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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2000 r.

w sprawie okreÊlenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urz´dowych.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór graficzny pierw-
szej i ostatniej strony nast´pujàcych dzienników urz´-
dowych:

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”,

3) Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski B”,

4) dziennika urz´dowego ministra kierujàcego dzia-
∏em administracji rzàdowej,

5) dziennika urz´dowego urz´du centralnego,

6) wojewódzkiego dziennika urz´dowego.

§ 2. Na pierwszej stronie dzienników urz´dowych,
wymienionych w § 1, zamieszcza si´:

1) god∏o Rzeczypospolitej Polskiej,

2) tytu∏ dziennika urz´dowego,

3) miejsce i dat´ wydania,

4) kolejny numer, z zachowaniem kolejnoÊci nume-
rów w ka˝dym roku kalendarzowym,

5) informacj´ o treÊci dziennika urz´dowego, z zacho-
waniem kolejnoÊci pozycji i stron w ka˝dym roku
kalendarzowym.

§ 3. 1. Tytu∏ dziennika urz´dowego, wymienionego
w § 1 pkt 4, sk∏ada si´ z wyrazów „Dziennik Urz´dowy”
oraz nazwy w∏asnej ministra kierujàcego dzia∏em ad-
ministracji rzàdowej.

2. Tytu∏ dziennika urz´dowego, wymienionego w
§ 1 pkt 5, sk∏ada si´ z wyrazów „Dziennik Urz´dowy”
oraz nazwy urz´du centralnego.

3. W przypadku wydawania wspólnego dziennika
urz´dowego dwóch lub wi´cej ministrów kierujàcych
dzia∏ami administracji rzàdowej oraz wspólnego dzien-
nika urz´dów centralnych podleg∏ych Prezesowi Rady
Ministrów, tytu∏ dziennika sk∏ada si´ z wyrazów
„Dziennik Urz´dowy” oraz odpowiednio nazwy w∏a-
snej ministrów albo urz´dów centralnych.

4. W przypadku wydawania wspólnego dziennika
urz´dowego przez ministra kierujàcego dzia∏em admi-
nistracji rzàdowej z urz´dem centralnym nadzorowa-
nym przez niego, tytu∏ dziennika sk∏ada si´ z wyrazów
„Dziennik Urz´dowy” oraz nazwy w∏asnej ministra
i urz´du centralnego.

5. Tytu∏ dziennika urz´dowego, wymienionego
w § 1 pkt 6, sk∏ada si´ z wyrazów „Dziennik Urz´dowy”
oraz nazwy województwa.

§ 4. Na ostatniej stronie dzienników urz´dowych,
wymienionych w § 1, zamieszcza si´:

1) nazw´ organu wydajàcego,

2) nazw´, adres, telefon oraz adres poczty elektronicz-
nej redakcji,

3) nazw´, adres, telefon oraz adres poczty elektronicz-
nej jednostki dokonujàcej sk∏adu, druku i rozpo-
wszechniania,

4) klauzul´ „T∏oczono z polecenia ... (nazwa organu
wydajàcego dziennik) w ... (nazwa i adres jednost-
ki dokonujàcej druku),

5) cen´ egzemplarza dziennika urz´dowego,

6) informacj´ o warunkach rozpowszechniania i pre-
numeraty dziennika urz´dowego,

7) informacj´ o miejscu, w którym sà wy∏o˝one do po-
wszechnego wglàdu zbiory dziennika urz´dowego
wraz ze skorowidzami.

§ 5. Na dziennikach urz´dowych mo˝e byç umiesz-
czany kod kreskowy.

§ 6. 1. Wzór graficzny pierwszej i ostatniej strony:

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej — sta-
nowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” — stanowi za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia,

3) Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski B” — stanowi za∏àcznik nr 3 do roz-
porzàdzenia,

4) dziennika urz´dowego ministra kierujàcego dzia-
∏em administracji rzàdowej — stanowi za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia,

5) dziennika urz´dowego urz´du centralnego — sta-
nowi za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia,

6) wojewódzkiego dziennika urz´dowego — stanowi
za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

2. Opis wzorów graficznych, wymienionych
w ust. 1, zawiera za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek



Dziennik Ustaw Nr 120 — 7145 — Poz. 1289

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia r. Nr 00
TREÂå:
Poz.:

USTAWA1)

102) — z dnia ................................... 2001 r.3) o4)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 205)

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW1)

112) — z dnia ................................... 2001 r.3) w sprawie4)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 245)

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Wzór graficzny pierwszej strony

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2000 r. (poz. 1289)

Za∏àcznik nr 1

102)

USTAWA1)

z dnia ................................................ 2001 r.3)

o ........................................................................................................................................................... 4)

(treÊç aktu)

———————
1) Rodzaj aktu normatywnego.
2) Numer pozycji.
3) Data aktu normatywnego.
4) Tytu∏ aktu normatywnego. 
5) Numer strony, na której zamieszczono akt normatywny.
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Dziennik Ustaw Nr — 34 —1) Poz. 2)

II. Wzór graficzny ostatniej strony

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Ustaw.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wy∏o˝one sà do powszechnego wglàdu zbiory Dziennika Ustaw wraz ze skorowidzami.

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji 3)

Sk∏ad, druk i kolporta˝:4)

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w5)

ISSN ....................... Cena ........ z∏

————————
1) Numer strony.
2) Numer pozycji.
3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.
4) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonujàcej sk∏adu, druku i rozpowszechniania.
5) Nazwa oraz adres jednostki dokonujàcej druku.
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MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia r. Nr 00
TREÂå:
Poz.:

ZARZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ1)

102) — z dnia ................................... 2001 r.3) o4)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 205)

OBWIESZCZENIE1)

112) — z dnia ................................... 2001 r.3) o4)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 245)

Za∏àcznik nr 2

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZ¢DOWEGO 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI”

I. Wzór graficzny pierwszej strony

102)

ZARZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ1)

z dnia ................................................ 2001 r.3)

o ........................................................................................................................................................... 4)

(treÊç aktu)

———————
1) Rodzaj aktu prawnego.
2) Numer pozycji.
3) Data aktu prawnego.
4) Tytu∏ aktu prawnego.
5) Numer strony, na której zamieszczono akt prawny.
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Monitor Polski Nr — 34 —1) Poz. 2)

II. Wzór graficzny ostatniej strony

* Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Monitora Polskiego.
* Informacja o czasie i miejscu, w którym wy∏o˝one sà do powszechnego wglàdu zbiory Monitora Polskiego wraz ze skorowidzami.

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji 3)

Sk∏ad, druk i kolporta˝:4)

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w5)

ISSN ....................... Cena ........ z∏

————————
1) Numer strony.
2) Numer pozycji.
3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.
4) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonujàcej sk∏adu, druku i rozpowszechniania.
5) Nazwa oraz adres jednostki dokonujàcej druku.



Dziennik Ustaw Nr 120 — 7149 — Poz. 1289

Za∏àcznik nr 3

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZ¢DOWEGO 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI B”

I. Wzór graficzny pierwszej strony

Warszawa, dnia                              r. Nr 0 3
TREÂå:
Poz.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE1 )

STR.
10 0002)— ......................................................3)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 204)

OBWIESZCZENIE LUB OG¸OSZENIE1)

10 0012) — .....................................................3)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 404)

10 0002)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE1)

................................................................................................3)

(treÊç sprawozdania)

———————
1) Rodzaj obwieszczenia lub og∏oszenia.
2) Numer pozycji.
3) OkreÊlenie podmiotu zamieszczajàcego obwieszczenie lub og∏oszenie.
4) Numer strony, na której zamieszczono obwieszczenie lub og∏oszenie.

MONITOR POLSKI B
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Monitor Polski B Nr — 34 —1) Poz. 

* Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Monitora Polskiego B.
* Informacja o czasie i miejscu, w którym wy∏o˝one sà do powszechnego wglàdu zbiory Monitora Polskiego B wraz ze skorowidzami.

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: 2)

Sk∏ad, druk i kolporta˝:3)

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w4)

ISSN ....................... Cena ........ z∏

————————
1) Numer strony.
2) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.
3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonujàcej sk∏adu, druku i rozpowszechniania.
4) Nazwa oraz adres jednostki dokonujàcej druku.

II. Wzór graficzny ostatniej strony
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DZIENNIK URZ¢DOWY
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, dnia r. Nr 00
TREÂå:
Poz.:

ZARZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

102) — z dnia ................................... 2001 r.3) o4)..........................................................................................................................205)

OBWIESZCZENIE1)

112) — z dnia ................................... 2001 r.3) w sprawie4)...........................................................................................................245)

Za∏àcznik nr 4

WZÓR GRAFICZNY DZIENNIKA URZ¢DOWEGO MINISTRA KIERUJÑCEGO
DZIA¸EM ADMINISTRACJI RZÑDOWEJ

I. Wzór graficzny pierwszej strony

102)

ZARZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia ................................................ 2001 r.3)

o ........................................................................................................................................................... 4)

(treÊç aktu)

———————
1) Rodzaj aktu prawnego.
2) Numer pozycji.
3) Data aktu prawnego.
4) Tytu∏ aktu prawnego. 
5) Numer strony, na której zamieszczono akt prawny.
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Dziennik Urz´dowy
Ministra Finansów — 34 —1) Poz. 2)

II. Wzór graficzny ostatniej strony

Wydawca: Minister Finansów

Redakcja: 3)

Sk∏ad, druk i rozpowszechnianie:4)

● Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urz´dowego.
● Informacja o czasie i miejscu, w którym wy∏o˝one sà do powszechnego wglàdu zbiory Dziennika Urz´dowego wraz ze skorowidzami.

T∏oczono z polecenia Ministra Finansów w5)

ISSN ....................... Cena ........ z∏

————————
1) Numer strony.
2) Numer pozycji.
3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.
4) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonujàcej sk∏adu, druku i rozpowszechniania.
5) Nazwa oraz adres jednostki dokonujàcej druku.
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DZIENNIK URZ¢DOWY
G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

Warszawa, dnia r. Nr 00
TREÂå:
Poz.:

OBWIESZCZENIE1)

102) — z dnia ................................... 2001 r.3) o4)..........................................................................................................................205)

KOMUNIKAT1)

112) — z dnia ................................... 2001 r.3) w sprawie4)...........................................................................................................245)

Za∏àcznik nr 5

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZ¢DOWEGO URZ¢DU CENTRALNEGO

I. Wzór graficzny pierwszej strony

102)

OBWIESZCZENIE1)

z dnia ................................................ 2001 r.3)

o ........................................................................................................................................................... 4)

(treÊç aktu)

———————
1) Rodzaj aktu prawnego.
2) Numer pozycji.
3) Data aktu prawnego.
4) Tytu∏ aktu prawnego. 
5) Numer strony, na której zamieszczono akt prawny.
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Dziennik Urz´dowy
G∏ównego Urz´du Statystycznego — 34 —1) Poz. 2)

II. Wzór graficzny ostatniej strony

Wydawca: G∏ówny Urzàd Statystyczny

Redakcja: 3)

Sk∏ad, druk i rozpowszechnianie:4)

● Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urz´dowego.
● Informacja o czasie i miejscu, w którym wy∏o˝one sà do powszechnego wglàdu zbiory Dziennika Urz´dowego wraz ze skorowidzami.

T∏oczono z polecenia Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w5)

ISSN ....................... Cena ........ z∏

————————
1) Numer strony.
2) Numer pozycji.
3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.
4) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonujàcej sk∏adu, druku i rozpowszechniania.
5) Nazwa oraz adres jednostki dokonujàcej druku.
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DZIENNIK URZ¢DOWY
WOJEWÓDZTWA MA¸OPOLSKIEGO

Kraków, dnia r. Nr 00
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIE WOJEWODY1)

102) — z dnia ................................... 2001 r.3) w sprawie4)...........................................................................................................205)

OBWIESZCZENIE1)

112) — z dnia ................................... 2001 r.3) w sprawie4)...........................................................................................................245)

Za∏àcznik nr 6

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY WOJEWÓDZKIEGO DZIENNIKA URZ¢DOWEGO

I. Wzór graficzny pierwszej strony

102)

ROZPORZÑDZENIE WOJEWODY1)

z dnia ................................................ 2001 r.3)

w sprawie ..................................................................................................................................................... 4)

(treÊç aktu)

———————
1) Rodzaj aktu prawnego.
2) Numer pozycji.
3) Data aktu prawnego.
4) Tytu∏ aktu prawnego. 
5) Numer strony, na której zamieszczono akt prawny.
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Dziennik Urz´dowy
Województwa Ma∏opolskiego — 34 —1) Poz. 2)

II. Wzór graficzny ostatniej strony

Wydawca: Wojewoda Ma∏opolski

Redakcja: 3)

Sk∏ad, druk i rozpowszechnianie:4)

● Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urz´dowego.
● Informacja o czasie i miejscu, w którym wy∏o˝one sà do powszechnego wglàdu zbiory Dziennika Urz´dowego wraz ze skorowidzami.

T∏oczono z polecenia Wojewody Ma∏opolskiego w5)

ISSN ....................... Cena ........ z∏

————————
1) Numer strony.
2) Numer pozycji.
3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.
4) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonujàcej sk∏adu, druku i rozpowszechniania.
5) Nazwa oraz adres jednostki dokonujàcej druku.
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Za∏àcznik nr 7

OPIS WZORÓW GRAFICZNYCH PIERWSZEJ I OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKÓW URZ¢DOWYCH

I. Opis pierwszej strony

1. Format strony
Po obci´ciu 225 mm x 297 mm; marginesy: wewn´trz-
ny — 22 mm (grzbietowy), zewn´trzny — 19 mm, gór-
ny — 16 mm, dolny — 19 mm (minimalny).

2. God∏o Rzeczypospolitej Polskiej
Umieszczone 22 mm od marginesu wewn´trznego
i 16 mm od marginesu górnego. Wymiary god∏a:
28 mm wysokoÊci i 25 mm szerokoÊci.

3. Tytu∏ dziennika urz´dowego
1) wyrazy:

a) „Dziennik Ustaw”,
b) „Monitor Polski”,
c)„Monitor Polski B”,
d) „Dziennik Urz´dowy” w odniesieniu do dzien-

ników, o których mowa w § 1 pkt 4—6 rozpo-
rzàdzenia

— krój pisma Egyptian jasny 41 pkt, umieszczo-
ny 16 mm od marginesu górnego i 19 mm od
marginesu zewn´trznego,

2) wyrazy:
a) „Rzeczypospolitej Polskiej” — w odniesieniu

do Dziennika Ustaw,
b) „Dziennik Urz´dowy Rzeczypospolitej Pol-

skiej” — w odniesieniu do Monitora Polskie-
go oraz Monitora Polskiego B,

c) „Ministra ....” ze wskazaniem nazwy w∏asnej
ministra kierujàcego dzia∏em administracji
rzàdowej — w odniesieniu do dzienników
urz´dowych ministrów,

d) zawierajàce nazw´ urz´du centralnego —
w odniesieniu do dzienników urz´dowych
urz´dów centralnych,

e) „Województwa ....” ze wskazaniem nazwy
województwa — w odniesieniu do wojewódz-
kich dzienników urz´dowych

— krój pisma Egyptian jasny 22 pkt, umieszczo-
ny 4,5 mm pod tytu∏em, o którym mowa
w ppkt 1, i Êrodkowany pod nim,

3) pod winietà — 3 mm poni˝ej tytu∏u, 19 mm od
marginesu zewn´trznego znajduje si´ linia
o gruboÊci 1 pkt i d∏ugoÊci 150 mm.

4. Miejsce i data wydania
Krój pisma Egyptian jasny, 16 pkt, Êrodkowany.

5. Numer
1) umieszczony pod linià, o której mowa w pkt 3

ppkt 3, w odleg∏oÊci 2 mm od niej i 19 mm od
marginesu zewn´trznego, krój pisma Egyptian
jasny 26 pkt,

2) ostatni numer w danym roku oznaczany gwiazd-
kà,

3) poni˝ej linia 2 pkt pó∏gruba, d∏ugoÊci 153 mm,
umieszczona 2 mm od daty i miejsca wydania
oraz numeru dziennika i 22 mm od marginesu
wewn´trznego.

6. TreÊç i pozycja

Wyrazy „TreÊç:” i „Poz.:” — krój pisma Univers
pó∏gruby, wersaliki i tekst 9 pkt, umieszczone 7 mm
poni˝ej linii, o której mowa w pkt 5 ppkt 3, i 22 mm
od marginesu wewn´trznego.

7. Informacja o treÊci
1) rodzaj aktu normatywnego, aktu prawnego oraz

obwieszczenia i og∏oszenia — Univers pó∏gruby,
wersaliki spacjowane 9 pkt,

2) numer pozycji — Univers pó∏gruby, 9 pkt,
3) data, tytu∏ aktu normatywnego, aktu prawnego

oraz obwieszczenia i og∏oszenia — Univers ja-
sny, 9 pkt,

4) numer strony — Univers jasny, 9 pkt,
5) odst´p pomi´dzy rodzajem aktu normatywnego,

aktu prawnego oraz obwieszczeniem i og∏osze-
niem a tytu∏em tego aktu oraz obwieszczeniem
i og∏oszeniem — 5 mm,

6) odst´p pomi´dzy poszczególnymi pozycjami —
8 mm,

7) tekst informacji o treÊci zamkni´ty podwójnà li-
nià pó∏grubà o szerokoÊci 153 mm w odst´pie
4 mm od ostatniego numeru pozycji,

8) informacja o treÊci umieszczona jest w odst´pie
22 mm od marginesu wewn´trznego.

II. Opis ostatniej  strony

1. Oznaczenie strony
Je˝eli obj´toÊç aktu normatywnego, prawnego lub
obwieszczenia i og∏oszenia w danym dzienniku
urz´dowym:
1) obejmuje ostatnià stron´ — w lewym, górnym

rogu zamieszcza si´ nazw´ dziennika urz´dowe-
go wraz z jego kolejnym numerem; w tej samej
linii na Êrodku strony zamieszcza si´ numer stro-
ny; w tej samej linii w prawym górnym rogu za-
mieszcza si´ numer pozycji aktu w danym nu-
merze dziennika urz´dowego,

2) nie obejmuje ostatniej strony — na Êrodku stro-
ny zamieszcza si´ tylko numer strony.

Informacje wymienione w pkt 1 i 2 pisane sà kro-
jem pisma Univers jasny 10 pkt; pod tymi informa-
cjami znajduje si´ linia d∏ugoÊci 184 mm, gruboÊci
1 pkt.

2. Stopka

Stopka zawierajàca informacje, o których mowa
w § 4 rozporzàdzenia, pisana jest Universem ja-
snym wielkoÊci 7 pkt, z wyjàtkiem wyrazów „Wy-
dawca”, „Redakcja” oraz „Sk∏ad, druk i rozpo-
wszechnianie”, które pisane sà Universem pó∏gru-
bym wielkoÊci 7 pkt; oznaczenie ISSN pisane jest
Universem jasnym 10 pkt; cena pisana jest Univer-
sem pó∏grubym 12 pkt.

3. Linie

Wszystkie linie wyst´pujàce w stopce majà d∏u-
goÊç 184 mm i gruboÊç 1 pkt.


