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Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Przepisy art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych wprowadzają pewną dychotomię w procedurze ogłaszania tekstów jednolitych aktów 
prawnych. 

Jak wynika z ust. 1 przywołanego przepisu „jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa 
była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione, 
marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy”. W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada 
sformułowana w art. 16 ust. 3, wedle której „teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza 
organ właściwy do wydania aktu normatywnego”. Jednakże w toku kolejnych nowelizacji ustawy 
poczyniono pewne wyjątki od ostatniej zasady. Zgodnie bowiem z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. 
brzmieniem art. 16 ust. 3 ustawy w przypadku ogłaszania tekstów jednolitych aktów normatywnych 
określonego rodzaju kompetencje do dokonania tej czynności przypisano konkretnemu podmiotowi 
niebędącemu organem właściwym do wydania ujednolicanego aktu normatywnego. 

Cytowany art. 16 ust. 3 in fine określa katalog trzech wyjątków, który obejmuje regulaminy Sejmu i 
Senatu, akty normatywne Rady Ministrów oraz akty normatywne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Prawo do ogłaszania tekstów jednolitych w wymienionych przypadkach przypisano odpowiednio: 
marszałkowi Sejmu i marszałkowi Senatu, prezesowi Rady Ministrów oraz przewodniczącemu KRRiT. 
Warto przy tej okazji podkreślić, że obowiązujące przepisy prawa przewidują obowiązek ogłaszania tekstu 
jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy, jeśli był on 
nowelizowany. 

Opisany stan prawny oznacza w istocie, że tekst jednolity zmienionej uchwały podjętej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego powinien zostać przyjęty przez organ stanowiący tej jednostki, na przykład przez 
radę gminy, w formie kolejnej uchwały, do której jako załącznik dołączone będzie obwieszczenie w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały. 

Takie uregulowanie niniejszego zagadnienia powoduje, że samorządy niezwykle rzadko decydują się na 
ogłaszanie tekstów jednolitych, obawiając się chociażby wzniecenia na nowo ewentualnych sporów 
politycznych przy okazji podejmowania uchwały w sprawie tekstu jednolitego. Trudno zatem dziwić się 
występującej powszechnie praktyce samorządów, które zamiast stosować procedurę ustawową dotyczącą 
tekstów jednolitych, wolą podjąć nową uchwałę. 

Wobec tego konieczne wydaje się rozważenie zasadności wprowadzenia zmian do art. 16 ust. 3 ustawy. 
Celem zmian powinno być przeniesienie kompetencji w zakresie ogłaszania tekstów jednolitych uchwał 
jednostek samorządu terytorialnego poprzez rozszerzenie katalogu wyjątków przewidzianych w tym 
przepisie. W ten sposób ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nie byłoby kompetencją całej rady, tylko jej 
przewodniczącego. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




