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Szanowny Panie, 

W odpowiedzi na petycję z dnia 12 sierpnia 2019 r., działając z upoważnienia Prezesa 

Rządowego Centrum Legislacji, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uprzejmie informuję, co następuje. 

W skierowanej do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji petycji z dnia 12 sierpnia 

2019 r., wniósł Pan o podjęcie działania mającego na celu zamieszczanie w ogłoszonym  

akcie prawnym informacji „o bezpiecznym podpisie elektronicznym organu (albo osoby 

upoważnionej) wydającego dziennik urzędowy”. 

W odpowiedzi na powyższe informuję, że każdy akt prawny ogłoszony w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, zwanych dalej „Dziennikiem Urzędowym”,  począwszy od dnia 1 stycznia 

2012 r., to jest od dnia kiedy Dziennik Urzędowy wydaje się w formie elektronicznej, jest 

opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez organ wydający 

Dziennik Urzędowy. Informacja na temat podpisu znajduje się na pierwszej stronie 

ogłoszonego aktu prawnego (w prawym górnym rogu). Wzmiankowany podpis elektroniczny 

może też być zweryfikowany za pomocą powszechnie dostępnych programów służących do 

weryfikacji podpisów elektronicznych.  

Tym samym zostają spełnione wymogi zawarte w powołanym w petycji przepisie  

§ 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne  
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i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz 

środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289, 

poz. 1699), który stanowi, że „autentyczność i integralność dzienników urzędowych, zbiorów 

aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę oraz innych aktów 

podlegających ogłoszeniu jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym 

organu lub osoby upoważnionej przez organ wydający dziennik urzędowy”.  

W odniesieniu natomiast do aktów prawnych ogłoszonych przed dniem 1 stycznia  

2012 r., należy zwrócić uwagę, że w tym okresie Dzienniki Urzędowe były wydawane  

w wersji papierowej. Z tego też względu, aktualnie na stronie internetowej Dziennika 

Urzędowego znajdują się wyłącznie kopie/skany ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 2012 r. 

aktów prawnych lub skany ówczesnego papierowego wydania Dziennika Urzędowego. 

 Mając powyższe na uwadze, żądanie zawarte w petycji należy uznać za 

bezprzedmiotowe. 

Z poważaniem, 

 

Piotr Ołdak  

Wicedyrektor  

Departamentu Prawnego i Postępowań przed 

Trybunałem Konstytucyjnym  

w Rządowym Centrum Legislacji  
 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/  
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