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Na podstawie art. 15 ust. 5, art. 20a ust. 2 oraz
art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏asza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w spra-
wie wymagaƒ technicznych dokumentów elektronicz-
nych zawierajàcych akty normatywne i inne akty praw-
ne, elektronicznej formy dzienników urz´dowych oraz
Êrodków komunikacji elektronicznej i informatycznych
noÊników danych (Dz. U. Nr 75, poz. 451 i Nr 113,
poz. 722) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla si´ pkt 12, 13 i 15,

b) w pkt 16 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 17 w brzmieniu:

„17) PDF — format plików PDF (Portable Docu-
ment Format) generowany w sposób
umo˝liwiajàcy przeszukiwanie tekstu doku-
mentu i jego wydruk.”;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz
z za∏àcznikami opatruje si´ bezpiecznym
podpisem elektronicznym organu upowa˝-
nionego do wydania aktu prawnego oraz
oznacza si´ czasem. Podpis ten weryfikuje
si´ za pomocà kwalifikowanego certyfikatu
sporzàdzonego w strukturach fizycznych do-
kumentu w formacie XML i oznacza si´ cza-
sem, zgodnie ze specyfikacjà technicznà for-
matu podpisu okreÊlonà w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.”,

b) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku orzeczenia sàdu lub Trybuna∏u
Konstytucyjnego dokument elektroniczny
zawiera w swojej treÊci poÊwiadczenie
zgodnoÊci z orygina∏em, obejmujàce tak˝e
dane organu (sk∏adu orzekajàcego), który
wyda∏ i podpisa∏ orzeczenie, oraz opatruje
si´ go bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym osoby upowa˝nionej przez ten organ
lub na mocy odr´bnych przepisów do spo-
rzàdzenia odpisu orzeczenia.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do
uchwa∏ Paƒstwowej Komisji Wyborczej pod-
pisanych na mocy odr´bnych przepisów
przez wszystkich cz∏onków bioràcych udzia∏
w ich podejmowaniu oraz obwieszczeƒ Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej, a tak˝e proto-
ko∏ów terytorialnych komisji do spraw refe-
rendum.”;

3) w § 4:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) w ust. 2 w pkt 4 Êrednik zast´puje si´ kropkà
i uchyla si´ pkt 5 i 6,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W∏àczone w treÊç aktu elementy zewn´trzne
okreÊlone w ust. 2 pkt 4 sà przechowywane
w postaci plików binarnych, do których od-
wo∏anie nast´puje w postaci wzgl´dnego
odnoÊnika opatrzonego etykietà z informa-
cjà na temat danego zbioru. BezpoÊrednio
w kodzie XML dokumentu elektronicznego
wprowadza si´ skrót kryptograficzny dane-
go pliku binarnego wyliczany za pomocà
funkcji skrótu.”,

d) uchyla si´ ust. 4—7;

4) uchyla si´ § 5—7;

5) w § 8:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. AutentycznoÊç i integralnoÊç dzienników
urz´dowych oraz zbiorów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez powiat
lub gmin´ sà zapewnione bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym upowa˝nionej osoby,
weryfikowanym za pomocà kwalifikowane-
go certyfikatu lub przez zastosowanie tech-
nik kryptograficznych systemu teleinforma-
tycznego organu wydajàcego dziennik urz´-
dowy.

2. Dzienniki urz´dowe wydaje si´ w formacie
PDF, opatruje si´ bezpiecznym podpisem
elektronicznym organu wydajàcego i ozna-
cza si´ czasem okreÊlanym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r.
o czasie urz´dowym na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16,
poz. 144).”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ wydajàcy dzienniki urz´dowe, zbiory
aktów prawa miejscowego stanowionych
przez powiat lub gmin´ oraz inne akty pod-
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ technicznych dokumentów elektronicznych zawierajàcych
akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urz´dowych 
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1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — informatyzacja, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
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legajàce og∏aszaniu w postaci dokumentów
elektronicznych udost´pnia na stronie pod-
miotowej Biuletynu Informacji Publicznej
dane (certyfikaty) i aplikacj´ s∏u˝àcà do we-
ryfikacji oznaczeƒ i podpisów elektronicz-
nych organów upowa˝nionych do podpisy-
wania dzienników urz´dowych, zbiorów
prawa miejscowego stanowionych przez
powiat lub gmin´ oraz innych aktów podle-
gajàcych og∏aszaniu.”;

6) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia; 

7) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w § 6 w ust. 1
zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Jest wymagane, aby elektroniczna forma udo-
st´pnianych dzienników urz´dowych by∏a zabez-
pieczona za pomocà technik kryptograficznych
systemu teleinformatycznego organu wydajàcego
poprzez umieszczenie podpisu:”;

8) uchyla si´ za∏àczniki nr 3—5 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz. 1568) 

WYMAGANIA DOTYCZÑCE SPORZÑDZANIA AKTÓW NORMATYWNYCH 
W POSTACI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

§ 1. Akty prawne sà zapisywane jako teksty
strukturalne w postaci uniwersalnego formatu teksto-
wego do zapisu danych w formie elektronicznej XML,
okreÊlonego standardem W3C (World Wide Web
Consortium).

§ 2. Tekst strukturalny aktu prawnego zawiera:

1) struktur´ aktu prawnego:

a) cz´Êç,

b) ksi´g´,

c) tytu∏,

d) dzia∏,

e) rozdzia∏,

f) oddzia∏,

g) artyku∏,

h) paragraf, 

i) ust´p,

j) punkt,

k) liter´,

l) tiret;

2) tekst poszczególnych cz´Êci aktu;

3) tytu∏y poszczególnych cz´Êci aktu;

4) przypisy wraz z odnoÊnikami;

5) uwagi do treÊci umieszczanych bezpoÊrednio
w tekÊcie lub na marginesie;

6) w∏àczone w treÊç elementy zewn´trzne (obrazy,
tabele itp. przechowywane w osobnych dokumen-
tach);

7) za∏àczniki do aktów prawnych;

8) odes∏ania do innych aktów prawnych;

9) oznaczenia definicji poj´ç s∏ownikowych.
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