) dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego 

nieostrości;
3) znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe;
4) ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba 

ustalenia nowego znaczenia danego określenia.
2. Jeżeli określenie wieloznaczne występuje tylko w jednym przepisie 

prawnym, jego definicję formułuje się tylko w  przypadku, gdy wielo-
znaczności nie eliminuje zamieszczenie go w  odpowiednim kontekście 
językowym.

§ 147. 1. Jeżeli w ustawie lub innym akcie normatywnym ustalono zna-
czenie danego określenia w drodze definicji, w obrębie tego aktu nie wol-
no posługiwać się tym określeniem w innym znaczeniu.
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2.  Jeżeli zachodzi konieczność odstąpienia od zasady wyrażonej 
w ust. 1, wyraźnie podaje się inne znaczenie danego określenia i ustala 
się jego zakres odniesienia.

§ 148. Jeżeli w ustawie zachodzi wyjątkowo potrzeba odstąpienia od 
znaczenia danego określenia ustalonego w ustawie określanej jako „ko-
deks” lub „prawo” lub innej ustawie podstawowej dla danej dziedziny 
spraw, wyraźnie podaje się inne znaczenie tego określenia i zakres jego 
odniesienia, używając zwrotu: „w rozumieniu niniejszej ustawy określenie 
… oznacza …” albo zwrotu: „ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o … 
należy przez to rozumieć …”.

§  149.  W  akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upo-
ważnienia ustawowego nie formułuje się definicji ustalających znacze-
nia określeń ustawowych; w  szczególności w  akcie wykonawczym nie 
formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenia określeń zawartych 
w ustawie upoważniającej.

§ 150. 1. Jeżeli dane określenie ma być używane w jednym znaczeniu 
w obrębie całej ustawy lub innego aktu normatywnego albo całej jed-
nostki systematyzacyjnej danego aktu, jego definicję zamieszcza się od-
powiednio w przepisach ogólnych tego aktu albo w przepisach ogólnych 
danej jednostki systematyzacyjnej.

2. Jeżeli dane określenie ma być używane w ustalonym znaczeniu tyl-
ko w obrębie zespołu przepisów, jego definicję zamieszcza się w bezpo-
średnim sąsiedztwie tych przepisów.

3. Jeżeli ustawa zawiera wiele wielokrotnie powtarzających się okre-
śleń wymagających zdefiniowania, ich definicje można zamieścić w wy-
dzielonym fragmencie przepisów ogólnych ustawy, oznaczając ten frag-
ment nazwą „Objaśnienia określeń ustawowych”.

§ 151. 1.101) Definicję formułuje się tak, aby wskazywała w sposób nie-
budzący wątpliwości, że odnosi się do znaczenia określeń, w szczególno-
ści nadaje się jej postać: „Określenie „a” oznacza b.” albo „Określenie „a” 
znaczy tyle co wyrażenie „b”.”.

101) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 78 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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2. Jeżeli względy stylistyczne przemawiają za inną formą definicji, uży-
wa się zwrotu łączącego „jest to”.

§ 152. Zwrotów charakterystycznych dla definicji, w szczególności zwro-
tu „jest równoznaczne z …”, nie używa się w znaczeniu niedefinicyjnym.

§ 153. 1. Definicję zakresową (wyliczającą elementy składowe zakre-
su) formułuje się w  jednym przepisie prawnym i obejmuje się nią cały 
zakres definiowanego pojęcia.

2. Jeżeli wyliczenie wszystkich elementów zakresu definiowanego po-
jęcia w jednym przepisie prawnym nie jest możliwe, w definicji wyraźnie 
zaznacza się, że tekst tej samej lub innej ustawy zawiera nadto elemen-
ty uzupełniające tę definicję, w szczególności przez użycie zwrotu: „ … 
i inne wskazane w przepisach …”.

3.102)  Jeżeli nie jest możliwe sformułowanie definicji, o  której mowa 
w ust. 1 lub 2, można objaśnić znaczenie danego określenia przez przy-
kładowe wyliczenie jego zakresu, wyraźnie wskazując przykładowy cha-
rakter wyliczenia przez posłużenie się zwrotem: „w szczególności”.

§ 154. 1. Dla oznaczenia określenia złożonego, składającego się z wię-
cej niż jednego wyrazu, które wielokrotnie powtarza się w tekście aktu 
normatywnego, można wprowadzić jego skrót.

2. Skrót wprowadza się w przepisach ogólnych aktu normatywnego 
lub jego jednostki systematyzacyjnej albo w  tym przepisie tego aktu, 
w którym po raz pierwszy zostało użyte skracane określenie złożone.

3. Skracane określenie złożone przytacza się w tekście aktu norma-
tywnego po raz pierwszy w  pełnym brzmieniu, a  skrót formułuje się 
w postaci „ … (określenie złożone w pełnym brzmieniu), zwane dalej … 
(„skrót”)”. Skrót może składać się z pierwszych liter skracanego określe-
nia złożonego, napisanych wielkimi lub małymi literami, z jednego spo-
śród wyrazów wchodzących w skład określenia złożonego albo z wyrazu 
niewchodzącego w skład tego określenia.

4.103) W przepisie, w którym formułuje się definicję, nie wprowadza się 
skrótu dla oznaczenia określenia definiowanego.

102) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 79 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
103) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 80 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§  155.  1. Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia elastyczności tekstu 
aktu normatywnego, można posłużyć się określeniami nieostrymi, klau-
zulami generalnymi albo wyznaczyć nieprzekraczalne dolne lub górne 
granice swobody rozstrzygnięcia.

2.  Nieprzekraczalne granice swobody rozstrzygnięcia formułuje się 
w jednym przepisie prawnym dla wszystkich przypadków danego rodza-
ju, zamieszczając go w przepisach ogólnych aktu normatywnego.

3.  Jeżeli dolna granica swobody rozstrzygnięcia ma być wyższa lub 
górna granica ma być niższa od wyznaczonej w przepisie ogólnym, wska-
zuje się to wyraźnie w  przepisie prawnym odnoszącym się do danego 
przypadku.

4. Postanowienia obniżające górną granicę swobody rozstrzygnięcia 
wyraża się przez konsekwentne posługiwanie się zwrotem: „ … nieprze-
kraczające …” albo „ … nie więcej niż …”, a postanowieniom podwyższa-
jącym dolną granicę swobody rozstrzygnięcia nadaje się postać: „ … nie 
niższej niż …” albo „nie mniej niż …”.

§ 156. 1. Jeżeli zachodzi potrzeba osiągnięcia skrótowości tekstu lub 
zapewnienia spójności regulowanych instytucji prawnych, w akcie nor-
matywnym można posłużyć się odesłaniami.

2. Jeżeli odesłanie stosuje się tylko ze względu na potrzebę osiągnięcia 
skrótowości tekstu, w przepisie odsyłającym jednoznacznie wskazuje się 
przepis lub przepisy prawne, do których się odsyła.

3.  Jeżeli odesłanie służy przede wszystkim zapewnieniu spójności 
regulowanych w tym akcie instytucji prawnych, w przepisie odsyłają-
cym wskazuje się zakres spraw, dla których następuje odesłanie, oraz 
jednoznacznie wskazuje się przepis lub przepisy prawne, do których 
się odsyła.

4. Jeżeli daną instytucję prawną reguluje się całościowo, a wyczerpu-
jące wymienienie przepisów prawnych, do których się odsyła, nie jest 
możliwe, można wyjątkowo odesłać do przepisów określonych przed-
miotowo, o ile przepisy te dadzą się w sposób niewątpliwy wydzielić spo-
śród innych; przepis odsyłający formułuje się w postaci: „Do … (okre-
ślenie instytucji) stosuje się odpowiednio przepisy o … (przedmiotowe 
określenie przepisów).”.

§ 157. Nie odsyła się do przepisów, które już zawierają odesłania.
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§ 158.104) 1. Jeżeli w akcie normatywnym odsyła się do innego aktu nor-
matywnego, przy odesłaniu przytacza się w całości aktualny tytuł tego 
aktu oraz oznaczenie:

1) pozycji oraz, w razie potrzeby, rocznika dziennika urzędowego, 
w którym ten akt ogłoszono – jeżeli akt ten nie był nowelizo-
wany;

2) pozycji oraz, w  razie potrzeby, rocznika dziennika urzędowego, 
w  którym ogłoszono zarówno pierwotny tekst tego aktu, jak 
i akty zmieniające ten akt – jeżeli akt ten był nowelizowany, a nie 
ogłoszono jego tekstu jednolitego;

3) rocznika oraz pozycji dziennika urzędowego, w którym ogłoszo-
no ostatni tekst jednolity tego aktu – jeżeli ogłoszono taki tekst 
jednolity;

4) rocznika oraz pozycji dziennika urzędowego, w którym ogłoszono 
tekst jednolity, oraz dziennika urzędowego, w  którym ogłoszo-
no akty zmieniające tekst jednolity tego aktu – jeżeli ogłoszono 
tekst jednolity tego aktu, a był on nowelizowany.

2. Jeżeli w akcie normatywnym odsyła się do innego aktu normatyw-
nego więcej niż raz, przy kolejnym odesłaniu przytacza się tylko aktualny 
tytuł tego aktu w całości.

3.  W  przypadku odesłania do przepisu, którego brzmienie zostało 
zmienione, jednakże przepis go zmieniający został uchylony w  okresie 
jego vacatio legis, przytacza się również oznaczenie pozycji oraz, w razie 
potrzeby, rocznika dziennika urzędowego, w którym ogłoszono przepis 
zmieniający i przepis, który go uchylił.

4.  Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające 
niezgodność aktu normatywnego, do którego się odsyła, albo poszcze-
gólnych jego przepisów, do których następuje odesłanie, z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej, z ratyfikowaną umową międzynarodową lub 
z  ustawą, przy przytaczaniu pozycji oraz, w  razie potrzeby, rocznika 
dzienników urzędowych, w  których ogłoszono dany akt i  jego kolej-
ne zmiany, podaje się również pozycję oraz, w razie potrzeby, rocznik 
dziennika urzędowego, w  którym ogłoszono to orzeczenie. Nie przy-
tacza się roczników oraz pozycji dzienników urzędowych, w  których 

104) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 81 rozporządzenia, o którym mowa w odnoś-
niku 1.
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ogłoszono orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego uznające, że akt 
normatywny, do którego następuje odesłanie, jest zgodny albo nie 
jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, z ratyfikowaną 
umową międzynarodową lub z  ustawą, oraz orzeczenia o  umorzeniu 
postępowania albo o  pozostawieniu wniosku właściwego organu bez 
rozpoznania.

5.  Jeżeli liczba zmian aktu normatywnego, do którego następuje 
odesłanie, albo jego tekstu jednolitego jest większa niż pięć, można 
nie wymieniać roczników oraz pozycji dzienników urzędowych, w któ-
rych ogłoszono te zmiany, a  poprzestać jedynie na podaniu pozycji 
oraz, w  razie potrzeby, rocznika dziennika urzędowego, w  którym 
ogłoszono pierwotny tekst tego aktu albo jego ostatni tekst jednolity 
z dopiskiem „z późn. zm.”, po którym zamieszcza się odnośnik.

6. W odnośniku, o którym mowa w ust. 5, wymienia się wszystkie ko-
lejne zmiany pierwotnego tekstu danego aktu normatywnego albo jego 
ostatniego tekstu jednolitego, podając odpowiednie roczniki oraz pozy-
cje dzienników urzędowych.

7.  Oznaczenie dzienników urzędowych formułuje się w  postaci: „(… 
(skrót nazwy dziennika urzędowego) poz. … i … , z … r. poz. … oraz z … 
r. poz. … )”, przy czym w przypadku ogłoszenia w dzienniku urzędowym 
pierwotnego tekstu aktu normatywnego w innym roku niż wymieniony 
w dacie tego aktu oraz w przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego aktu 
normatywnego, po powołaniu skrótu nazwy dziennika urzędowego po-
daje się rocznik tego dziennika urzędowego („z … r.”).

§  159.  Odesłania, o  których mowa w  §  156–158, są odesłaniami do 
obowiązujących przepisów prawnych w brzmieniu, jakie będą one miały 
każdorazowo w czasie obowiązywania przepisu odsyłającego (odesłanie 
dynamiczne).

§ 160. Jeżeli wyjątkowo przepis prawny ma odsyłać do innych przepi-
sów jedynie w  ich określonej wersji (odesłanie statyczne), zaznacza się 
to w  przepisie odsyłającym przez nadanie mu brzmienia: „Do … stosu-
je się przepisy art. … ustawy … (tytuł ustawy)” oraz dodanie w nawiasie 
„w brzmieniu z dnia …”, podając poza datą wejścia w życie przepisów, do 
których się odsyła, także oznaczenie dziennika urzędowego, w którym zo-
stały ogłoszone te przepisy.
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§  161.  1.105) Zasady przytaczania tytułów aktów normatywnych, 
wraz z oznaczeniem roczników oraz pozycji dzienników urzędowych, 
w których te akty zostały ogłoszone, wyrażone w § 158 ust. 1 i 3–7, 
stosuje się również w przepisach epizodycznych, przejściowych i do-
stosowujących oraz w przepisach zmieniających i uchylających przy 
powoływaniu zmienianych albo uchylanych aktów normatywnych, 
a  także w  podstawach prawnych aktów normatywnych innych niż 
ustawa.

2.105)  Podając oznaczenia roczników oraz pozycji, w  których zostały 
ogłoszone kolejne zmiany zmienianego albo uchylanego aktu normatyw-
nego lub jego teksty jednolite, podaje się roczniki oraz pozycje dzien-
ników urzędowych, które ukazały się do dnia uchwalenia albo wydania 
aktu zmieniającego albo uchylającego.

3.  Zasadę wyrażoną w  ust.  2  stosuje się odpowiednio do podstaw 
prawnych aktów normatywnych innych niż ustawa.

§ 161a.106) 1. Jeżeli w akcie normatywnym odsyła się do postanowień 
aktu normatywnego ustanowionego przez instytucję Unii Europej-
skiej, przy odesłaniu przytacza się w  całości aktualny tytuł tego aktu 
w brzmieniu ogłoszonym w dzienniku urzędowym z podaniem rodzaju 
aktu, organu, który go wydał, i numeru aktu oraz jego daty i przedmiotu, 
a także oznaczenie:

1) serii, numeru oraz daty i strony dziennika urzędowego, w którym 
ten akt ogłoszono – jeżeli akt ten nie był nowelizowany;

2) serii, numeru oraz daty i strony dziennika urzędowego, w któ-
rym ogłoszono pierwotny tekst tego aktu, z dopiskiem „z późn. 
zm.”, po którym zamieszcza się odnośnik – jeżeli akt ten był 
nowelizowany.

2. Jeżeli w akcie normatywnym odsyła się do postanowień aktu nor-
matywnego, o którym mowa w ust. 1, więcej niż jeden raz, przy kolejnym 
odesłaniu przytacza się tylko aktualny tytuł tego aktu w całości.

3.  Oznaczenie dzienników urzędowych formułuje się w  postaci: „(… 
(skrót nazwy dziennika urzędowego) … (seria) … (numer) z … (data zapisa-
na cyframi w postaci dd.mm.rrrr), str. … )”.

105) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 82 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
106) Dodany przez § 1 pkt 83 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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4. W odnośniku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kolejne zmiany aktu 
normatywnego wymienia się, podając oznaczenia dzienników urzędo-
wych, w których je ogłoszono, w postaci określonej w ust. 3.

5.  W  przypadku aktów normatywnych, o  których mowa w  ust.  1, 
ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r. przytacza się obok oznaczenia 
dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akt przed tym dniem, rów-
nież oznaczenie:

1) rozdziału, tomu i strony dziennika urzędowego – wydanie spe-
cjalne, w którym ogłoszono ten akt w języku polskim – jeżeli akt 
ten nie był nowelizowany;

2) rozdziału, tomu i  strony dziennika urzędowego – wydanie 
specjalne, w  którym ogłoszono ten akt w  języku polskim, 
z dopiskiem „z późn. zm.”, po którym nie zamieszcza się od-
nośnika – jeżeli akt ten był nowelizowany przed dniem 1 maja 
2004 r.

6. Oznaczenie dziennika urzędowego – wydanie specjalne dodaje się 
po myślniku i formułuje w postaci: „ … (skrót nazwy dziennika urzędowe-
go) rozdz. … , t. … , str. … ”.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, oznaczenie dziennika 
urzędowego – wydanie specjalne, w którym ogłoszono w języku polskim 
akt zmieniający akt normatywny, do którego następuje odesłanie, przy-
tacza w odnośniku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

8. Do odesłań do postanowień aktu normatywnego, o którym mowa 
w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 159 i § 160.

9. Jeżeli w akcie normatywnym odsyła się do postanowień nieogłoszo-
nego w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej aktu wykonawczego lub 
aktu delegowanego ustanawianego przez instytucję Unii Europejskiej, 
przy odesłaniu wskazuje się przepis aktu normatywnego ustanowionego 
przez instytucję Unii Europejskiej, który stanowi podstawę wydania aktu 
wykonawczego lub aktu delegowanego.

10.  Do odesłań, o  których mowa w  ust.  9, stosuje się odpowiednio 
ust. 1–7 oraz § 159 i § 160.

§ 162. 1. Przy oznaczaniu dzienników urzędowych stosuje się skróty 
nazw tych dzienników.

2. Nazwy dzienników urzędowych oznacza się skrótami:
1) Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – skrótem „Dz. U.”;
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2) Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
– skrótem „M.P.”;

3) (uchylony);107)

3a)108) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – skrótem „Dz. Urz. UE”;
3b)108) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Polskie wydanie specjal-

ne – skrótem „Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne”;
3c)108) Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich – skrótem „Dz. 

Urz. WE”;
4) Monitor Sądowy i Gospodarczy – skrótem „M.S.G.”;
5) dziennik urzędowy ministra kierującego działem admini-

stracji rządowej – skrótem „Dz. Urz. Min. … (pierwsza syla-
ba nazwy własnej ministra, zakończona ostatnią spółgłoską 
tej sylaby lub pierwszą spółgłoską następnej sylaby, z krop-
ką) …”;

6) wspólny dziennik urzędowy dwóch lub więcej ministrów kie-
rujących działami administracji rządowej – skrótem „Dz. Urz. 
Min. … (jak w pkt 5) … i Min. … (jak w pkt 5) …”;

7) dziennik urzędowy urzędu centralnego – skrótem „Dz. Urz. 
… (skrót nazwy własnej urzędu, utworzony z pierwszych liter 
wyrazów wchodzących w skład nazwy urzędu pisanych wiel-
kimi literami bez kropek, a jeżeli nazwa jest dwuwyrazowa – 
skrót np. „Urz.” lub „Kom.” i pierwsza sylaba drugiego wyrazu 
nazwy, zakończona ostatnią spółgłoską tej sylaby lub pierw-
szą spółgłoską następnej sylaby, z kropką) …”;

8) wspólny dziennik urzędowy dwóch lub więcej urzędów 
centralnych – skrótem „Dz. Urz. … (jak w pkt 7) … i … (jak 
w pkt 7) …”;

9) wspólny dziennik urzędowy ministra kierującego działem 
administracji rządowej i urzędu centralnego nadzorowanego 
przez tego ministra – skrótem „Dz. Urz. Min. … (jak w pkt 5) 
… i … (jak w pkt 7) …”;

10) wojewódzki dziennik urzędowy – skrótem „Dz. Urz. Woj. … 
(urzędowa nazwa województwa w pełnym brzmieniu lub we-
dług reguły, o której mowa w pkt 5) …”.

107) Przez § 1 pkt 84 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
108) Dodany przez § 1 pkt 84 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 163.109) 1. Odnośnik oznacza się cyframi arabskimi z nawiasem z pra-
wej strony i umieszcza się z prawej strony, powyżej wyrażenia, do którego 
się odnosi. W przypadku gdy zachodzi konieczność umieszczenia po danym 
wyrażeniu dwóch albo więcej odnośników, oddziela się je przecinkami.

2. W razie potrzeby odnośnik do tytułu albo przepisu można znoweli-
zować, stosując odpowiednio zasady wyrażone w dziale II.

109) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 85 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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INTRODUCTION

A reliable legislation drafter, i.e. the public official in charge of pro-
ducing draft legal acts based on assumptions provided by public authori-
ties entrusted with legislative powers, should have a  number of skills, 
and an excellent knowledge of law in general and of law-drafting rules 
in particular (i.e. rules for producing correct normative acts) is of para-
mount importance here. Such knowledge should be primarily sourced in 
the entire body of case-law built under the constitutional principle of the 
democratic state of law, the Law on the Publication of Normative Acts 
and Some Other Legal Acts, and the Principles of Legislative Drafting 
(PLD), now included as an annex to the Regulation of the Prime Minister 
of 20 June 2002.

The current PLD constitute the fifth official set of rules of the kind in 
Poland. After their entry into force, 20 years ago, legal literature has been 
increasingly keen to discuss these issues. The community of scholars has 
held discussions on whether it is purposeful to formalize the PLD into 
a legal act, whether the regulation of the Prime Minister is an adequate 
legal form to this end, and on who should be the target group bound to 
apply the rules. Some researchers and practitioners have also expressed 
doubts as to whether the PLD, as a normative act, were produced in ac-
cordance with the rules which they intend to promote. Indeed, while hav-
ing also a didactic function, the PLD do include contents in breach of the 
principle according to which any statements not intended to express legal 
norms should not be included in normative acts. 

Moreover, heated debates among scientists and public officials were 
stirred by the only but quite extensive amendment to the PLD, effective 
from 1 March 2016.

An essential function in the process of producing a normative act 
is attributed to so-called non-legal sources of techniques of legislative 
drafting, i.e. norms of conduct that do not emanate from generally 
applicable law, and so called good practices of legislative drafting are 
a case in point. They are produced by the Government Legislation Center 
in cooperation with government and parliamentary legislation drafters; 
they present selected legislative drafting issues, together with suggested 
solutions and a single template of the normative act format, adopted on 
24 July 2014 by the heads of the Chancellery of the Sejm, the Chancellery 
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of the Senate, the Chancellery of the President of the Council Ministers, 
and the President of the Government Legislation Center, in the form of 
a declaration on the use of styles defined in the template in legal acts 
circulated between these institutions. 

At this point, we need to stress something which seems to be of key 
importance. Pursuant to the Act on the Council of Ministers, when issuing 
the PLD regulation, the Prime Minister shall consult the Legislative 
Council and shall take into account the acquis of research and practical 
experience. As highlighted by professor Sławomira Wronkowska, “The 
Prime Minister (...) does not create the very content of these Principles, 
but in a way »records« them, and recommends to use directives developed 
and tested in practice”*. They are issued in the form of regulation, which 
only makes them generally binding. 

At the same time, although legislative bodies do not challenge the 
need to comply with these rules, the PLD do not always translate enough 
into a better technical and editing quality of adopted legal acts. Norma-
tive acts which are produced in accordance with the PLD help consoli-
date the authority of the law and the relevant law-making body. Above 
all, if acts are correct in terms of their technique and legislative drafting, 
it is easier to interpret them in line with the intention of the law-maker, 
and the whole legal system becomes more coherent and transparent. The 
PLD have a triple function: 

(1) they are a helping tool for the editor of a normative text; 
(2) they harmonize the rules on how to formulate the normative act and 
(3) they co-shape the rules of legal interpretation. 

The pre-requisites for the understanding between the law-maker 
and the target audience (bodies in charge of implementing the laws) are, 
on the one hand, a text drafted in line with the PLD directives, and, on the 
other hand, the reliance on ensuing interpretative guidelines when law is 
applied.

The Constitutional Tribunal has been consistent in its position that 
“under the principle of the rule of law, enshrined in Article 2 of the Con-
stitution, the law-maker is required to comply with the principles of cor-
rect legislation (...), which is functionally related to the principles of legal 

* S. Wronkowska-Jaśkiewicz, O  meandrach skuteczności nowych zasad techniki prawo-
dawczej, „Przegląd Legislacyjny” no. 4(44)/2004, p. 17.
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certainty and security and the safeguarding of trust in the state and in 
law. The principles of decent legislation include, for instance, the require-
ment that any legal provisions should be sufficiently specific. They should 
be formulated precisely, clearly and in correct language. The require-
ment of clarity entails the obligation to create a legal framework which is 
clear and understandable to its target group, who in turn may expect that 
a reasonable lawmaker would enact legal norms which would not give rise 
to doubts as to the content of the obligations they impose and the rights 
they grant. Under the requirement of precision, related to that of clarity, 
the provision should define any imposed obligations or granted rights 
in a manner which makes their meaning self-evident and their enforce-
ment feasible. (...) If legal provisions are exceedingly ambiguous, this may 
constitute an independent condition for declaring them non-compliant 
with the rule of law principle, enshrined in Article 2 of the Constitution”**. 
Moreover, the Constitutional Tribunal stresses the importance of correct 
legislation rules, as formulated in the PLD, for the review of the consti-
tutionality of normative acts, as indeed, these rules constitute a “praxe-
ological canon which should be respected by the law-maker of the demo-
cratic state of law”***.

We do hope that this publication, which has been produced on the 
initiative of the Polish Society of Legislation and includes the binding 
Polish PLD, together with their English version, will foster their wider 
dissemination and will meet the interest in the Polish experience, in par-
ticular among the members of the International Association of Legisla-
tion (IAL).

Roman Kapeliński
Director of Legislative Office

Chancellery of the Senate

** Ruling of 24 February 2003 r., case ref. K 28/02, OTK ZU no. 2/A/2003, item 13.
*** Ruling of 21 March 2001 r., case ref. K 24/00, OTK ZU no. 3/2001, item 51.
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Annex to the Notice of the Prime Minister
of 29 February 2016 (The Journal of Laws  

of the Republic of Poland of 2016, item 283)

REGULATION 
OF THE PRIME MINISTER

of 20 June 2002

on the “Principles of Legislative Drafting”

On the basis of art. 14 para. 4 pt 1 of the Act of 8 August 1996 on the 
Council of Ministers (Dz. U. of 2012 item 392 and of 2015 item 1064), it 
is provided as follows:

§ 1. The “Principles of Legislative Drafting” shall be established. They 
shall constitute the annex to this Regulation.

§ 2. This Regulation shall come into force on 1 August 2002.





Annex to the Regulation of the Prime Minister 
of 20 June 2002*

PRINCIPLES  
OF LEGISLATIVE  
DRAFTING

1 

* The editor’s note: Annex to the Regulation of the Prime Minister of 20 June 2002 on 
the “Principles of Legislative Drafting” (The Journal of Laws of the Republic of Poland 
of 2002, item 908) as amended by the Regulation of the Prime Minister of 5 November 
2015 amending the Regulation on the “Principles of Legislative Drafting” (The Journal of 
Laws of the Republic of Poland of 2015, item 1812). The consolidated text: Notice of the 
Prime Minister of 29 February 2016 on the publication of the consolidated text of the 
Regulation of the Prime Minister on the “Principles of Legislative Drafting” (The Journal 
of Laws of the Republic of Poland of 2016, item 283).
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DIVISION I

BILL

Chapter 1
General provisions

§ 1.1) 1. A decision to draft a bill shall be preceded, in particular, by:
1) the identification and description of the state of social relation-

ships in the area which requires the action of public authorities, 
and the determination of the desired directions of change of those 
relationships; 

2) the analysis of the current legal situation, including European 
Union law, the international agreements binding upon the Re-
public of Poland, including human rights protection agreements, 
and the legislation of the international organisations and interna-
tional bodies of which the Republic of Poland is a member; 

3) the identification of whether it is possible for the public authori-
ties to take measures other than the passing of the bill;

4) the identification of the anticipated social, economic, organisa-
tional, legal, and financial effects of each of the solutions under 
consideration;

5) the seeking of the opinion of the entities which fall under the ac-
tion of the public authorities. 

2. When a decision to draft a bill is made, and the bill is not drafted on 
the basis of the outline of the bill, it shall be mandatory, in particular, to:

1) identify the effects of the existing law regulating a given area; 
2) define the objectives which are intended to be attained by the 

passing of the bill;
3) identify different legal solutions which can effectively serve to 

attain the intended objectives; 
4) provide a forecast on the main and side effects of the intended diffe-

rent legal solutions, including their impact on the legal system;

1) As amended by § 1 pt 1 of the Regulation of the Prime Minister of 5 November 2015 
amending the Regulation on the “Principles of Legislative Drafting” (Dz. U. item 1812), 
which came into force on 1 March 2016.
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5) identify the financial consequences of particular different legal 
solutions, and identify the sources of funds to cover their costs;

6) choose the legal solution which is optimal in the given circum-
stances.

§ 2. A statute shall comprehensively regulate a given area of matters, not 
leaving important parts of that area outside the scope of its regulation.

§ 3. 1. A statute shall be structured in such a manner that there is no 
need to introduce numerous exceptions to its regulatory principles.

2. A statute shall not include provisions which would regulate matters 
beyond the scope of its regulation (the relationships it regulates) or beyond 
the group of its addressees (the group of entities to whom it applies). 

3. A statute shall not amend or repeal provisions regulating matters 
which do not fall within its scope of regulation or provisions which do not 
apply to the group of its addressees, or provisions which are not related 
to that scope of regulation or that group of addressees.

§ 4. 1. A statute shall not repeat provisions included in other statutes. 
22). Moreover, a statute shall not repeat the provisions of the inter-

national agreements ratified by the Republic of Poland, or the directly 
applicable provisions of normative acts* adopted by international or-
ganisations or international bodies.

3. A statute may refer to its own provisions or to the provisions of 
another statute, or to the provisions referred to in para. 2; a statute 
shall not refer to the provisions of other normative acts.

4. A statute shall not include provisions prescribing the application of other 
normative acts, including the agreements and acts referred to in para. 2**.

2) As amended by § 1 pt 2 of the Regulation referred to in footnote 1. 
* The translator’s note: in the Polish legal scholarship, the term “normative act” denotes 

a legal act which establishes law, i.e. legal norms which are both general (i.e. they apply 
to a class of entities and to a class of situations rather than to a particular entity and 
a particular situation) and abstract (i.e. they establish a pattern of behaviour rather than 
a particular behaviour which shall be followed).

** The translator’s note: the direct application of ratified international agreements and norma-
tive acts adopted by international organisations (if the international agreement which has 
established that organisation provides for this) has been explicitly provided for by art. 91 paras 
1 and 3, respectively, of the Constitution of the Republic of Poland. The English text of the 
Constitution is available at: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm.



83

Bill

§ 5. The provisions of a statute shall be drafted concisely and succinctly 
so that excessive details are avoided, and in a manner in which typical situa-
tions occurring in the area of matters regulated by the statute are described.

§ 6. The provisions of a statute shall be drafted in such a manner as to 
express the legislative intent precisely and in a way comprehensible to 
the addressees of the norms contained therein*.

§ 7. Sentences in a  statute shall be drafted in accordance with the 
generally accepted syntactic rules of Polish; overly compound sentences 
shall be avoided.

§ 8. 1. A statute shall use correct expressions (terms) in their basic and 
generally accepted sense.

2. The following shall be avoided in a statute:
1)3) specialised terms unless they are used to ensure the proper pre-

cision of the text;
2) terms and borrowings from foreign languages unless there are no 

exact equivalents for them in Polish;
3)4) newly formed terms and language structures unless there is no 

appropriate term in the existing Polish vocabulary.

§ 9. A statute shall use the terms which have been used in a statute 
which is fundamental to a given area of matters, in particular in a statute 
named “the Code” or “the Law”.

§ 10. The same concepts shall be denoted by the same terms, and diffe-
rent concepts shall not be denoted by the same terms. 

§ 11. A statute shall not include any statements which do not serve to 
express legal norms; in particular, it shall not include exhortations, wishes, 
recommendations, reprimands, or justifications of the formulated norms.
3) As amended by § 1 pt 3 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
4) As amended by § 1 pt 3 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
* The translator’s note: according to a tradition widely accepted in the Polish legal scholar-

ship, the term “provision” (“legal provision”, “provision of law”) denotes a unit of the text 
of a normative act, whereas the term “norm” (“legal norm”) denotes the basic unit of law; 
it is assumed that norms are derived from provisions through construction.
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§ 12.5) The explanatory memorandum of a bill, apart from satisfying 
the requirements laid down in statutes, in the Rules of Procedure of the 
Sejm, and in the Rules of Procedure of the Council of Ministers, shall 
also comprise:

1) the presentation of the possibility of taking measures, other than 
the passing of the bill, which permit to attain the intended objec-
tive, as well as the information on whether these measures have 
been taken and, if so, on the results achieved;

2) a  detailed explanation of the need for the bill or some of its 
provisions to come into force within less than 14 days from the 
date of the publication of the bill, if the bill provides for such 
a solution. 

§ 13. At the same time as a bill, draft regulations of fundamental im-
portance for its operation shall be drafted.

Chapter 2
Structure of a statute

§ 14. 1. A statute shall comprise:
1) the title;
2) provisions on the substance of the statute;
3) provisions on the commencement of the statute.

2. A statute shall also comprise transitional or adjustment provisions, 
and repealing provisions, if it regulates an area of matters which was pre-
viously regulated by another statute.

3.6) A statute may comprise provisions which amend other statues (the 
amending provisions), temporary provisions, and provisions on its expiry.  

§ 15. The elements of a statute shall be placed in the following order:
1) the title;
2) general and specific provisions on the substance of the statute;
3) amending provisions;

5) As amended by § 1 pt 4 of the Regulation referred to in footnote 1.
6) As amended by § 1 pt 5 of the Regulation referred to in footnote 1.
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3a)7) temporary provisions;
4) transitional and adjustment provisions;
5)8) repealing provisions, provisions on the expiry of the statute, and 

provisions on the commencement of the statute (the final provi-
sions).

Chapter 3
Title of a statute

§ 16. The title of a statute shall comprise, in separate lines:
1) the indication of the type of act;
2) the date of the statute;
3) the general specification of the subject matter of the statute.

§ 17. The date of a statute shall be preceded by the preposition “of”, 
which shall be followed by the indication of the day marked with Arabic 
numerals, the name of the month, and the indication of the year marked 
with Arabic numerals and followed by the abbreviation “y.”, which shall 
stand for the word “year”*.

§ 18. 1. The subject matter of a statute shall be specified as concisely 
as possible yet in a manner which provides accurate information on its 
content.

2. When specifying the subject matter of a statute, the titles of other 
statutes shall not be cited, except for an amending statute and a statute 
introducing another statute, where, respectively, only the subject matter 
of the statute being amended or introduced shall be cited.  

§ 19. The subject matter of a statute may be specified:
1) descriptively: it shall begin with the preposition “on”, beginning 

with a small letter; 

7) Inserted by § 1 pt 6 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1. 
8) As amended by § 1 pt 6 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.  
* The translator’s note: due to differences between English and Polish, the rule prescribing 

that the abbreviation “y.” shall be used after the year was not followed in this translation.
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2) substantively: it shall begin with the words “the Code” or “the Law”*, 
beginning with a capital letter, when the statute comprehensively 
regulates a broad area of matters, or with the words “the Introduc-
tory Provisions to …” in the case of an introductory statute.

§ 19a.9) 1. When a statute implements the provisions of a normative 
act adopted by a European Union institution, in the title of the statute, 
the specification of the subject matter of the statute shall be followed by 
a footnote reference. The footnote to the title of the statute shall inform 
of the normative act which is being implemented and of the scope of its 
implementation, which shall be expressed, in particular, by the phrase:

1) “This Act implements … (the title of the normative act)” – when 
the statute implements the normative act in its entirety;

2) “This Act, within its scope of regulation, implements … (the title 
of the normative act)” – when the statute entirely implements 
those provisions of the normative act which fall within the scope 
of regulation of that statute. 

2. When the passing of a statute is linked to the issuance or binding 
force of a directly applicable normative act adopted by a European Union 
institution, in the title of the statute, the specification of the subject mat-
ter of the statute shall be followed by a footnote reference. The footnote 
to the title of the statute shall inform of the normative act to which the 
statute is linked, which shall be expressed, in particular, by the phrase: 
“This Act serves the application of … (the title of the normative act)”. 

§ 19b.9) When a statute contains provisions which are amending or re-
pealing other statutes, in the title of the statute, the specification of the 
subject matter of the statute shall be followed by a footnote reference. 
The footnote to the title of the statute shall list, separately, the titles of 
the statutes which are being amended and the titles of the statutes which 
are being repealed. If the footnote reference and the footnote referred to 
in § 19a are also placed, the footnote reference and the footnote listing the 
titles of the statutes which are being amended and the titles of the statutes 
which are being repealed shall be placed as the second ones.

9) Inserted by § 1 pt 7 of the Regulation referred to in footnote 1.
* The translator’s note: due to differences between English and Polish, this rule was not 

followed in this translation.
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Chapter 4
Order and content of provisions on the substance of a statute

§ 20. 1. Provisions on the substance of a statute may be divided into 
general provisions and specific provisions.

2. The separated general provisions shall be named “General provi-
sions”; they may be systematised into thematic groups, each of which 
shall be named according to its content.   

§ 21. 1. General provisions shall comprise:
1) the determination of the scope of matters regulated by a statute 

and the determination of the entities to whom the statute applies, 
or the determination of the matters and entities excluded from 
the scope of regulation and application of the statute;

2) the definitions of the terms and abbreviations used in the statute.
2. General provisions shall also comprise provisions other than these 

indicated in para. 1 which are common to all or most of the provisions on 
the substance of a statute.

§ 22. 1. The general provisions of a statute may include a reference to 
another statute or to the provisions referred to in § 4 para. 2 only if the 
provisions of the other statute or the provisions referred to in § 4 para. 2 
supplement or differently regulate the matters regulated by the statute.  

2. The reference referred to in para. 1 shall explicitly indicate the nor-
mative act to which the reference is made and the scope of matters for 
which the reference is made.

§ 23. 1. Specific provisions shall not regulate the matters which have 
been exhaustively regulated by general provisions.

2. If certain elements determining the content of several specific provi-
sions are repeated in those provisions, these elements shall be combined 
into a single common provision, which shall be placed either in general 
provisions or immediately next to those specific provisions.

3. If exceptions to an element of a specific provision are envisaged or 
if an element of the specific provision requires to be detailed, the provi-
sion laying down the exceptions or the details shall be placed immediately 
after that specific provision.
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§ 24. 1. Specific provisions shall be placed in the following order:
1) substantive provisions;
2)10) provisions on public authorities;
3)10) procedural provisions;
4)10) provisions on administrative pecuniary penalties and penal pro-

visions.
1a.11) In particularly justified cases, especially when an administrative 

pecuniary penalty is related to the infringement of provisions on public 
authorities or procedural provisions, provisions on administrative pecuniary 
penalties may be placed immediately after the provisions to which the 
introduction of these penalties is related.

2. Specific provisions may be systematised into thematic groups, each 
of which shall be named according to its content.

§ 25. 1. A substantive provision shall as directly and explicitly as pos-
sible indicate who, under which circumstances, and how shall behave 
(a basic provision).

2. Exceptionally, a basic provision of a statute may indicate only the 
behaviour to which the addressees of the provision are obliged or which 
is prohibited to them, if:

1) the addressees or circumstances of that obligation or of that pro-
hibition are explicitly indicated in another statute;

2) it is advisable to specify the addressees or the circumstances in 
the general provisions of the same statute;

3) it is obvious that the scope of the addressees or circumstances is 
universal.

§ 26.12) Provisions on public authorities shall comprise, in particular, 
provisions on the tasks and powers of authorities or institutions, on 
their legal form and organisation, on the mode of their funding and 
staffing, as well as provisions specifying the entities to which these 
authorities or institutions are subordinate or the entities which su-
pervise them.

10) As amended by § 1 pt 8 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
11) Inserted by § 1 pt 8 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
12) As amended by § 1 pt 9 of the Regulation referred to in footnote 1. 
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§ 27.12) Procedural provisions shall specify in particular:
1) the mode of proceedings before authorities or institutions;
2) the parties to the proceedings and other participants in the pro-

ceedings, as well as their rights and obligations in the proceedings;
3) the types of decisions which can be made in the proceedings and 

the procedure for challenging these decisions;
4) the rules and procedure for paying fees and the costs of the pro-

ceedings;
5) the rules and procedure for enforcing decisions which are made 

in the proceedings.

§ 28. A statute may include penal provisions only if the infringement of 
its provisions does not qualify as the violation of the provisions of the Pe-
nal Code, the Fiscal Penal Code, or the Petty Offences Code, and the act 
subject to criminal penalty is related only to the content of that statute.

§ 29. 1. A statute may comprise annexes. References to the annexes 
shall be placed in provisions on the substance of the statute.

2. Annexes to a statute shall comprise, in particular, lists, graphs, for-
mulae, tables, and specialised descriptions.

Chapter 4a13)

Temporary provisions

§ 29a. Temporary provisions shall establish derogations from given 
provisions, and their duration shall be expressly determined.

§ 29b. 1. The duration of temporary provisions shall be determined, in 
particular, by indicating:

1) the calendar year or calendar years;
2) the calendar date of the beginning and the calendar date of the 

end of the duration of the temporary provisions; 
3) the number of days, weeks, months, or years which shall elapse 

from the commencement date of a statute or of some of its pro-
visions.

13) Chapter inserted by § 1 pt 10 of the Regulation referred to in footnote 1. 
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2. Neither the beginning nor the end of the duration of temporary 
provisions shall depend on the occurrence of a future event unless this 
is necessary due to the scope of regulation of a statute or of some of 
its provisions and the date of the occurrence of the future event can 
be established without doubt and is officially announced to the public. 

3. In the case referred to in para. 2, the statute shall specify the form in 
which the date of the occurrence of the future event will be officially an-
nounced to the public, as well as the authority responsible for announcing 
it to the public.

§29c. The provisions referred to in § 29a may also be placed in a sepa-
rate statute (a temporary statute). In such a case, those provisions shall 
be placed as provisions on the substance of the statute.

Chapter 5
Order and content of transitional and adjustment provisions

§ 30. 1.14) Transitional provisions shall regulate the impact of a new or 
an amended statute on legal relationships established under the previous 
statute or statutes, irrespective of whether it is intended that the previous 
provisions, the new provisions, or the provisions which differ from both 
the previous and the new provisions shall apply to those relationships.

2. Transitional provisions shall determine, in particular:
1)15) the method of closing pending proceedings (commenced under 

the previous provisions and not finally closed prior to the date on 
which those provisions were repealed or amended), the validity 
of the actions taken in the proceedings, and the authorities or 
institutions responsible for closing the proceedings, as well as 
deadlines for transferring cases to them;

2) whether and to what extent the institutions of law abolished by 
the new provisions shall temporarily remain in force*;

3) whether the rights, obligations, and powers established under 
14) As amended by § 1 pt 11 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
15) As amended by § 1 pt 11 let. (b) first indent of the Regulation referred to in footnote 1. 
* The translator’s note: an “institution of law” (a group of legal norms regulating a given 

social relationship, e.g. the institution of marriage, the institution of property) shall not 
be confused with an “institution” (a type of public entity).
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the provisions which are being repealed or which were previously 
repealed shall be retained, and whether the actions taken under 
those provisions shall have legal effect; these matters shall be re-
gulated only if it is not intended to retain the established rights, 
obligations, or powers, or if it is intended to amend them, or if it is 
intended to deem the actions taken to have no legal effect;

4)16) whether and to what extent the new provisions shall regulate the 
rights, obligations, powers, and actions referred to in pt 3;

5)16) whether and to what extent the implementing provisions issued 
on the basis of the previous authorising provisions shall tempo-
rarily remain in force.

§ 31.17) 1. If it is intended to temporarily apply the provisions of the 
previous statute to the matters referred to in § 30 para. 2 pts 1–3, this 
shall be expressly stated by giving the transitional provision the follow-
ing wording: “In matters … art. … of the Act … (the title of the previous 
statute) shall apply.”, or: “In matters … art. … of the Act … (the title of the 
amended statute) shall apply in the previous wording.”.

2. In the case referred to in para. 1, except for penal provisions*, the 
transitional provision may also specify the date until which the provi-
sions of the previous statute shall apply, which shall be expressed by the 
phrase: “no longer than …”.

3. If it is intended to apply the provisions of the new or amended sta-
tute to the matters referred to in § 30 para. 2 pts 1–4, this shall be ex-
pressly stated by giving the transitional provision the following wording: 
“In matters … art. … (the indication of the provision of the new statute) 
shall apply.”, or: “In matters … art. … (the title of the amended statute), as 
amended by this Act, shall apply.”, respectively.

§ 32. 1. When a statute on the basis of which an implementing act has 
been issued is repealed, or when a statutory provision authorising to is-
sue an implementing act is repealed, it shall be assumed that the imple-
16)  As amended by § 1 pt 11 let. (b) second indent of the Regulation referred to in footnote 1.
17)  As amended by § 1 pt 12 of the Regulation referred to in footnote 1.
* The translator’s note: this exception is related to the relevant provisions of penal law 

(art. 4 para. 1 of the Penal Code, art. 2 para. 2 of the Fiscal Penal Code, art. 2 para. 1 of 
the Petty Offences Code), pursuant to which provisions which are more lenient to the 
perpetrator of an offence shall apply.
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menting act ceases to have effect as from the commencement date of 
the repealing statute or as from the commencement date of the provi-
sion repealing the authorisation to issue that act, respectively.

2.18) When the content of a provision authorising to issue an implement-
ing act is amended so that the type of implementing act, the scope of 
matters delegated to be regulated by the implementing act, or the guide-
lines on the content of that act are changed, it shall be assumed that the 
implementing act issued on the basis of that authorising provision ceases 
to have effect as from the commencement date of the provision amend-
ing the content of the authorising provision.

3. When the content of an authorising provision is amended so that the 
authority authorised to issue an implementing act is changed, it shall be 
assumed that the implementing act remains in force. In such a case, the 
authority indicated in the amended authorisation shall be the authority 
authorised to amend or repeal the implementing act issued on the basis 
of the amended authorising provision. 

§ 33. 1.19) If an implementing act issued on the basis of an authorising 
provision which is being repealed or amended is not inconsistent with 
the new or amended statute, the implementing act may, exceptionally, 
be temporarily maintained in force until the commencement date of an 
implementing act issued on the basis of the new or amended authoris-
ing provision. This shall be stated by giving the transitional provision the 
following wording:

1) “The previous implementing provisions, issued on the basis of 
art. … of the Act referred to in art. … (the article repealing the 
previous statute), shall remain in force until the commencement 
date of the implementing provisions issued on the basis of art. … 
of this Act, but no longer than … (the determination of the date 
or of the period expressed in months).” – when the implementing 
act which shall temporarily remain in force has been issued on 
the basis of the authorising provision which is being repealed;

2) “The previous implementing provisions, issued on the basis of 
art. … of the Act which is being amended by art. … (the article 
amending the previous statute), shall remain in force until the 

18) As amended by § 1 pt 13 of the Regulation referred to in footnote 1.
19) As amended by § 1 pt 14 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1. 
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commencement date of the implementing provisions issued on 
the basis of art. … of the Act which is being amended by art. … 
(the article amending the previous statute), as amended by this 
Act, but no longer than … (the determination of the date or of 
the period expressed in months).” – when the implementing act 
which shall temporarily remain in force has been issued on the 
basis of the authorising provision which is being amended.

2. It shall not be admissible to temporarily maintain the binding force of 
only some of the provisions of an implementing act issued on the basis of 
the authorising provision which is being repealed or amended.

3. The solution referred to in para. 1 shall be applied only in a statute which 
is repealing or amending the statute on the basis of which the previous imple-
menting act has been issued. That solution shall not be applied in subsequent 
statutes which are repealing or amending the repealing or amending statute. 

4. (repealed).20)

§ 34. An implementing act which has been temporarily maintained in 
force by the new statute shall not be amended unless the new statute 
expressly permits of it.

§ 35.21) 1. Adjustment provisions shall regulate matters related to the 
adjustment to a new or an amended statute of its addressees, including 
authorities or institutions; in particular, they shall regulate:

1) the establishment of authorities or institutions;
2) the transformation of authorities or institutions into other au-

thorities or institutions which are being established by the new 
or amended statute;

3) the abolition of authorities or institutions;
4) the method of appointing for the first time the authorities or institu-

tions which are being established by the new or amended statute;
5) the method of transforming the authorities or institutions estab-

lished by the previous statute into the authorities or institutions 
which are being established by the new or amended statute;

6) the method of the abolition of the authorities or the institutions 
by the new or amended statute, rules for disposing of the property 

20) By § 1 pt 14 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
21) As amended by § 1 pt 15 of the Regulation referred to in footnote 1.
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of those authorities or institutions, as well as the rights and obli-
gations of their current staff.  

2. Adjustment provisions may, exceptionally, set a deadline for adjusting 
authorities or institutions to a new or an amended statute.

§ 36.21) Solutions provided for by transitional provisions and adjust-
ment provisions shall not be onerous for the addressees of those provi-
sions. The solutions shall make it possible for the addressees to adjust 
themselves to the provisions of a new or an amended statute.  

§ 37. Provisions which regulate matters other than these specified in 
this chapter shall not be placed in transitional or adjustment provisions.

Chapter 6
Order and content of final provisions

§ 38. 1. The final provisions of a statute shall be placed in the following 
order:

1) repealing provisions;
2)22) where necessary – provisions on the expiry of the statute;
3)22) provisions on the commencement of the statute.

2. Provisions other than these listed in para. 1 shall not be placed in 
final provisions. 

§ 39. 1.23) A  repealing provision shall exhaustively list the statutes 
which are being repealed by a statute. It shall not suffice to impliedly re-
peal a previous statute by regulating a given matter differently in a new 
statute.

2. If a  statute regulates a  given area of matters completely and ex-
clusively, and considerable difficulties have arisen to exhaustively list the 
provisions of the statutes regulating that area of matters so far, a repeal-
ing provision may, exceptionally, read as follows: “All previous provisions 
regulating the matters regulated by this Act shall cease to have effect; in 
particular, … shall cease to have effect”. 

22) As amended by § 1 pt 16 of the Regulation referred to in footnote 1. 
23) As amended by § 1 pt 17 of the Regulation referred to in footnote 1.
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3. In cases other than that referred to in para. 2, a repealing provision 
shall not be worded in general terms, and in particular it shall not read 
as follows: “The previous provisions which are inconsistent with this Act 
shall cease to have effect”.

§ 40. 1.24) A provision which is repealing a statute shall read as follows: 
“The Act … (the title of the statute) shall cease to have effect”.

2. When several statutes are repealed, they shall be listed in a single 
unit of the text of a repealing statute, in consecutive points, in the order 
in which they were passed.

§ 41. 1. A statute which has regulated a given area of matters so far 
shall be repealed in its entirety, without maintaining in force some of its 
systematising units or, in particular, some of its provisions.

2.25) If some of the systematising units or some of the provisions of 
a  statute are repealed and, as a  result, only some of the provisions of 
that statute exceptionally remain in force, the repealing statute shall include 
a repealing provision which shall exhaustively list the systematising units 
or provisions of the statute that are being repealed, which shall be ex-
pressed by the phrase: “In the Act … (the title of the statute) … shall be 
repealed”.

3. (repealed).26)

§ 42. (repealed).27)

§ 43. A statute shall include a provision which specifies its commence-
ment date unless that date is specified by separate provisions of an in-
troductory statute.

§ 44.28) 1. A statute shall come into force in its entirety on the same date.

2. The rule referred to in para. 1 may exceptionally be derogated from 
if different commencement dates of individual provisions of a statute are 
24) As amended by § 1 pt 18 of the Regulation referred to in footnote 1.
25) As amended by § 1 pt 19 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1. 

26) By § 1 pt 19 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
27) By § 1 pt 20 of the Regulation referred to in footnote 1.
28) As amended by § 1 pt 21 of the Regulation referred to in footnote 1.
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necessary to attain the objective of the statute and do not undermine its 
coherence. 

3. If different commencement dates of individual provisions of a sta-
tute could undermine its coherence or reduce its comprehensibility, and 
a given institution of law is to apply to events that will occur or situations 
that will arise as from a given date, a separate provision shall explicitly 
indicate that institution of law and those events or situations.   

§ 45. 1. A provision on the commencement of a statute may read as 
follows:

1) “This Act shall come into force after the lapse of 14 days from 
the date of its publication”;

2) “This Act shall come into force after the lapse of … (days, 
weeks, months, years) from the date of its publication”;

2a)29) “This Act shall come into force on the day following the date of 
its publication”;

3) “This Act shall come into force on the first day of the month 
following the month of its publication”, or: “This Act shall 
come into force on the … day of the … month following the 
month of its publication”;

3a)30) “This Act shall come into force on the first day of the month 
following the lapse of … (days, weeks, months, years) from the 
date of its publication”;

4) “This Act shall come into force on … (a calendar date)”;
5) “This Act shall come into force on the date of its publication”;
6)31) “This Act shall come into force …, except for art. … , which 

shall come into force …”; 
7)31) “This Act shall come into force on the date specified by the Act 

of … – … (the title of the introductory statute) (Dz. U. …)”.
2.32) The number of days, weeks, months, or years referred to in para. 1 

pts 1, 2, and 3a shall be marked with Arabic numerals or written in words. 
The indication of the day and the month referred to in para. 1 pt 3 shall 
be written in words.

29) Inserted by § 1 pt 22 let. (a) first indent of the Regulation referred to in footnote 1. 
30) Inserted by § 1 pt 22 let. (a) second indent of the Regulation referred to in footnote 1.
31) Inserted by § 1 pt 22 let. (a) third indent of the Regulation referred to in footnote 1.
32) As amended by § 1 pt 22 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
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§ 46.33) 1. The commencement of a  statute or of some of its provi-
sions shall not depend on the occurrence of a future event unless this 
is necessary due to the scope of regulation of the statute or of some of 
its provisions and the date of the occurrence of the future event can be 
established without doubt and is officially announced to the public.

2. In the case referred to in para. 1, the statute shall specify the form in 
which the date of the occurrence of the future event will be officially an-
nounced to the public, as well as the authority responsible for announcing 
it to the public.

§ 47. 1.34) When a statute is particularly extensive, or when it funda-
mentally amends previous statutes, provisions on the commencement 
of the “principal” statute, as well as its amending, repealing, temporary, 
transitional, and adjustment provisions may be placed in a separate statute 
(an introductory statute).

2. An introductory statute shall relate to one “principal” statute only. 
Exceptionally, if “principal” statutes regulate closely related matters, 
a single introductory statute may relate to several “principal” statutes.   

3. The solution referred to in para. 1 shall not be applied to amending 
statutes.

§ 48. The provisions of an introductory statute shall be placed in the 
following order:

1) provisions on the commencement of a “principal” statute;
2) amending provisions;
3) repealing provisions;
4)35) temporary, transitional, and adjustment provisions;
5)36) provisions on the commencement of the introductory statute.

§ 49. 1.37) The commencement date of a “principal” statute, specified 
by an introductory statute, shall be set on the same date as the com-
mencement date of the introductory statute.

33) As amended by § 1 pt 23 of the Regulation referred to in footnote 1.
34) As amended by § 1 pt 24 of the Regulation referred to in footnote 1.
35) As amended by § 1 pt 25 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
36) Inserted by § 1 pt 25 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
37) The marking of para. 1 inserted by § 1 pt 26 of the Regulation referred to in footnote 1.
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2.38) If some of the provisions of a “principal” statute are to come into 
force on a date which is different from that of the “principal” statute, the 
commencement date of the provisions of an introductory statute whose 
scope of regulation is inextricably linked to those provisions of the “prin-
cipal” statute shall be set on the same date as the commencement date 
of those provisions of the “principal” statute.

§ 50. When a  “principal” statute is repealed, the repealing statute 
shall not include a provision which is repealing the statute introducing 
the “principal” statute. The provision which is repealing the introductory 
statute shall be included only if that statute contains provisions other 
than these listed in § 48.

§ 51. 1.39) A provision on the commencement of a statute which gives 
the statute or some of its provisions retroactive effect may read as fol-
lows: “This Act shall come into force … and shall have effect as from …” 
or: “This Act shall come into force …, except that art. … shall have effect 
as from …”, or: “This Act shall come into force …, except for art. …, which 
shall come into force on … and shall have effect as from …”.

2. The provisions of a statute other than those given retroactive effect 
by the final provisions but having retroactive effect by virtue of their con-
tent and relating to events which occurred or situations which arose prior 
to the commencement date of the statute shall be drafted in a manner 
that clearly indicates those events or situations. 

§ 52.40) 1. A statute shall include a provision specifying its expiry date 
or the expiry date of some of its provisions only if the statute or some of 
its provisions are to be in force for a fixed period; the expiry of the statute 
or of some of its provisions may depend on the occurrence of a future 
event only if the date of the occurrence of that event can be established 
without doubt and is officially announced to the public. 

2. In the case referred to in para. 1, the statute shall specify the form in which 
the date of the occurrence of the future event will be officially announced to 
the public, as well as the authority responsible for announcing it to the public.

38) Inserted by § 1 pt 26 of the Regulation referred to in footnote 1.
39) As amended by § 1 pt 27 of the Regulation referred to in footnote 1.
40) As amended by § 1 pt 28 of the Regulation referred to in footnote 1.
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3. The provision referred to in para. 1 may read as follows: “This Act 
shall be in force until …”, or: “Art. … shall cease to have effect …”.

§ 53.40) If, in a statute in which articles have been grouped into syste-
matising units, temporary, transitional, adjustment, and final provisions 
are not numerous, they may be placed in a  single systematising unit, 
under a common title, which shall list the types of provisions included 
therein.

Chapter 7
Marking and systematisation of statutory provisions*

§ 54. An article shall be the basic unit of the text of a statute.

§ 55. 1. Every separate idea shall be expressed in a separate article. 
2. Insofar as possible, an article shall be one sentence long.
3. If a separate idea is expressed by a series of sentences, an article 

shall be divided into paragraphs. In a statute named “the Code”, para-
graphs shall be marked with section marks (§).

4. An article shall also be divided into paragraphs when the content of 
sentences expressing separate ideas is related, but the content of none 
of those sentences is sufficiently significant to be expressed in a separate 
article.

§ 56. 1.41) An article (a paragraph) which contains an enumeration shall 
be divided into two parts: an introduction to the enumeration and points. 
The enumeration may end with a common part relating to all the points. 
No separate idea shall be added after the common part; if necessary, 
that idea shall be expressed in a subsequent paragraph. 

2. Points may contain further enumerations, which shall be marked 
with letters.

3. Letters may contain further enumerations, which shall be marked 
with indents.

41) As amended by § 1 pt 29 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
* The translator’s note: due to differences between English and Polish, some of the rules 

laid down in this chapter were not followed in this translation.
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4.42) Indents may contain further enumerations, which shall be marked 
with double indents.

§ 57. 1.43) An article shall be marked with the abbreviation “art.” and 
Arabic numerals, followed by a full stop. The numbering of articles shall 
be continuous throughout a statute. When referred to, an article shall 
be marked with the abbreviation “art.”, irrespective of the grammati-
cal number and the grammatical case form; the abbreviation shall be 
followed by Arabic numerals, which shall not be followed by a full stop. 
In a  statute introducing a  statute named “the Code”, the numbers of 
articles may be marked with Roman numerals.

2.43) A paragraph shall be marked with Arabic numerals, followed by a full 
stop, which shall not be followed a bracket. The numbering of paragraphs 
shall be continuous within a given article. When referred to, a paragraph 
shall be marked with the abbreviation “para.”, irrespective of the grammati-
cal number and the grammatical case form; the abbreviation shall be fol-
lowed by Arabic numerals, which shall not be followed by a full stop.

3.43) A point shall be marked with Arabic numerals, followed by a bracket 
on the right. The numbering of points shall be continuous within a given 
article or paragraph. When referred to, a point shall be marked with the 
abbreviation “pt”, irrespective of the grammatical number and the gram-
matical case form; the abbreviation shall be followed by Arabic numerals, 
which shall not be followed by a bracket. Each point shall end with a semi-
colon, except for the last one, which shall end with a full stop. This shall not 
apply to an enumeration which ends with a common part relating to all the 
points. In such a case, the full stop shall be put after the common part, and 
each point, except for the last one, shall end with a comma. 

4. An enumeration within a  point (the so-called “letters”) shall be 
marked with small letters of the Latin alphabet, excluding the letters spe-
cific to Polish (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź), followed by a bracket on the right. 
The alphabetical order of letters shall be continuous within a given point. 
When referred to, a  letter shall be marked with the abbreviation “let.”, 
irrespective of the grammatical number and the grammatical case form; 
the abbreviation shall be followed by a letter of the Latin alphabet, which 
shall not be followed a bracket. Each letter shall end with a comma, ex-

42) Inserted by § 1 pt 29 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
43) As amended by § 1 pt 30 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
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cept for the last one, which shall end with a semicolon or a full stop. This 
shall not apply to an enumeration which ends with a common part relat-
ing to all the letters. In such a case, the semicolon or the full stop shall be 
put after the common part.

5. In the case referred to in para. 4, when all letters of the Latin al-
phabet have been used, the subsequent letters of the enumeration shall 
be marked with two letters and then with more than two letters. To this 
end, the first and then the following letters of the Latin alphabet shall be 
added to the last one [a), b) … z), za), zb) … zz), zza), zzb) …].

6. Each indent shall end with a comma, except for the last one, which 
shall end with a comma, a semicolon, or a full stop. This shall not apply 
to an enumeration which ends with a common part relating to all the in-
dents. In such a case, the comma, the semicolon, or the full stop shall be 
put after the common part. When referred to, an indent shall be marked 
with the word “indent”, followed by the ordinal number of that indent ex-
pressed in words. 

7.44) Each double indent shall end with a  comma, except for the last 
one, which shall end with a comma, a semicolon, or a full stop. This shall 
not apply to an enumeration which ends with a common part relating to 
all the double indents. In such a case, the comma, the semicolon, or the 
full stop shall be put after the common part. When referred to, a double 
indent shall be marked with the words “double indent”, followed by the 
ordinal number of that double indent expressed in words.

§ 58. 1. Each unit of text shall start a new line and shall be preceded by 
the marking of the unit, placed in the same line.

2. Articles and paragraphs shall be indented.
3.45) The indentation of points, letters, indents, and double indents shall 

be the same as the indentation of an introduction to an enumeration.

§ 59. 1.46) Provisions included in an article which has been divided into 
paragraphs, points, letters, indents, and double indents shall be referred 
to in the following order: “art. … para. … pt … let. … indent … double in-
dent …”, with no commas between consecutive units of text. 

44) Inserted by § 1 pt 30 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
45) As amended by § 1 pt 31 of the Regulation referred to in footnote 1.
46) As amended by § 1 pt 32 of the Regulation referred to in footnote 1.
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2. When a unit of text comprises several sentences, and only one of 
them is to be referred to, this shall be expressed as follows: “art. … para. 
… sentence (the ordinal number of the sentence)”. 

§ 60. 47) 1. In order to systematise the provisions of a statute, its ar-
ticles may be grouped into systematising units.

2. Articles shall be grouped into chapters, chapters shall be grouped 
into divisions, and divisions shall be grouped into titles. A statute may ad-
ditionally include subchapters, which shall be the systematising units of 
a lower level than a chapter.

3. In a statute named “the Code”, titles may be grouped into books, and 
books may be grouped into parts.

§ 61. Systematising units of a higher level shall be applied only if at 
least one of them has been divided into appropriate systematising units 
of a lower level. 

§ 62. 1. Chapters (subchapters) shall be numbered with Arabic nu-
merals, and systematising units of a higher level shall be numbered with 
Roman numerals.  

2.48) The name of a systematising unit shall comprise:
1) the marking of the unit, which shall consist of the word “part”, 

“book”, “title”, “division”, “chapter”, or “subchapter”, followed by 
an appropriate ordinal number;  

2) the title of the unit, which shall be a concise specification of the 
content or scope of regulated matters; the title shall begin with 
a capital letter and shall start a new line.

Chapter 8
Authorising provisions

§ 63. Provisions which authorise to issue a regulation shall determine:
1) the authority authorised to issue the regulation;
2) the type of act;

47) As amended by § 1 pt 33 of the Regulation referred to in footnote 1.
48) As amended by § 1 pt 34 of the Regulation referred to in footnote 1. 
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3) the scope of matters which are being delegated to be regulated 
by the regulation;

4) the guidelines on the content of the regulation.

§ 64. 1. An authority authorised to issue a regulation shall be indicated 
by its full name, as specified by the act which has established that au-
thority. 

2.49) If a  regulation is to be issued by a  minister who is in charge of 
a branch of the central government administration, the minister shall be 
indicated by the name of the branch of the central government adminis-
tration s/he is in charge of, except for the Minister for National Defence 
and the Minister for Justice, who shall be indicated by their proper names.

§ 65. The scope of matters which are being delegated to be regulated 
by a regulation shall be precisely defined. The scope of matters shall not 
be defined in general terms, in particular it shall not be defined by the 
phrase: “… shall specify detailed rules …”.

§ 66. 1. Guidelines on the content of a regulation shall be the guiding 
principles which determine the content of the regulation or the method 
of determining that content. The guidelines may, in particular, deter-
mine:

1) the decisions which are not permitted to be provided for by the 
regulation;

2) the limits which shall not be exceeded by decisions made by the 
regulation;

3) the requirements which shall be satisfied by measures adopted 
by the regulation;

4) the objectives which shall be attained by the regulation;
5) the circumstances which shall be considered when drafting the 

regulation.
2. The degree of detail of the guidelines shall correspond to the type of 

matters which are being delegated to be regulated by a regulation. The 
guidelines shall be more detailed where the matters which are being de-
legated concern the legal situation of citizens.

49) As amended by § 1 pt 35 of the Regulation referred to in footnote 1.
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§ 67. 1. An authorising provision shall be formulated within a  single 
article, so that it can be referred to as a legal basis for the issuance of 
a regulation. 

2. The article referred to in para. 1 may be divided into the units of text 
of a lower level. In particular, the guidelines may be expressed in separate 
paragraphs of that article or as its second sentence. 

§ 68. 1. An authorisation to issue a regulation may be either manda-
tory or optional. 

2. If the issuance of a  regulation is necessary to the operation of 
a statute, the authorisation shall be made mandatory. If the decision on 
whether and when to issue a regulation is left to the authorised authority, 
the authorisation shall be made optional.

3. A provision which authorises to issue a regulation shall read as fol-
lows:

1) when the provision is to authorise to issue a regulation and make 
it mandatory for the authorised authority to issue the regulation: 
“… (the name of the authority) shall by regulation determine …” 
(a mandatory authorisation);

2) when the provision is to authorise to issue a regulation and make 
it optional for the authorised authority to issue the regulation: “… (the 
name of the authority) may by regulation determine …” (an op-
tional authorisation).

§ 69. The issuance of a regulation may depend on the occurrence of 
a specific condition. The condition shall be determined by an authorising 
provision as follows: “If … (the determination of the condition) occurs/ 
/arises, … (the name of the authority) shall by regulation determine …”, 
or: “If … (the determination of the condition) occurs/arises, … (the name of 
the authority) may by regulation determine …”. 

§ 70. Matters that were not clarified or that caused difficulties 
when drafting a bill shall not be delegated to be regulated by a regu-
lation. 

§ 71. An authorising provision shall not authorise to issue a regulation 
relating to several statutes.
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§ 72. A provision which authorises to issue a resolution or an order shall:
1)50) determine the entity authorised to issue a normative act;
2) determine the type of normative act;
3) generally determine the scope of matters which shall or may be 

regulated by the normative act.

§ 73. 1. A provision which authorises to participate in the issuance of 
a regulation, a resolution, or an order shall determine:

1) the entity authorised to participate;
2) the form of the participation.

2. The authorisation of an entity to participate in the issuance of a nor-
mative act shall not exempt the entity authorised to issue that act from 
its obligation to consult other entities about the draft of that act or to 
seek the opinion of other entities on the draft of that act in accordance 
with the rules laid down in separate provisions. 

3.51) An entity which is being authorised to participate in the issuance of 
a normative act shall be indicated:

1) by its proper name;
2) in the manner referred to in § 64 para. 2 – in the case of minis-

ters who are in charge of the branches of the central government 
administration.

§ 74.52) 1. A provision which authorises to participate in the issuance of 
a regulation, a resolution, or an order shall read as follows:

1) where the participation is to consist in the joint issuance of a norma-
tive act by the authorised entities: “The Minister (another entity) … 
and the Minister (another entity) … shall (may) determine …”;

2) where the participation is to consist in reaching agreement on 
the content of a  normative act, and if the agreement has not 
been reached, the act shall not come into force: “The Minister 
(another entity) … with the approval of the Minister (another en-
tity) … shall (may) determine …”;

3) where the participation is to consist only in giving an opinion 
on the draft of a normative act, and if the opinion has not been 

50) As amended by § 1 pt 36 of the Regulation referred to in footnote 1. 
51) As amended by § 1 pt 37 of the Regulation referred to in footnote 1.
52) As amended by § 1 pt 38 of the Regulation referred to in footnote 1.
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sought, the act shall not come into force: “The Minister (another 
entity) … after seeking the opinion of (the name of the entity) … 
shall (may) determine …”;  

4) where the participation is to consist in the initiation of a norma-
tive act by an entity other than that which has been authorised to 
issue it, and if the former has not initiated the act, the latter shall 
not issue it: “The Minister (another entity) … upon motion of the 
Minister (another entity) … shall (may) determine …”.

2. In a provision authorising to issue a regulation, the solutions referred 
to in para. 1 pts 1, 2, and 4 may be applied only if the entity participating in 
the issuance of a regulation is an authority empowered to issue regulations*. 

Chapter 9
Penal provisions and provisions  

on administrative pecuniary penalties53)

§ 75. 1.54) A penal provision shall exhaustively specify the features of 
an offence**, without making any reference to the obligations or prohibi-
tions laid down in other provisions of the same statute, in the provisions 
of other statutes, including those named “the Code”, in the provisions of 
international agreements ratified with prior consent granted by statute, 
or in the directly applicable provisions of normative acts adopted by in-
ternational organisations or international bodies.

2.54) The reference referred to in para. 1 shall be applied only when the 
unlawfulness of an act consists in the infringement of the obligations or 
prohibitions explicitly formulated by other provisions of the same statute 
or by the provisions of the agreements or normative acts referred to in 
para. 1. In such a case, a penal provision which makes the reference shall 
read as follows: “Whoever, against art. …”.

53) The title of the chapter as amended by § 1 pt 39 of the Regulation referred to in footnote 1.
54) As amended by § 1 pt 40 of the Regulation referred to in footnote 1.
* The translator’s note: pursuant to art. 92 para. 1 of the Constitution of the Republic of 

Poland, only the authorities indicated by the Constitution may issue regulations.
** The translator’s note: in Polish criminal law, offences are divided into criminal offences 

(further divided into crimes and misdemeanours), which are regulated mainly by the Pe-
nal Code, and petty offences, which are regulated mainly by the Petty Offences Code.
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3. The reference referred to in para. 1 shall also be applied when a pe-
nal provision provides for a form of commission of an offence other than 
a  perpetration, or when a  penal provision provides for circumstances 
which exempt from, mitigate, or aggravate criminal liability, which shall 
be expressed by the phrase: “Whoever is making preparations for the 
criminal offence specified in art. …” or: “Whoever … does not commit 
the criminal offence specified in art. …”, or: “Whoever … is not liable to 
a criminal penalty for the criminal offence specified in art. …”. 

§ 76. In a penal provision, when specifying the features of an offence, 
the terms “unlawfully”, “consciously”, and the like shall not be used. 

§ 77. 1. A penal provision which defines the features of a criminal of-
fence shall not specify that the criminal offence can be committed only 
intentionally. If a misdemeanour can be committed not only intention-
ally, but also unintentionally*, this shall be expressed in a separate unit of 
text as follows: “If a perpetrator is acting unintentionally …” or: “Who-
ever, even if unintentionally …”. 

2. A penal provision which defines the features of a petty offence shall 
not specify that the petty offence can be committed both intentionally 
and unintentionally**. If a petty offence can be committed only intention-
ally, this shall be expressed in a separate unit of text as follows: “If a per-
petrator of the petty offence specified in art. … is acting intentionally …” 
or “Whoever intentionally…”.

§ 78. 1. A penal provision shall determine a criminal penalty for committ-
ing an offence without making any reference to other penal provisions.

2. The reference referred to in para. 1 shall be applied only in the provi-
sion which immediately follows the provision to which the reference is 
being made. The reference shall be expressed by the phrase: “Whoever … 
is liable to the same criminal penalty”.1) 

* The translator’s note: these rules are related to art. 8 of the Penal Code, pursuant to which 
criminal offences (both crimes and misdemeanours) can always be committed intention-
ally, whereas crimes cannot be committed unintentionally and misdemeanours can be 
committed unintentionally if a statute provides so.

** The translator’s note: these rules are related to art. 5 of the Petty Offences Code, pursu-
ant to which a petty offence can always be committed both intentionally and unintention-
ally unless a statute provides that a petty offence can be committed only intentionally.
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§ 79. 1. A provision which determines a criminal penalty and provides 
for several types of criminal penalties to be alternatively imposed shall 
read as follows:

1) “… is liable to the penalty of … or to the penalty of …” (when only 
one of the aforementioned penalties may be imposed);

2) “… is liable to the penalty of … or to the penalty of …, or to both of 
these penalties jointly” (when even both of the aforementioned 
penalties may be imposed).

2. A  provision which determines a  criminal penalty and provides for 
several types of criminal penalties to be cumulatively imposed shall read 
as follows:

1) “… is liable to the penalty of … and to the penalty of …” (when it is 
mandatory to impose the aforementioned penalties cumulatively);

2) “… is liable to the penalty of … and, apart from this penalty, the 
penalty of … may be imposed” (when it is optional to impose the 
aforementioned penalties cumulatively).

3. A penal provision shall specify ancillary criminal penalties to be im-
posed when an offence has been committed:

1) if the offence is a criminal offence – only when the mandatory or 
optional imposition of a given ancillary criminal penalty does not 
follow from the provisions of the general part of the Penal Code, 
or when the legislative intent is to exclude the application of the 
Penal Code and regulate a specific case differently;

2) if the offence is a petty offence – whenever the legislative intent is 
that a given ancillary criminal penalty be imposed*; it shall be indi-
cated in the penal provision whether the imposition of the ancillary 
criminal penalty is mandatory or optional; in the case of the obligation 
to redress damage, the manner of redress shall also be specified. 

4. In a penal provision, the phrases: “unless the act is punishable un-
der other provisions”, “unless the act constitutes another criminal offence 
which is punishable more severely”, and the like shall not be used.

§ 80. 1. A penal provision shall specify circumstances which exempt 
from, mitigate, or aggravate criminal liability only when it depends on 1) 
* The translator’s note: contrary to the Penal Code, the Petty Offences Code provides in art. 

28 para. 2 that ancillary criminal penalties may be imposed only when a specific provision 
provides so.
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their occurrence whether a given person shall be exempt from criminal 
liability or shall be liable to a more lenient or a more severe criminal pe-
nalty, respectively.

2. Exceptionally, circumstances which mitigate or aggravate criminal 
liability may be defined with evaluative terms, such as “a minor case”, 
“the gravity of the offence”, or the like. 

§ 81. If, on the basis of a criminal penalty specified by a penal provi-
sion, it is impossible to establish whether a given offence is a criminal 
offence or a petty offence*, a provision which specifies the procedure for 
adjudicating upon cases concerning that offence shall be included at the 
end of penal provisions and shall read as follows: “Cases concerning the 
offences referred to in art. … shall be adjudicated upon under the provi-
sions of the … Procedure Code”.

§ 81a.55) 1. Provisions on administrative pecuniary penalties shall ex-
haustively specify the circumstances which cause administrative pecuniary 
liability, the entity empowered to impose an administrative pecuniary 
penalty, and the amount of the penalty.

2. A provision on an administrative pecuniary penalty shall be formu-
lated in a manner that makes it possible to clearly establish the amount 
of the penalty or the limits within which that amount shall be determined. 
When a  provision on an administrative pecuniary penalty specifies the 
limits of the amount of the penalty, it shall also specify the grounds on which 
the entity empowered to impose the administrative pecuniary penalty shall 
be guided in determining its amount. 

3. § 75, § 76, § 78, § 79 para. 4, and § 80 shall apply accordingly to provi-
sions on administrative pecuniary penalties. 

55) Inserted by § 1 pt 41 of the Regulation referred to in footnote 1.  
* The translator’s note: in Polish criminal law, criminal offences are distinguished from 

petty offences on the basis of the criminal penalty (its size or amount) for a given offence.
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§ 82.56) An amendment to a statute shall consist in repealing some of 
its provisions, substituting provisions of different content or wording for 
some of its provisions, or inserting new provisions in the statute.

§ 83. The provisions of a statute shall be amended by:
1) a separate amending statute;
2) an amending provision included in another statute.

§ 84. If amendments to a statute were to be numerous, or if they were 
to undermine the structure or coherence of the statute, or if the statute 
has already been amended on numerous occasions, a new bill shall be 
drafted.

§ 85. 1. The provisions of a statute shall be amended by a provision 
clearly indicating the amendments which are being made.

2. The first article of an amending statute or an amending provision 
included in another statute shall read as follows: “The Act … (the title of 
the statute) shall be amended as follows: …”.

3.57) When only one provision of a statute is repealed or inserted, the 
amending provision shall read as follows: “In the Act … (the title of the 
statute) art. … shall be repealed”, or: “In the Act … (the title of the statute), 
after art. …, the following art. … shall be inserted: …”, respectively.

4.57) When the content or wording of only one provision of a statute is 
amended, the amending provision shall read as follows: “In the Act … (the 
title of the statute) art. … shall read as follows: …”, or: “In the Act … (the 
title of the statute) in art. … … shall read as follows: …”.

5.58) When the content or wording of more than one provision within 
an article of a statute is amended, the amending provision shall read as 
follows: “In the Act … (the title of the statute) in art. … …”.

56) As amended by § 1 pt 42 of the Regulation referred to in footnote 1.
57) As amended by § 1 pt 43 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
58) Inserted by § 1 pt 43 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
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§ 86. An amendment to a  statute shall not consist in substituting 
a new provision for the previous one without indicating that the amend-
ment is being made (an implied amendment).

§ 87. 1.59) The provision of a statute which is being amended shall be 
quoted in its full new wording.

2. If the articles of a statute are divided into the units of text of a lower 
level, and only one of those units is amended, it shall suffice to quote the 
full new wording of that unit only.

3.60) If an amendment to a provision of a statute consists in some of its 
words or punctuation marks being substituted for, inserted, or deleted, 
and if this helps express the legislative intent in a manner comprehensible 
to the addressees of the provision, the full new wording of the provision 
does not have to be quoted. In such a case, the amending provision shall 
explicitly indicate the amendment which is being made, in particular by 
using the phrase: “the words ‘…’ (the name of the punctuation mark) shall 
substitute for the words ‘…’ (the name of the punctuation mark)”, “after 
the words ‘…’ (the name of the punctuation mark) the words ‘…’ (the name 
of the punctuation mark) shall be inserted”, or: “the words ‘…’ (the name 
of the punctuation mark) shall be deleted”.

§ 88.61) 1. When a given term, used in numerous provisions of a statute 
which is being amended, is deleted or replaced with a  new term in 
each of those provisions, the amendment shall be made by an amend-
ing provision which shall read as follows: “the words ‘…’, used in art. … 
in different grammatical numbers and grammatical case forms, shall 
be deleted”, or: “the words ‘…’, used in the appropriate grammatical 
number and grammatical case form, shall substitute for the words 
‘…’, used in art. … in different grammatical numbers and grammatical 
case forms”.

2. The amending provision referred to in para. 1 shall be placed in an 
amending statute in the order of the amendments which are being made 
to the statute which is being amended, taking into account the location 

59) As amended by § 1 pt 44 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
60) Inserted by § 1 pt 44 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
61) As amended by § 1 pt 45 of the Regulation referred to in footnote 1.
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in the statute which is being amended of the first provision in which the 
given term is being deleted or replaced with a new term.

§ 89. 1.62) When new articles are inserted in the text of a statute, the 
existing numbering of the articles of the statute shall be retained. The 
number of a new article shall be followed by a small letter of the Latin 
alphabet, excluding the letters specific to Polish, in alphabetical order, 
which shall be expressed by the phrase: “after art. X, the following art. Xa 
shall be inserted: …”.

2.62) The rule laid down in para. 1 shall apply accordingly when a new 
paragraph is inserted in an article, when a  new point is inserted in 
a  paragraph, or when a  new letter is inserted in a  point, which shall 
be expressed by the phrase: “in art. …, after para. X (pt X, let. X), the 
following para. Xa (pt Xa, let. Xa) shall be inserted: …”. However, when 
a new unit of text of a lower level is inserted at the end of an article, of 
a paragraph, of a point, or of a letter, the new unit shall be marked with 
the next number expressed in Arabic numerals or with the next letter of 
the Latin alphabet, respectively, which shall be expressed by the phrase: 
“in art. … in para. … the following pt … (let. …) shall be inserted: …”, 
with the marking of each consecutive unit of text being preceded by the 
preposition “in”.

3.62) In the case referred to in paras 1 and 2, when all letters of the 
Latin alphabet have been used, subsequent consecutively inserted 
articles or units of text of a lower level shall be marked with two let-
ters, and then with more than two letters. To this end, the first and 
then the following letters of the Latin alphabet shall be added to the 
marking which results from paras 1 and 2 (Xa … Xz, Xza … Xzz, Xzza 
… Xzzz). 

4.63) The rule laid down in para. 3 shall apply accordingly when a new 
article (unit of text of a  lower level) is inserted between two articles 
(units of text of a  lower level) which have been marked according to 
paras 1 and 2, which shall be expressed by the phrase: “after art. (para., 
pt, let.) Xa, art. (para., pt, let.) Xaa (and then, Xab … Xaz, Xaza … Xazz) 
shall be inserted”.

62) As amended by § 1 pt 46 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
63) Inserted by § 1 pt 46 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1. 
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§ 89a.64) When new articles are inserted in the text of a statute at the 
beginning of a given systematising unit, this shall be expressed by the 
phrase: “in (the marking of the systematising unit) the following art. … 
shall be inserted: …”. 

§ 90. Amendments shall be made to the original text of a statute, and 
if that text has already been amended, amendments shall be made to 
the amended text thereof. If the consolidated text of the statute has 
been published, amendments shall be made to that text, and if that text 
has already been amended, amendments shall be made to the amended 
version thereof. 

§ 91. 1. No amendments shall be made to provisions amending a statute. 
2.65) In particularly justified cases, and if this is necessary to avoid 

a loophole in the law, the amending provisions of a statute which has al-
ready been published may, exceptionally, be amended within the period 
between the date of publication of the statute and the commencement 
date of those provisions.

3.65) The amendments to the amending provisions, referred to in para. 
2, shall come into force on the commencement date of those amending 
provisions.

§ 92. 1. A single amending statute shall amend one statute only.
2. The rule laid down in para. 1 may be derogated from only if the sub-

ject matters of statutes which are being amended are unquestionably 
related, or if amending several statutes simultaneously is necessary to 
realise the legislative intent.

§ 93. 1.66) An amending statute may comprise only provisions which 
repeal, substitute for, or supplement the provisions of a statute which is 
being amended, and, where necessary, it may also comprise temporary, 
transitional, and adjustment provisions which are necessary due to the 
amendment which is being made. 

64) Inserted by § 1 pt 47 of the Regulation referred to in footnote 1.
65) As amended by § 1 pt 48 of the Regulation referred to in footnote 1.
66) As amended by § 1 pt 49 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
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2. An amending statute shall not include provisions regulating matters 
beyond the scope of regulation of the statute which is being amended.

3. In particularly justified cases, and if this is necessary to avoid a loophole 
in the law, an amending statute may, exceptionally, include provisions 
regulating matters beyond the scope of regulation of the statute which 
is being amended.

4.67) When an amending statute exceptionally contains provisions other 
than those referred to in para. 1, it shall not suffice to simply repeal the 
amended statute, but these provisions shall also be repealed.

§ 94. 1. Amendments which are being made by an amending statute 
shall be included in a single article of that statute.

2.68) Each article which is being amended shall be covered by a separate 
point. When, within a single article, amendments are made to the units 
of text of a lower level, each unit of text of the same level which is being 
amended shall be covered by a separate letter. When amendments are 
made to the units of text of the next lower level, each unit of text of that 
level which is being amended shall be covered by a separate indent, and, 
where necessary, also by a separate double indent.

3.69) When an amendment consists in inserting or repealing consecutive 
articles (units of text of a lower level), or in substituting new wording for 
the previous wording of consecutive articles (units of text of a lower le-
vel), amendments to those articles or units of text of a lower level shall 
be included in a single point, letter, indent, or double indent, respectively.

§ 95. When a single amending statute amends several statutes, the 
amendments to each of those statutes shall be included in a separate 
article. 

§ 96. 1.70) The title of an amending statute shall be formulated in ac-
cordance with the rules laid down in § 16–18 and § 19a, except that the 
subject matter of the statute shall be specified as follows: “The Act on 

67) As amended by § 1 pt 49 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
68) As amended by § 1 pt 50 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
69) Inserted § 1 pt 50 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
70) As amended by § 1 pt 51 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
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the Amendment to the Act … (the title of the statute)”, and when several 
statutes are amended simultaneously, the title of each of them shall be 
indicated.

1a.71) If an amending statute is amended, and the title of the statute 
which is amending it, formulated in accordance with para. 1, would give 
rise to doubts as to the subject matter of that statute, the subject matter 
may be specified as follows: “The Act Amending the Act … (the title of the 
statute)”.

2. If a single statute amends many statutes, and listing in the title of 
the amending statute the titles of all the statutes being amended would 
make the title of the amending statute exceedingly long, the title may, 
exceptionally, read as follows: “The Act on the Amendments to the Acts 
…”, and generally specify their common subject matter, or: “The Act on 
the Amendments to the Act … (the title of the statute) and to Certain 
Other Acts”, and indicate only the title of the main statute which is being 
amended.

3. The title of an amending statute shall not comprise the date of the 
statute which is being amended or the marking of the official journals in 
which the latter statute and the amendments thereto have been published, 
or in which its latest consolidated text and the amendments thereto have 
been published.

4.72) In the case referred to in para. 2, in the title of the statute, the spe-
cification of the subject matter of the statute shall be followed by a foot-
note reference. The footnote to the title of the statute shall list the titles 
of all the statutes which are being amended and have not been included 
in the title of the statute, as well as, separately, the titles of the statutes 
which are being repealed. If the footnote reference and the footnote re-
ferred to in § 19a are also placed, the footnote reference and the footnote 
listing the titles of the statutes which are being amended or repealed shall 
be placed as the second ones.

§ 97.73) 1. When a statute in which articles have been grouped into sys-
tematising units contains numerous amending provisions, those provi-

71) Inserted by § 1 pt 51 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
72) As amended by § 1 pt 51 let. (c) of the Regulation referred to in footnote 1.
73) As amended by § 1 pt 52 of the Regulation referred to in footnote 1.
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sions shall be combined into a single common systematising unit under 
the title “Amendments to provisions” and shall be placed immediately 
before temporary, transitional, adjustment, and final provisions.

2. When a statute in which articles have been grouped into systema-
tising units contains few amending provisions, the amending provision 
or provisions shall be placed immediately before temporary, transitional, 
adjustment, and final provisions in a single systematising unit, and the 
title of that unit shall list the types of provisions included therein.
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CONSOLIDATED TEXT

§ 98. 1.74) When a statute is to set a deadline for the publication of a con-
solidated text, the provision which sets that deadline shall be included in:

1) an amending statute;
2) an introductory statute, if the publication of the consolidated 

text is to concern the statute which is being amended by the in-
troductory statute.  

2. A provision which sets a deadline for publishing a consolidated text 
shall read as follows: “The consolidated text of the Act … (the title of the 
statute) shall be published within … months (days) from the date of the 
publication of this Act”.

3. The provision referred to in para. 2 shall not comprise the marking of 
the official journals in which the statute, whose consolidated text is to be 
published, and the amendments thereto have been published, or in which 
the latest consolidated text of the statute and the amendments thereto 
have been published.

§ 99. (repealed).75)

§ 100. (repealed).75)

§ 100a.76) The consolidated text of a statute shall be drawn up so as to 
reflect the legal situation as it is on the date of the issuance of the notice 
on the publication of that text, except that the consolidated text may 
also include the amendments to the statute which were published in an 
official journal prior to the date on which the notice is issued and which 
will come into force after that date.

§ 101. A consolidated text shall be published as a notice; the consoli-
dated text shall constitute the annex to that notice.

74) As amended by § 1 pt 53 of the Regulation referred to in footnote 1.
75) By § 1 pt 54 of the Regulation referred to in footnote 1.
76) Inserted by § 1 pt 55 of the Regulation referred to in footnote 1.
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§ 102.77) 1. The title of a notice on the publication of a consolidated text 
shall comprise, in separate lines:

1) the indication of the type of act;
2) the name of the authority issuing the notice;
3) the date of the notice;
4) the specification of the subject matter of the notice; the speci-

fication shall include the title of the statute whose consolidated 
text is being published.

2. The indication of the type of act and the name of the authority issu-
ing the notice shall be written in capital letters.   

3. The date of the notice shall be the calendar date on which it was 
signed by the authority issuing the notice.

4. The title of the notice shall not comprise the date of the statute 
whose consolidated text is being published, or the marking of the official 
journals in which that statute and the amendments thereto have been 
published or in which the prior consolidated texts of that statute and the 
amendments thereto have been published. 

5. The specification of the subject matter of the notice shall begin with 
the phrase: “on the Publication of the Consolidated Text of the Act …”.

§ 103. 1.78) A notice on the publication of a consolidated text shall in-
dicate the provision of a statute authorising to publish the consolidated 
text and the title of the statute whose consolidated text is being pub-
lished. The notice shall also list the statutes which have amended the 
original text of the latter statute or the latest consolidated text thereof, 
as well as the judgments of the Constitutional Tribunal in which the 
provisions of the latter statute have been found to be inconsistent with 
the Constitution of the Republic of Poland or with a  ratified interna-
tional agreement whose ratification required prior consent granted by 
statute.

2. The notice shall also quote those provisions included in the amending 
statutes which have not been included in the consolidated text of the sta-
tute whose consolidated text is being published as they have not amen-
ded the text of that statute.

77) As amended by § 1 pt 56 of the Regulation referred to in footnote 1.
78) As amended by § 1 pt 57 of the Regulation referred to in footnote 1.
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§ 104.79) The content of a notice on the publication of the consolidated 
text of a statute shall be formulated according to the following template:

“1. On the basis of art. 16 para. 1 of the Act of 20 July 2000 
on the Publication of Normative Acts and Certain Other Legal Acts 
(Dz. U. …), the consolidated text of the Act of … … (the marking of 
only that official journal in which the original text or the latest con-
solidated text of the statute has been published shall be indicated) 
is published in the annex to this Notice. The consolidated text includes 
the amendments made by:
1) the Act of … … (the marking of the official journals in which the 

original text of the statute and all the amendments thereto have 
been published, as well as the marking of the official journal in 
which the amendment to the commencement date of the statute 
has been published shall be indicated),

2) …
and the amendments which result from provisions published prior 
to … (the date by reference to which the legal situation has been es-
tablished and reflected in the consolidated text shall be indicated).

2. The consolidated text of the Act, included in the annex to this 
Notice, does not comprise:
1) art. … of the Act of … … (the marking of the official journals in 

which the original text of the statute and all the amendments 
thereto have been published, as well as the marking of the of-
ficial journal in which the amendment to the commencement 
date of the statute has been published shall be indicated), which 
reads as follows:

“Art. …”;
2) …”.

§ 105.79) If, on the basis of a later provision, it can be unquestionably 
established that an earlier provision does not apply any longer, a notice 
on the publication of the consolidated text of a  statute shall mention 
this as follows: “The consolidated text of the Act of … …, included in the 
annex to this Notice, does not comprise art. … of that Act as it has been 
permanently inapplicable since … as a result of the commencement of 

79) As amended by § 1 pt 58 of the Regulation referred to in footnote 1. 
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art. … of the Act of … … (Dz. U. …)”. In such a case, the content of a no-
tice on the publication of the consolidated text of a statute, referred to 
in §  104, shall comprise the mention of this in a  separate subsequent 
point (pt 3).

§ 106. The consolidated text of a statute shall be drawn up according 
to the following rules:

1) the numbering of the original text of the statute shall be retained, 
and the numbering inserted by the amending statutes shall be 
added; the continuity of the numbering shall not be introduced;

2) 80) in place of a repealed unit of text or a repealed systematising 
unit, the marking of the repealed unit, followed by the expression 
“repealed”, shall be inserted; a footnote to the repealed unit shall 
indicate the title of the repealing statute and the marking of the 
official journal in which that statute has been published, as well 
as the marking of the official journal in which the statute amending 
the commencement date of the repealing statute has been published; 
the footnote shall also indicate the repealing provision and its 
commencement date;

3) 80) footnotes to the units of text or systematising units whose con-
tent has been amended, as well as to the units of text or syste-
matising units which have been inserted shall be inserted; the 
footnotes shall indicate the title of the amending statute and 
the marking of the official journal in which that statute has been 
published, as well as the marking of the official journal in which 
the statute amending the commencement date of the amending 
statute has been published; the footnotes shall also indicate the 
amending provision and its commencement date;

4) 80) in the case of the units of text or systematising units which 
have been amended on numerous occasions, footnotes to those 
units shall indicate only the latest amendment, in accordance 
with the rules laid down in pts 2 and 3.

§ 107. The consolidated text of a statute shall not include any amend-
ments which have not been expressly laid down in the amending statute 

80) As amended by § 1 pt 59 of the Regulation referred to in footnote 1. 
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unless those amendments are purely technical. In such a case, those in-
cluded amendments shall be indicated in the footnotes to the provisions 
to which those amendments have been made.

§ 108.81) Footnotes to the consolidated text of a statute shall also in-
dicate amendments other than these listed in § 106 pts 2–4 and § 107, 
including the amendments which result from the judgments of the Con-
stitutional Tribunal in which the provisions of the statute have been found 
to be inconsistent with the Constitution of the Republic of Poland or with 
a ratified international agreement whose ratification required prior con-
sent granted by statute, as well as the amendments made to the provi-
sions to which the statute whose consolidated text is being published 
refer.

§ 109. When the second or subsequent consolidated text of a statute 
is published, footnotes to that text shall indicate only the amendments 
which were made after the latest consolidated text of the statute had 
been published. 

§ 110. The rules laid down in this division shall apply accordingly to the 
consolidated texts of normative acts other than a statute. 

81) As amended by § 1 pt 60 of the Regulation referred to in footnote 1.
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RECTIFICATION OF AN ERROR

§ 111. The rectification of an error may concern only the text of a nor-
mative act which has been published in an official journal.

§ 112. 1. A notice on the rectification of an error shall comprise:
1) the title of the notice, which shall comprise the name of the au-

thority which is rectifying the error, the date of the issuance of 
the notice, and the subject matter of the notice;

2) the legal basis for rectifying the error;
3) the title of the normative act in which the error is being rectified 

and the marking of the official journal in which that normative act 
has been published;

4) the provision of the normative act which is being rectified;
5) the quotation of the error which is being rectified;
6) the passage of the text of the normative act in the wording that 

includes the rectification of the error.
2. The title of a notice on the rectification of an error shall read as fol-

lows: “The Notice of the Prime Minister (or the name of another authority 
issuing the notice) of … on the Rectification of an Error”.

3.82) The content of a  notice on the rectification of an error shall 
be formulated according to the following template: “On the basis of 
art. 17 para. 3 (art. 17 para. 2a, 2b, or 4 when the notice is issued by 
an authority other than the Prime Minister) of the Act of 20 July 2000 
on the Publication of Normative Acts and Certain Other Legal Acts 
(Dz. U. …), it is announced that in … (the title of the normative act and 
the marking of the official journal in which that normative act has been 
published) in … (the marking of the unit of text) in place of the word ‘…’ 
there should be the word ‘…’.”.

4. A single notice on the rectification of errors may rectify more than 
one error in the same normative act, as well as errors in different norma-
tive acts.  

82) As amended by § 1 pt 61 of the Regulation referred to in footnote 1. 
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§ 113. The solutions referred to in § 112 shall apply accordingly to the 
rectification of an error in the consolidated text of a normative act.

§ 114. If, after the date of the publication of the normative act in which 
an error is being rectified, the consolidated text of that normative act 
was published and contains the same error, the rectification shall sepa-
rately cover also the published consolidated text. 
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DRAFT OF AN IMPLEMENTING ACT (A REGULATION)

§ 115. A regulation shall include provisions regulating only the matters 
which have been delegated by an authorising provision (a statutory au-
thorisation) to be regulated by the regulation. 

§ 116. (repealed).83)

§ 117.84) A regulation shall not include penal provisions, provisions on 
administrative pecuniary penalties, or provisions which refer to penal 
provisions or to provisions on administrative pecuniary penalties*.

§ 118. A regulation shall not repeat the provisions of the authorising 
statute or the provisions of other normative acts.

§ 119. 1. On the basis of one statutory authorisation, one regulation 
shall be issued; the regulation shall exhaustively regulate the matters 
delegated by that authorisation to be regulated.   

2. When a single statutory authorisation delegates various matters to 
be regulated, and the matters can be thematically distinguished so that 
their scopes are separable, more than one regulation may be issued on 
the basis of such an authorisation. 

§ 120. 1. The title of a regulation shall comprise, in separate lines:
1) the indication of the type of act;
2) the name of the authority issuing the regulation;
3) the date of the regulation;
4) the specification of the subject matter of the regulation.

2.85) The name of the authority issuing a regulation shall be indicated 
in the wording determined by the provisions which have established that 

83) By § 1 pt 62 of the Regulation referred to in footnote 1.
84) As amended by § 1 pt 63 of the Regulation referred to in footnote 1.  
85) As amended by § 1 pt 64 of the Regulation referred to in footnote 1.
* The translator’s note: this rule is related to art. 42 para. 1 of the Constitution of the Re-

public of Poland, pursuant to which criminal liability can be introduced only by statutes.
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authority. In the case of ministers, their names shall be indicated by the 
name of the ministry a minister heads, except for the Minister for Natio-
nal Defence and the Minister for Justice, who shall be indicated by their 
proper names.

3. The date of a regulation shall be the calendar date on which it was 
signed by the authority issuing the regulation. When a regulation is issued 
jointly with or with the approval of another authority, the date on which 
the authority participating in the issuance of the regulation signed it shall 
be the date of the regulation; the authority participating in the issuance 
of the regulation shall sign it as the second. 

4. The indication of the type of act and the name of the authority issu-
ing a regulation shall be written in capital letters.  

5. The specification of the subject matter of a regulation shall be for-
mulated as concisely as possible. The specification shall not repeat ver-
batim the scope of matters delegated by the statutory authorisation to be 
regulated by the regulation unless the statutory authorisation has defined 
that scope concisely. The specification shall not repeat verbatim the guide-
lines on the content of the regulation either.

6. The specification of the subject matter of a  regulation shall begin 
with the expression: “on …”.

§ 121. 1. The text of a regulation shall begin with the indication of the 
statutory provision which contains the statutory authorisation; that 
statutory provision shall be indicated as the legal basis for the issuance 
of the regulation. 

2. When a statutory authorisation has been expressed in several pro-
visions, the provision which determines the authority authorised to issue 
a regulation and the scope of matters delegated to be regulated by the 
regulation shall be indicated as the legal basis for the issuance of the re-
gulation.

3. The legal basis for the issuance of a regulation shall be indicated 
by the phrase: “On the basis of art. … of the Act … (the title of the 
statute and the marking of the official journals in which the statute 
and the amendments thereto were published, or in which the latest 
consolidated text of the statute and the amendments thereto were 
published prior to the date of the issuance of the regulation) it is pro-
vided as follows: …”.
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§ 122.86) 1. When a statutory authorisation indicates a minister as the 
authority authorised to issue a  regulation, and that minister has been 
indicated by the name of a branch of the central government administra-
tion, in the title of the regulation, the name of the minister issuing the 
regulation shall be followed by a footnote reference. The footnote to the 
title of the regulation shall indicate the provision on the basis of which 
the minister is in charge of the branch of the central government admi-
nistration indicated in the statutory authorisation.

2. If the powers of the authority indicated in a statutory authorisation 
as the authority authorised to issue a regulation have been transferred to 
another authority, or if the authority indicated in a statutory authorisa-
tion as the authority authorised to issue a regulation has ceased to exist 
and its powers have been transferred to another authority, the footnote 
referred to in para. 1 shall indicate the provision which has transferred 
the powers of the authority indicated in the authorising provision to the 
authority issuing the regulation.

§ 123. The title of a statute containing an authorising provision shall 
be cited together with the marking of the official journals in which the 
statute and the amendments thereto have been published, or in which 
the latest consolidated text of the statute and the amendments thereto 
have been published, only in the legal basis of a regulation, whereas in 
the body of the regulation the statute shall be referred to briefly, by cit-
ing its title only. 

§ 124.87) 1. A section (§) shall be the basic unit of the text of a regula-
tion.

2. Sections may be divided into paragraphs, paragraphs may be divided 
into points, points may be divided into letters, letters may be divided into 
indents, and indents may be divided into double indents.

§ 124a.88) 1. In order to systematise the provisions of a regulation, its 
sections may be grouped into systematising units.

86) As amended by § 1 pt 65 of the Regulation referred to in footnote 1.  
87) As amended by § 1 pt 66 of the Regulation referred to in footnote 1.
88) Inserted by § 1 pt 67 of the Regulation referred to in footnote 1.
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2. Sections shall be grouped into chapters, and chapters shall be grouped 
into divisions.

3. Exceptionally, a  regulation may additionally include subchapters, 
which shall be the systematising units of a lower level than a chapter. 

§ 125. 1.89) The general provisions of a regulation shall comprise:
1)90) the specification of the subject matter of the regulation unless it 

has been defined exhaustively and in detail in the title of the re-
gulation; the provision specifying the subject matter shall begin 
with the phrase: “This regulation determines …”;

2) provisions on the definitions and abbreviations used in the regu-
lation.

2.91) General provisions shall also comprise provisions other than these 
referred to in para. 1 which are common to all or most of the provisions 
on the substance of a regulation.

§ 126.92) 1. A regulation shall include a provision repealing another 
regulation only if it is to repeal an earlier regulation which was is-
sued on the basis of the same authorising provision, which remains 
in force, by:

1) the same authority as the one which is issuing the repealing regu-
lation;

2) the authority whose powers have been transferred to the autho-
rity which is issuing the repealing regulation.

2. A regulation which has been temporarily maintained in force by 
a statute in force shall not be repealed. In such a case, a footnote to 
the commencement provision of a new regulation shall be added; the 
footnote shall inform of the regulation which has ceased to have effect 
by virtue of law and whose content is related to the content of the new 
regulation. The footnote shall also indicate the expiry date of the pre-
vious regulation and the provision as a result of which that regulation 
has ceased to have effect.

89) The marking of para. 1 inserted by § 1 pt 68 let. (b) of the Regulation referred to in foot-The marking of para. 1 inserted by § 1 pt 68 let. (b) of the Regulation referred to in foot-
note 1.

90) As amended by § 1 pt 68 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
91) Inserted by § 1 pt 68 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
92) As amended by § 1 pt 69 of the Regulation referred to in footnote 1.
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3. A footnote to the commencement provision of a regulation shall 
be added; the footnote shall inform of the regulation whose content 
is related to the content of the new regulation and which ceased to 
have effect by virtue of law on the commencement date of the pro-
vision amending or repealing the provision authorising to issue that 
regulation. The footnote shall also indicate the expiry date of the pre-
vious regulation and the provision as a result of which that regulation 
has ceased to have effect.

§ 127. A regulation shall come into force on the commencement date 
of the statute on the basis of which it has been issued. 

§ 128. 1. A regulation may be issued after the date of the publication of 
the statute which contains the provision authorising to issue the regula-
tion and prior to the commencement date of that statute.

2. In the case referred to in para. 1, the commencement date of the 
regulation shall be set at a date no earlier than the commencement date 
of the statute authorising to issue the regulation.

§ 129. 1. A  regulation may be amended by a  later regulation is-
sued on the basis of the same authorising provision, which remains in 
force, by the authority which has issued the regulation which is being 
amended, or by the authority to which the powers of the authority 
which has issued the regulation which is being amended have been 
transferred. 

2. In the title of an amending regulation, the specification of the subject 
matter of the regulation shall begin with the phrase: “amending the Re-
gulation on …”; the name of the authority which has issued the regulation 
which is being amended, the date of the issuance of that regulation, as 
well as the marking of the official journals in which that regulation and 
the amendments thereto have been published, or in which the latest con-
solidated text of that regulation and the amendments thereto have been 
published shall be omitted. 

§ 130. (repealed).93)

93) By § 1 pt 70 of the Regulation referred to in footnote 1.
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§ 131. 1. A draft regulation shall be accompanied by an explanatory 
memorandum.

2. (repealed).94)

§ 132.95) The rules laid down in division I in chapters 1–7 and in division 
II shall apply accordingly to draft regulations unless the rules laid down 
in this division provide otherwise.

94) By § 1 pt 71 of the Regulation referred to in footnote 1.
95) As amended by § 1 pt 72 of the Regulation referred to in footnote 1.
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DRAFTS OF INTERNAL NORMATIVE ACTS 
(RESOLUTIONS AND ORDERS)

§ 133.95) The resolutions of the Council of Ministers shall be issued on 
the basis of the Constitution of the Republic of Poland or a statute, and 
the resolutions of other entities, as well as orders shall be issued on the 
basis of a statute.

§ 134.95) A provision which:
1) authorises a given entity to regulate a given scope of matters;
2) determines the tasks or powers of the given entity

shall be the legal basis for the issuance of a resolution or an order.

§ 135.95) Both a resolution and an order shall comprise provisions regulat-
ing only the matters which fall within the scope of matters delegated by the 
provision referred to in § 134 pt 1 to be regulated, and the matters which 
fall within the scope of the entity’s tasks or powers referred to in § 134 pt 2.

§ 136. (repealed).96)

§ 137.97) Neither a resolution nor an order shall repeat the provisions of 
statutes or the provisions of other normative acts.

§ 138. 1. Both a resolution and an order may be issued on the basis of 
several provisions referred to in § 134.

2. On the basis of one provision referred to in § 134, more than one 
resolution or more than one order may be issued.

§ 139. Both the text of a resolution and the text of an order shall begin 
with the indication of the provision on the basis of which the resolution 
or the order is being issued.

96) By § 1 pt 73 of the Regulation referred to in footnote 1.
97) As amended by § 1 pt 74 of the Regulation referred to in footnote 1.
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§ 140. Internal normative acts shall only be named either “a resolu-
tion” or “an order”.

§ 141.98) The rules laid down in division V, except for § 132, in divi-
sion I in chapters 1–7, and in division II shall apply accordingly to draft 
resolutions and orders unless the rules laid down in this division provide 
otherwise.

98) As amended by § 1 pt 75 of the Regulation referred to in footnote 1.
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DRAFTS OF ACTS OF LOCAL LAW

§ 142. (repealed).99)

§ 143.100) The rules laid down in division VI, except for § 141, in divi-
sion V, except for § 132, in division I in chapters 1–7, and in division II shall 
apply accordingly to draft acts of local law unless separate provisions 
provide otherwise. In addition, the rules laid down in division I in chapter 
9 shall apply accordingly to draft acts of local law on public order unless 
separate provisions provide otherwise.

99) By § 1 pt 76 of the Regulation referred to in footnote 1.
100) As amended by § 1 pt 77 of the Regulation referred to in footnote 1.
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STANDARD MEASURES OF LEGISLATIVE DRAFTING

§ 144. 1. Where a norm is to apply to every natural person, the ad-
dressees of that norm shall be indicated by the word “whoever”.

2. Where the scope of the addressees of a norm is to be narrower than 
that referred to in para. 1, it shall be determined by using an appropriate 
generic name of the addressees of that norm.

3. In the cases referred to in paras 1 and 2, the indication of the addres-
sees of the norm shall not be preceded by the word “every”.

4. Where a norm is to apply to entities other than natural persons, 
the addressees of that norm may be indicated by a generic or a proper 
name.

§ 145. 1. Where a norm is to apply in all circumstances, the provision 
shall not determine the circumstances in which the norm shall apply.

2. Where a norm is to apply only in specific circumstances, the pro-
vision shall explicitly and exhaustively indicate those circumstances by 
a generic name. 

§ 146. 1. A statute or another normative act shall define a term if:
1) the term is ambiguous;
2) the term is vague, and it is desirable to limit its vagueness;
3) the meaning of the term is not universally comprehensible;
4) due to the area of regulated matters, the term needs to be given 

a new meaning.
2. When an ambiguous term appears in one provision only, it shall be 

defined only if its ambiguity cannot be removed by placing the term into 
an appropriate word context.

§ 147. 1. If a statute or another normative act determines the meaning 
of a term by way of definition, the term shall not be used in a different 
meaning within that act. 

2. If it is necessary to derogate from the rule laid down in para. 1, a diffe-
rent meaning of the term shall be expressly indicated and its scope of refe-
rence shall be expressly determined.
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§ 148. If, exceptionally, there is a need in a statute to depart from the 
meaning of a term determined by a statute named “the Code” or “the 
Law”, or by another statute fundamental to a  particular area of mat-
ters, a different meaning of the term and its scope of reference shall be 
expressly stated by using the phrase: “as used in this Act, the term … 
shall mean …” or the phrase: “whenever in this Act the term … is used, 
it shall mean …”.

§ 149. Without a statutory authorisation, a normative act of a lower 
rank than a statute shall not define any statutory terms; in particular, an 
implementing act shall not define the terms included in the authorising 
statute. 

§ 150. 1. If a term is to be used in the same meaning throughout a statute 
or another normative act, or throughout a systematising unit of a statute 
or another normative act, the definition of the term shall be included, 
respectively, in the general provisions of the statute or of the normative 
act, or in the general provisions of the systematising unit concerned. 

2. If a term is to be used in a given meaning only within a set of provi-
sions, its definition shall be placed immediately next to those provisions.

3. If a statute contains many terms which are repeatedly used throughout 
the statute and need to be defined, their definitions may be separated 
within the general provisions of the statute, under the name “Definitions 
of statutory terms”.

§ 151. 1.101) A definition shall be formulated so as to indicate beyond 
doubt that it refers to the meaning of terms; in particular, it shall be 
given the following wording: “The term ‘a’ shall mean ‘b’.”, or: “The term 
‘a’ shall mean as much as the expression ‘b’.”.

2. If, for stylistic reasons, a definition should be formulated differently, 
the linking phrase “it shall be” shall be used.

§ 152. Phrases which are characteristic of definitions, in particular the 
phrase “shall be equivalent to …”, shall not be used in a non-definitional 
sense.  

101) As amended by § 1 pt 78 of the Regulation referred to in footnote 1.
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§ 153. 1. An extensional (denotative) definition (a definition naming every 
object that is an element of a  specific set) shall be formulated within 
a single provision and shall cover the entire scope of the term which is 
being defined. 

2. When it is impossible to list within a single provision all elements of 
the scope of the term which is being defined, the definition shall explicitly 
indicate that the text of the statute which contains the definition or the 
text of another statute comprises elements supplementing the definition; 
this shall be expressed, in particular, by the phrase: “… and other indica-
ted in the provisions …”.

3.102) If it is impossible to formulate the definition referred to in paras 1 
or 2, the meaning of a given term may be clarified by listing the examples 
of the elements of the scope of that term; it shall be expressly indicated, 
by using the expression “in particular”, that the enumeration comprises 
examples only.

§ 154. 1. If a compound term, consisting of more than one word, is 
repeatedly used in the text of a normative act, an abbreviation may be 
introduced to denote that term.

2. The abbreviation shall be introduced in the general provisions of 
a  normative act or in the general provisions of a  systematising unit of 
that act, or in the provision of that act in which the compound term which 
is being abbreviated has been used for the first time.

3. In the text of a  normative act, a  compound term which is being 
abbreviated shall be formulated for the first time in its full wording, and 
its abbreviation shall be introduced as follows: “ … (the compound term 
in its full wording), hereinafter referred to as … (‘the abbreviation’)”. 
The abbreviation may consist of the first letters of the compound term 
which is being abbreviated, written in capital or small letters, of one of 
the words included in the compound term, or of a word not included in 
the compound term. 

4.103) An abbreviation to denote a compound term which is being de-
fined shall not be introduced in the provision in which the definition of 
that term is being formulated.

102) As amended by § 1 pt 79 of the Regulation referred to in footnote 1.
103) As amended by § 1 pt 80 of the Regulation referred to in footnote 1.



140

Principles of Legislative Drafting

§ 155. 1. If it is necessary to ensure the flexibility of the text of a nor-
mative act, vague terms or general clauses may be used, or the lower 
and the upper limits for the discretion of a decision may be set.

2. The limits for the discretion of a decision shall be formulated in a sin-
gle provision for all cases of a given type by including the provision in the 
general provisions of a normative act.

3. When the lower limit for the discretion of a decision is to be higher 
or when the upper limit for the discretion of a decision is to be lower than 
the limit set in a general provision, this shall be expressly indicated in the 
provision applicable to a particular case.

4. Provisions lowering the upper limit for the discretion of a decision 
shall be expressed by consistently using the phrase: “… which shall not 
exceed …” or: “… no more than …”, and provisions raising the lower limit 
for the discretion of a decision shall read as follows: “… no lower than …” 
or: “… no less than …”.

§ 156. 1. Where there is a need to make the text of a normative act 
concise or to ensure the coherence of the institutions of law which 
are being regulated in the normative act, the normative act may use 
references.

2. When a reference is made only due to the need for the conciseness 
of the text of a normative act, the referring provision shall explicitly indi-
cate the provision or provisions to which it refers.

3. When a reference primarily serves to ensure the coherence of the 
institutions of law which are being regulated in a  given normative act, 
the referring provision shall indicate the scope of matters for which the 
reference is being made and shall explicitly indicate the provision or pro-
visions to which it refers.

4. If a given institution of law is regulated in its entirety, and it is im-
possible to exhaustively list the provisions which are being referred to, 
a reference may exceptionally be made to provisions identified by their 
subject matter, on condition that those provisions can be unquestionably 
distinguished from other provisions; the referring provision shall read as 
follows: “The provisions on … (the indication of the provisions by their 
subject matter) shall apply accordingly to … (the indication of the insti-
tution of law)”.
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§ 157. No reference shall be made to provisions which already contain 
references.

§ 158.104) 1. When a normative act refers to another normative act, the re-
ference shall cite the full current title of the latter act, as well as shall indicate:

1) the item number in and, where necessary, the year of the official 
journal in which the latter act has been published – if that act has 
not been amended;

2) the item numbers in and, where necessary, the years of the of-
ficial journals in which the original text of the latter act and the 
normative acts amending that act have been published – if that 
act has been amended, but its consolidated text has not been 
published;

3) the year of and the item number in the official journal in which the 
latest consolidated text of the latter act has been published – if 
the consolidated text of that act has been published;

4) the year of and the item number in the official journal in which 
the consolidated text of the latter act has been published, as well 
as the years of and the item numbers in the official journals in 
which the normative acts amending the consolidated text of that 
act have been published – if the consolidated text of that act has 
been published, and that text has been amended.

2. When a normative act refers to another normative act more than 
once, the second and subsequent references shall cite only the full cur-
rent title of the latter act.

3. When a reference is made to a provision whose wording was to have 
been amended, but the amending provision was repealed within the pe-
riod between the date of its publication and its commencement date, the 
reference shall also indicate the item numbers in and, where necessary, 
the years of the official journals in which the normative acts containing 
the amending provision and the repealing provision have been published.

4. If the Constitutional Tribunal has passed judgment in which it has 
found a normative act to which a reference is made, or some of the provi-
sions thereof to which a reference is made, to be inconsistent with the 
Constitution of the Republic of Poland, a ratified international agreement, 

104)  As amended by § 1 pt 81 of the Regulation referred to in footnote 1.
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or a  statute, in addition to the indication of the item numbers in and, 
where necessary, the years of the official journals in which that normative 
act and the amendments thereto have been published, the item number 
in and, where necessary, the year of the official journal in which the judg-
ment has been published shall be indicated. The years of and the item 
numbers in the official journals in which the judgments of the Consti-
tutional Tribunal have been published shall not be indicated where the 
Constitutional Tribunal has found a normative act to which a reference is 
made to be either consistent or not inconsistent with the Constitution of 
the Republic of Poland, a ratified international agreement, or a statute. 
The years of and the item numbers in the official journals in which the 
decisions of the Constitutional Tribunal have been published shall not be 
indicated either where the Constitutional Tribunal has issued a decision 
on the discontinuance of the proceedings or on refusal to proceed with 
the consideration of an application lodged by an empowered authority*.

5. If the number of amendments to a normative act to which a reference 
is made, or of amendments to the consolidated text thereof, is greater 
than five, the years of and the item numbers in the official journals in which 
the amendments have been published do not have to be listed; it shall suf-
fice to indicate only the item number in and, where necessary, the year of 
the official journal in which the original text of that normative act or the 
latest consolidated text thereof has been published, and add the expres-
sion “as amended”, which shall be followed by a footnote reference.

6. The footnote to which the footnote reference referred to in para. 5 
refers shall list all consecutive amendments to the original text of the 
normative act or to the latest consolidated text thereof and shall indicate 
the relevant years of and the item numbers in the official journals.

* The translator’s notes: (1) pursuant to art. 190 para. 2 of the Constitution of the Republic of 
Poland, the rulings of the Constitutional Tribunal regarding the hierarchical conformity of nor-
mative acts shall be published in an appropriate official journal. (2) A judgment of the Consti-
tutional Tribunal in which a normative act (or some of the provisions thereof) has been found 
not to be inconsistent with the Constitution of the Republic of Poland (or another normative 
act of a higher rank) shall not be confused with a judgment in which a normative act (or some 
of the provisions thereof) has been found to be consistent with the Constitution of the Repu-
blic of Poland (or another normative act of a higher rank). In the latter case, the conformity of 
the normative act (or of some of the provisions thereof) to the Constitution of the Republic of 
Poland (or another normative act of a higher rank) has been confirmed, whereas in the former 
case, the Tribunal has found the invoked provisions of the Constitution of the Republic of 
Poland (or of another normative act of a higher rank) to be irrelevant to adjudicate the case.
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7. The marking of official journals shall be formulated as follows: 
“(… (the abbreviation for the title of an official journal) item … and …, of … 
item …, and of … item …)”, except that the abbreviation for the title of an 
official journal shall be followed by the year of that official journal (“of …”) 
when the original text of a normative act is published in the official journal 
in a year other than that indicated in the date of that normative act, or 
when the consolidated text of a normative act is published.

§ 159. The references referred to in § 156–158 shall be references 
to provisions in force in each wording those provisions will have dur-
ing the period of the binding force of a referring provision (a dynamic 
reference).

§ 160. If, exceptionally, a referring provision is to refer only to a speci-
fic version of other provisions (a static reference), this shall be indicated 
in the referring provision by formulating it as follows: “Art. … of the Act 
… (the title of the statute) shall apply to …”, and adding the expression 
“in the wording of …” in brackets; the referring provision, in addition to 
the indication of the commencement date of the provisions to which the 
reference is being made, shall indicate the marking of the official journal 
in which those provisions have been published.

§ 161. 1.105) The rules for citing the titles of normative acts together 
with the indication of the years of and item numbers in the official jour-
nals in which those acts have been published, laid down in § 158 paras 1 
and 3–7, shall also be applied in temporary, transitional, and adjustment 
provisions, as well as in amending and repealing provisions when those 
provisions cite normative acts which are being amended or repealed, 
and in legal bases for normative acts other than a statute.  

2.105) When indicating the years of and the item numbers in the official 
journals in which consecutive amendments to a normative act which is 
being amended or repealed, or the consolidated texts thereof, have been 
published, the years of and the item numbers in the official journals which 
were published prior to the date of the passing or issuance of the amend-
ing or repealing normative act shall be indicated.

105) As amended by § 1 pt 82 of the Regulation referred to in footnote 1.
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3. The rule laid down in para. 2 shall apply accordingly to legal bases for 
normative acts other than a statute.

§ 161a.106) 1. When a normative act refers to the provisions of a norma-
tive act adopted by a European Union institution, the reference shall cite 
the full current title of the latter act in the wording published in an official 
journal, as well as shall indicate the type of act, the authority which has 
issued it, the number of the act, the date and the subject matter thereof, 
and:

1) the series, number, date, and page of the official journal in which 
that act has been published – if that act has not been amended;

2) the series, number, date, and page of the official journal in which 
the original text of that act has been published, followed by the 
expression “as amended”, which shall be followed by a footnote 
reference – if that act has been amended.

2. When a normative act refers to the provisions of the normative act 
referred to in para. 1 more than once, the second and subsequent refe-
rences shall cite only the full current title of the latter act.

3. The marking of official journals shall be formulated as follows: “(… (the 
abbreviation for the title of an official journal) … (series) … (number) of … 
(the date marked with numerals as follows: dd mm yyyy), p. …)”.

4. The footnote to which the footnote reference referred to in para. 1 
pt 2 refers shall list consecutive amendments to the normative act and 
shall indicate the markings of the official journals, in the form specified by 
para. 3, in which the amendments have been published. 

5. In the case of the normative acts referred to in para. 1 which were 
published prior to 1 May 2004*, in addition to the marking of the official 
journal in which a normative act was published prior to that date, the fol-
lowing shall be indicated:

1) the chapter, volume, and pages of the special edition of the official 
journal in which that normative act has been published in Polish 
– if that act has not been amended;

2) the chapter, volume, and pages of the special edition of the official 
journal in which that normative act has been published in Polish, 

106) Inserted by § 1 pt 83 of the Regulation referred to in footnote 1.
* The translator’s note: 1 May 2004 is the date of the accession of Poland to the European 

Union.
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followed by the expression “as amended”, after which a footnote 
reference shall not be placed – if that act was amended prior to 
1 May 2004.

6. The marking of the special edition of an official journal shall be added 
after a dash and shall be formulated as follows: “(… (the abbreviation for 
the title of an official journal) chap. … vol. … p. …”.

7. In the case referred to in para. 5 pt 2, the marking of the special 
edition of the official journal in which an act amending the normative act 
to which a reference is being made has been published in Polish shall be 
indicated in the footnote to which the footnote reference referred to in 
para. 1 pt 2 refers.

8. § 159 and § 160 shall apply accordingly to references to the provi-
sions of the normative act referred to in para. 1.

9. When a normative act refers to the provisions of an implementing or 
a delegated act adopted by a European Union institution which has not 
been published in the official journal of the European Union, the reference 
shall indicate the provision of the normative act adopted by a European 
Union institution which constitutes the legal basis for the issuance of the 
implementing or delegated act.

10. Paras 1–7, § 159, and § 160 shall apply accordingly to the references 
referred to in para. 9.

§ 162. 1. When indicating official journals, the abbreviations for their 
titles shall be used.

2. The titles of the official journals shall be abbreviated as follows:
1) the Journal of Laws of the Republic of Poland – to: “Dz. U.”;
2) the Official Gazette of the Republic of Poland “Monitor Polski” 

– to: “M.P.”;
3) (repealed);107)

3a)108) the Official Journal of the European Union – to: “Dz. Urz. UE”;
3b)108) the Official Journal of the European Union, Polish special edi-

tion – to: “Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne”;
3c)108) the Official Journal of the European Communities – to: “Dz. 

Urz. WE”;

107) By § 1 pt 84 let. (a) of the Regulation referred to in footnote 1.
108) Inserted by § 1 pt 84 let. (b) of the Regulation referred to in footnote 1.
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4) the Judicial and Economic Gazette – to: “M.S.G.”;
5) the official journal of a minister who is in charge of a branch 

of the central government administration – to: “Dz. Urz. Min. 
… (the first syllable of the proper name of the minister, ending 
with the last consonant of that syllable or the first consonant 
of the following syllable, followed by a full stop) …”;

6) the joint official journal of two or more ministers who are in 
charge of branches of the central government administration 
– to: “Dz. Urz. Min. … (as in pt 5) … and Min. … (as in pt 5) …”;

7) the official journal of a central office – to: “Dz. Urz. … (the abbre-
viation for the proper name of the office, formed from the first 
letters of the words included in the name of the office, written in 
capital letters, without full stops; if the name of the office consists 
of two words, an abbreviation such as “Urz.” or “Kom.”, followed 
by the first syllable of the latter of the two words, ending with 
the last consonant of that syllable or the first consonant of the 
following syllable, followed by a full stop, shall be used) …”;

8) the joint official journal of two or more central offices – to: 
“Dz. Urz. … (as in pt 7) … and … (as in pt 7) …”;

9) the joint official journal of a  minister who is in charge of 
a  branch of the central government administration, and of 
a central office supervised by that minister – to: “Dz. Urz. Min. 
… (as in pt 5) … and … (as in pt 7) …”; 

10) a regional official journal – to: “Dz. Urz. Woj. … (the full official 
name of a region or the official name of a region formulated 
according to the rule referred to in pt 5) …”.

§ 163.109) 1. A footnote reference shall be marked with Arabic nume-
rals, followed by a bracket on the right, and shall be placed above and to 
the right of the expression to which it is attached. When it is necessary 
to place two or more footnote references after a given expression, they 
shall be separated by commas.

2. Where necessary, a  footnote to a  title or to a  provision may be 
amended; the rules laid down in division II shall apply accordingly.

109) As amended by § 1 pt 85 of the Regulation referred to in footnote 1.
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