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18. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 23 grudnia 1927 r. 

W sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczy
pospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P: N2 78, poz. 443) postanawiam co 
następuje: 

I\rt. 1.{ W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej winny być ogłaszane: 

l) ustawy państwowe; 
2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z mocą ustawy; 
3) umowy międzynarodowe, zawarte na zasadzie 

art. 49 Konstytucji, oraz zatwierdzone w drodze prawo
dawczej lub zawarte z mocy upoważnienia ustawo
wego umowy Rzeczypospolitej z Wolnem Miastem 
Gdańskiem; 

4) dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej, wydane 
w zakresie Najwyższego Zwierzchnictwa sił zbrojnych 
Państwa (art. 46 Konstytucji i rozporządzenie Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r., Dz. 
U. R. P. N279, poz. 444); 

5) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, 
wydane na podstawie art. 44 ust. 2 Konstytucji, oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów i poszczególnych mi
nistrów, o ile stanowią ogólnie o prawach lub obo
wiązkach obywateli i są wydane z upoważnienia 
ustawy oraz z powołaniem się na nią; 

6) oświadczenia Prezesa Rady Ministrów, wy
mieniające rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z mocą ustawy, które tracą moc obowiązującą 
wskutek niezłożenia ich Sejmowi w myśl art. 44 ust. 7 
Konstytucji; 

7) oświadczenia Rządu, stwierdzające zajście wa
runków, od których zależy moc obowiązująca umów 
międzynarodowych, oraz oświadczenia Rządu o przy
stąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej imieniem Wolnego 
Miasta Gdańska lu.b o przystąpieniu państw obcych 
do umów międzynarodowych, zawartych przez Rzecz
pospolitą Polską; 

. 8) oświadczenia Prezesa Rady Ministró,w o wy
rażeniu, wymaganej ustawą, zgody Sejmu Sląskiego 
na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego 
aktó,w, wspomnianych w punkcie 1 i 2; 

.: 9) inne akty prawne, których ogłoszenie w Dzien
nlRu Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej winno nastąpić 
z ,mocy szczególnego przepisu ustawy. 

I\rt. 2. Na każdym numerze Dziennika Ustaw 
RzeczyposP9litej Polskiej będzie uwidoczniony dzień 
i miejsce jego wydania. 
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f\kty prawne, wymieniGne wart. 1, uważa si~ 
za prawnie ogłoszone w dniu wydania numeru Dzien
nika Ustaw, w którym są umieszczone. 

f\rt. 3. Ustawy i rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z mo(;:ą, ustawy zyskują moc obo
wiązującą w czasie przez nie same określonym. 

Dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 1 ,p. 4) 
oraz rozporządzenia, wymienione wart. 1 p.5, zyskuj" 
moc obowiązującą z dniem piętnastym po dniu ogło
szenia, o ile w nich inaczej nie postanowiono. 

f\rt. 4. ·Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Pol
skiej wydaje Minister Sprawiedliwości. 

W razie podniesionych wątpliwości, czy akt pod
pada pod postanowienia art. 1, rozstrzyga Raqa Mi
nistrów. 

Rrt. 5. Błędy powstałe przy ogłaszaniu w Dzien
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej aktów, wymie
nionych wart. l, prostowane będą w drodze ob
wieszczeń, ogłaszanych w Dzienniku Ustaw z zacho
waniem następujących przepisów: 

a) jeśli błąd zdarzył się w oryginale ustawy I po
lega na sporządzeniu tekstu niezgodnego 
z brzmieniem uchwalonem, błąd prostuje ob
wieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej, pod-

' pisane przez Prezesa Rady Ministrów i mini
strów, którzy podpisali daną ustawę; 

b) jeśli błąd zdarzył się w oryginale innego aktu, 
wymienionego wart. 1, błąd prostuje ob
wieszczenie tych władz, które dany akt wy
dały lub podały do wiadomości; błąd wory
ginale rozporządzenia Rady Ministrów prostuje 
obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów. Ob
wieszczenia, wsp'omniane w ustępie niniej
szym, winny być podpisane przez osoby u
rzędowe, których podpisy są uwidocznione . 
na prostowanym akCIe; obwieszczenie Prezy
denta Rzeczypospolitej, prostujące błąd w ory
ginale rozporządzenia, wymienionego wart. 1 
p.2, podpisuje Prezes Rady Ministrów i mini
strowie, którym poruczono wykonanie rozpo
rządzenia. 

. Błąd w nadesłanym do ogłoszenia tek
ście umowy międzynarodowej lub w przekła
dzie je) tekstu autentycznego prostuje ob
wieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych; 

c) jeśli błąd polega na niezgodnem z oryginałem 
ogłoszeniu danego aktu, błąd prostuje w dro· 

. dze obwieszczenia Minister Sprawiedliwości. 

f\rt. 6. Sądy, władze ' centralne, urzędy admi
nistracji ogólnej i skarbowej winny prenumerować 
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rada Min istrów władna jest na wniosek właści
wego ministra ustalić listę innych urzędów i instytucyj 
państwowych i samorządowych, które są obowiązane 
prenumerować Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej. . 

Bibljoteki publiczne otrzymują na żądanie egzem· 
plarz Dziennika Ustaw bezpłatnie, o ile go nie otrzy
mują na mocy innych przepisów. 

Władze państwowe i samorządowe; oznaczone 
rozporządzeniami właściwych ministrów, obowiązane 

są udostępnić ludności bezpłatne przeglądanie Dzien
nika Ustaw. 

Rrt. 7, Warunki prenumeraty Dziennika Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ceny poszczególnych 
numerów ustala Minister Sprawiedliwości. 

Rrl. 8. Rozporządzenie niniejsze nie narusza 
w niczem poszczególnych przepisów dotyczZ\cych ogła
szania rozporządzeń Rządu, w przepisach tych ozna
czonych. 

Zarządzenia o · wywłaszczeniu gruntów, wyda
wane na zasadzie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. 
w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszcze
niu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych 
dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz 
wszelkich urządzeń użytecźności publicznej (Dz. P. P. P. 
N!! 14, poz. 162) oraz statuty spółek, które przed dniem 
wejścia w' życie ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. 
U. R. P. N!! 66, poz. 400) miały być ogłaszane w Dzien
niku Praw Państwa, - będą ogłaszane w gazecie rz~· . 
dowej. 

Rrt. 9. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Ministrowi Sprawiedliwości oraz innym 
właściwym ministrom. 

Rrt. 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia ninieJ
szego traci moc obowiązującą ustawa z dnia 31 lipca 
191 ~ r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rze
czypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N!! 66, poz. 400) oraz 
ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. o zmianie ustawy 
z dnia 31 lipca 1919 r. w sprawie wydawania Dziennika 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1925 r. 
N!! 1, poz. 1). 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: 
J. Piłsudski 

Minister: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawoj Składkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Mińister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
Dr. Dobrucki 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji: Romocki 

Minister Robót PublicZnych: Moraczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiew!cJI 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław MiGdziński 


