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Wkładka aktualizacyjna na rok 2019 do książki  
U. Legierskiej „Prawo administracyjne – podręcznik” 

Str. 4, Wykaz skrótów, Akty prawne – u.s.d.g. – obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców. 

Str. 7, przykład – Zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nauka jest... 

Str. 13, 6 wiersz od dołu – Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności została zastąpiona Usta-
wą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 22 marca ustawa ta została podpisana przez Pre-
zydenta RP. 

Str. 19, przypis – W przypisie jest podany przykład preambuły, która została uchylona. Przykład aktualny to 
preambuła do Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Str. 25, przykład pośrodku strony, wiersz 3 – Obowiązująca ustawa to Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – 
Prawo o zgromadzeniach. 

Str. 27, przykład – Podany artykuł został uchylony. Przykład aktualny: Art. 50 ust. 9 Ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe: „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, 
w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia 
o konkursie, tryb pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania, a także możliwość unieważnie-
nia konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania, kierując się 
sprawnością i efektywnością prac komisji”. 

Str. 36, Tabela 4, wiersz 3 – Przykłady aktów prawa obowiązujących wewnętrznie: Zarządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. 
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki. 

Str. 37, górny przykład – Obowiązujący akt prawny to Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Str. 42, wyliczenie u góry strony – Do katalogu dzienników z dniem 01.01.2019 r. został dodany Dziennik 
Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego. 

Str. 43, wiersz 11 od dołu – Jeżeli ustawa była nowelizowana, jej tekst jednolity jest ogłaszany nie rzadziej 
niż raz na 12 miesięcy. Ponadto ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. 

Str. 57, pierwszy przykład – Kompetencje – fragment art. 8 ust. 15 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe stanowi, że zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawo-
wych należy do zadań własnych gmin. 

Str. 63, przykład – Ogłoszono tekst jednolity Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 161, z późn. zm.). 

Str. 65, tabela, przedostatni wiersz – Obowiązująca ustawa to Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe. 

Str. 73, przykład – Ogłoszono tekst jednolity Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) oraz tekst jednolity Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 620, z późn. zm.). 

Str. 77, przykład drugi od góry – Obowiązujący akt prawny to Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Str. 80, przykład – Ogłoszono tekst jednolity Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 1183). 

Str. 83, wiersz 11 od góry (od tabeli) – Wskazane w punkcie 2 jako przykład rozporządzenie zostało uchy-
lone, inne obowiązujące to np. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie au-
tostrad płatnych, wydane na podstawie art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 27 października 1994 r. 
o autostradach płatnych. 

Str. 86, wiersz 5 od góry – Obowiązujący akt prawny to Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. 
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Str. 86, wiersz 16 od góry – Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego została zniesiona w drodze rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. Przykładem ustanowienia obowiązującej komisji 
będzie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organi-
zacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. 

Str. 86, wiersz 23 od góry – Wskazana w punkcie 5 jako przykład komisja wspólna została zniesiona 
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. 

Str. 87, punkt 7 – Do wskazanego wyliczenia zadań należących do Rządowego Centrum Legislacji należy 
dodać: zapewnienie udziału Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybu-
nałem Konstytucyjnym; opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów 
prawnych innych niż rządowe projekty ustaw, skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, 
w tym poprzez ich ocenę pod względem prawnym i redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowa-
dzoną przez Centrum. 

Str. 87, przykład – Wskazane w przykładzie stanowisko pełnomocnika zostało zniesione w drodze rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. Przykładem ustanowienia działającego obecnie 
pełnomocnika będzie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowie-
nia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, które jako pełnomocnika wyznacza 
sekretarza lub podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Str. 90, górny przykład – Ogłoszono tekst jednolity Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicz-
nej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 997). 

Str. 91, przykład – Obowiązujący akt prawny to Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 
2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Str. 91, wzór 11 – Ministerstwo wskazane we wzorze funkcjonowało do listopada 2015 r. 

Str. 92, górny przykład – Jacek Cichocki stanowisko ministra zadaniowego pełnił do dnia 16 listopada 2015 r. 

Str. 92, wiersz 16 od dołu – Ogłoszono tekst jednolity Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach admini-
stracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 888, z późn. zm.). W drodze nowelizacji wprowa-
dzono trzy nowe działy administracji rządowej: energia, gospodarka złożami kopalin, żegluga śródlą-
dowa oraz zmieniono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo na budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. 
W drodze kolejnej nowelizacji z dniem 1 stycznia 2017 r. uchylono dział 23. Skarb Państwa. Z dniem 
1 października 2018 r. dział nauka został połączony z działem szkolnictwo wyższe, tworząc dział o 
nazwie: szkolnictwo wyższe i nauka. 

Str. 93, wiersz 10 od dołu – 35 działów. 

Str. 94, przykład – W obecnym rządzie minister ten jest określany mianem Ministra Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. 

Str. 96, wiersz 13 od góry – Wymóg posiadania trzyletniego stażu pracy został zastąpiony wymogiem da-
wania rękojmi należytego wykonywania obowiązków wojewody. W związku z tym charakter formal-
ny mają tylko wymogi wymienione w punktach 1, 2, 4, 5, a wymogi z punktów 3 i 6 powodują pewne 
trudności interpretacyjne. 

Str. 97, wyliczenie numeryczne – Należy dodać punkty: 8. Wojewoda obowiązany jest zapewnić gospoda-
rowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w województwie w sposób zgodny z zasadami prawidło-
wej gospodarki. 9. Wojewoda nadzoruje wykorzystanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w wo-
jewództwie. 

Str. 99, dolny przykład – Ogłoszono teksty jednolite Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 161, z późn. zm.). 

Str. 100, wyliczenie organów administracji zespolonej – Aktualny stan organów administracji zespolonej 
na podstawie statutu mazowieckiego urzędu wojewódzkiego: 

 1. Komendant Stołeczny Policji; 
2. Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu; 
3. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; 
4. Mazowiecki Kurator Oświaty; 
5. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny; 
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6. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny; 
7. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej; 
8. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 
9. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego; 
10. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; 
11. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 
12. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; 
13. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego; 
14. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków; 
15. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii. 

Str. 100, wiersz 1 od dołu – Nastąpiła zmiana organów administracji niezespolonej w punkcie 2. Są to 
obecnie dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzę-
dów celno-skarbowych. 

Str. 101, wiersz 1 od góry – Punkt 3 wyliczenia został uchylony. 

Str. 101, wiersz 5 od góry – Punkt 5 wyliczenia od 1 stycznia 2018 r. będzie wymieniał tylko dyrektorów 
okręgowych urzędów miar. 

Str. 101, wiersz 7 od góry – Punkt 7 wyliczenia został uchylony. 

Str. 101, wiersz 14 od góry – Punkt 12 wyliczenia został uchylony. 

Str. 102, wiersz 1 od dołu – Ogłoszono tekst jednolity Ustawy z dnia 15 września 2000 o referendum lokal-
nym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 400, z późn. zm.). 

Str. 112, wiersz 4 od góry – Kadencja organów samorządowych została wydłużona z 4 do 5 lat.  

Str. 112, wyliczenie zadań rady gminy – Zostało wprowadzone nowe zadanie tj. rozpatrywanie raportu 
o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania 
z tego tytułu. 

Str. 114, wyliczenie zadań rady powiatu – Zostało wprowadzone nowe zadanie tj. rozpatrywanie raportu 
o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania 
dla zarządu z tego tytułu. 

Str. 121, dolny przykład – Art. 6 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach: „Zadania 
w zakresie postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń należą do zadań zleconych gminy, 
na obszarze której jest organizowane zgromadzenie”. 

Str. 122, wiersz 12 od góry – Mogą być również tworzone związki powiatowo-gminne. 

Str. 123, wiersze 17–18 od dołu – 8. Reguluje zasady i tryb likwidacji związku. Punkt 9. został skreślony. 

Str. 134, drugi przykład od góry – W wyniku zmiany przepisów podstawa prawna wydania zezwolenia na 
wycięcie drzewa bez opłaty będzie brzmieć następująco: 

 „Na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1614) oraz art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096.)”. 

 Należy zaznaczyć, że zgodnie ze zmianą przepisów wyjątkiem od obowiązku uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów jest m.in. sytuacja, gdy drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomo-
ściach stanowiących własność osób fizycznych, są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

Str. 136, przykład – Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. 

Str. 137, wiersz 16 od góry – Z wyliczenia w drodze nowelizacji Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Ko-
deks postępowania administracyjnego usunięto punkt 3. 

Str. 138, wiersz 3 od dołu – … oraz związki powiatowo-gminne … 

Str. 140, wiersz 8 od góry – Ogłoszono tekst jednolity Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). 

Str. 145, drugi przykład od góry – Kontrolę wewnętrzną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji sprawuje Departament Kontroli, Skarg i Wniosków. 
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Str. 148, podrozdział dotyczący Trybunału Konstytucyjnego – Najnowszą ustawą jest Ustawa z dnia 
22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym. 11 sierpnia 2016 r. Trybunał ogłosił wyrok w sprawie tej 
Ustawy, w którym została ona uznana za częściowo niekonstytucyjną. Wyrok jest nieopublikowany. 
Przepisy regulujące funkcjonowanie TK budzą obecnie duże kontrowersje. 

 Obecnie (2018 r.) status TK reguluje Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego oraz Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Try-
bunałem Konstytucyjnym. 

Str. 153 – 22 marca Prezydent podpisał Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która za-
stąpiła Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa ustawa wskazuje, że działalnością go-
spodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w spo-
sób ciągły. 

Str. 154, podrozdział Koncesja – Nowa ustawa Prawo przedsiębiorców nie zawiera wyliczenia działalności 
koncesjonowanej. 

Str. 153, wiersz 13 od góry – Wyliczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami jest niepełne, w drodze 
nowelizacji dodano kolejne wykluczenie – patrz art. 3 u.s.d.g. 

Str. 154, wiersz 10 od dołu – W drodze nowelizacji u.s.d.g. uzupełniono o przeładunek punkt dotyczący 
koncesji związanej z działalnością dotyczącą paliw i energii. 

Str. 161, przykład – Działalnością regulowaną obecnie jest także produkcja wtórników tablic rejestracyj-
nych w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

Str. 163, punkt 3 wyliczenia – Aktualne brzmienie punktu to: 3. wolno stojących parterowych budynków 
gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych... 

Str. 171 – Ostatni nabór wniosków w ramach program „Mieszkanie dla Młodych” odbył się w styczniu 
2018 r. 

Str. 177, podrozdział 11.5. Administracja oświaty – Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w ramach której m.in. zostały zlikwidowane 
gimnazja. 

Str. 182, podrozdział 11.6. Administracja nauki – Obecnie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wiele zmian wejdzie w życie z dniem 1 października 
2021 r. (np. art. 14 ust. 1. Uczelnia jest uczelnią akademicką, jeżeli prowadzi działalność naukową 
i posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie naukowej albo artystycznej). 

Str. 190, wiersz 13 od góry – Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Ustawowa definicja zgro-
madzenia jest następująca:  

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie 
osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stano-
wiska w sprawach publicznych. 

Str. 195, wiersz 17 od dołu – Nowa ustawa Prawo o zgromadzeniach z 2015 r. wprowadziła nowe definicje 
zgromadzenia oraz zgromadzenia spontanicznego. 

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie 
osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stano-
wiska w sprawach publicznych. 

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym na-
głym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, 
którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty pu-
blicznej. 

Str. 195, ciekawostka u dołu strony – Jest nieaktualna w związku ze zmianą ustawy. 

Str. 196, Tabela 22 – Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej 
zdolności do czynności prawnych. 

Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Wyznaczenie 
przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku 
publicznego w trakcie trwania zgromadzenia. 
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Str. 196, podrozdział Postępowanie w sprawie zgromadzeń – O zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia 
należy poinformować (notyfikować) organy odpowiednie dla miejsca tego wydarzenia. 

 Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin pro-
wadzi się odrębne postępowanie. Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorga-
nizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Infor-
macji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 

 Jeżeli zgromadzenie ma zostać zorganizowane w pobliżu siedzib przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, urzędów konsularnych, misji specjalnych i organizacji międzynarodowych korzystających 
z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych, organ gminy informuje niezwłocznie ministra 
właściwego do spraw zagranicznych o miejscu, terminie oraz o przewidywanej liczbie uczestni-
ków zgromadzenia. 

 Jeżeli zgromadzenie ma zostać zorganizowane w pobliżu obiektów podlegających ochronie Biura 
Ochrony Rządu, organ gminy informuje niezwłocznie Szefa Biura Ochrony Rządu o miejscu, 
terminie oraz o przewidywanej liczbie uczestników zgromadzenia. 

 Jeżeli zgromadzenie ma zostać zorganizowane w pobliżu obiektów podlegających ochronie Stra-
ży Marszałkowskiej, organ gminy informuje niezwłocznie Komendanta Straży Marszałkowskiej 
o miejscu, terminie oraz o przewidywanej liczbie uczestników zgromadzenia. 

 Jeżeli zgromadzenie ma zostać zorganizowane w pobliżu jednostki wojskowej, organ gminy in-
formuje niezwłocznie właściwego komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii 
Wojskowej o miejscu, terminie oraz o przewidywanej liczbie uczestników zgromadzenia. 

Str. 197, wiersz 2 od dołu – … nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą. 

Str. 197, wiersz 1 od dołu oraz str. 198 – W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 
organizator zgromadzenia podaje: 

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu 
tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres 
poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organiza-
torem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię 
i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PE-
SEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PE-
SEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt 
z tą osobą; 

2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer doku-
mentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, 
adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim; 

3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie; 
4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę 

uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia; 
5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organi-

zator zgromadzenia je zaplanował. 

Str. 198, Ciekawostka – Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej 
liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu 
i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, i nie jest moż-
liwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu 
w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność 
wniesienia zawiadomień. Zgromadzeniom cyklicznym przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca 
i czasu zorganizowania zgromadzenia. 

W omawianej sytuacji organ gminy niezwłocznie wzywa telefonicznie i za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej do zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń organizatorów zgromadzeń, którym nie 
przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu. 

Zgromadzenia cykliczne: 

Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na 
tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w ro-
ku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu 
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ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie donio-
słych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się 
z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. 

Str. 198, zabronienie zorganizowania zgromadzenia 

Art. 14. [Wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia] 

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną 
datą zgromadzenia, jeżeli: 

1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady or-
ganizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne; 

2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym 
gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13; 

3. zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizo-
wane cyklicznie, o których mowa w art. 26a. 

Art. 15. [Udostępnienie decyzji o zakazie zgromadzenia] z 

1. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na 
stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgroma-
dzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jed-
nocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właści-
wemu sądowi okręgowemu. 

Str. 199, wiersz 18 od góry – W związku ze zmianą przepisów zamiast ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych powinno być ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

Str. 208, wiersz 17 od góry – W związku ze zmianą przepisów zamiast ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych powinno być ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

Str. 209, Ciekawostka – W drodze nowelizacji art. 74 ustawy o ewidencji ludności uchylono przepis, 
w którym miał zostać zniesiony obowiązek meldunkowy. 

Str. 213, wiersz 18 od dołu – Listę należy uzupełnić o punkt 11. Prokurator krajowy i pozostali zastępcy 
Prokuratora Generalnego. 

Str. 215, wiersz 7 od góry – Są to wymienione przykładowe kompetencje, lista uległa rozszerzeniu. 

Uaktualniony wykaz aktów prawnych 
Ustawy 

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 776). 
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.). 

Od 1 września 2017 r. nowa ustawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996). 
3. Ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. 

Dz.U. z 2018 r., poz. 2214, z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2094, z późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, 

z późn. zm.). 
6. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. z 2000 r. nr 39, poz. 443, z późn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 10). 
8. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 181, z późn. zm.). 
9. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, 

z późn. zm.). 
 Od 30 kwietnia 2018 r. nowa ustawa: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 646). 
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.). 
11. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1523, z późn. zm.). 
12. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 618, z późn. zm.). 
13. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1870, z późn. zm.). 
14. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 180, z późn. zm.). 
15. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 284, z późn. zm.). 
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16. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2234, z późn. zm.). 

17. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2137, z późn. zm.). 

18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.). 
19. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 361, z późn. zm.). 
20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 

z późn. zm.). 
21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.). 
22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2187, z późn. zm.). 
23. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2224, z późn. zm.). 
24. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.). 
25. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 512, z późn. zm.). 
26. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r., poz. 631, z późn. zm.). 
27. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 341, z późn. zm.). 
28. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 161, z późn. zm.). 
29. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.). 
30. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.). 
31. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.). 
32. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 958, z późn. zm.). 
33. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092). 
34. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 720, z późn. zm.). 
 Ustawa uchylona z dniem 1 marca 2017 r. 
35. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.). 
 Ustawa uchylona z dniem 1 października 2018 r. 
36. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.). 
37. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 489, z późn. zm.). 
38. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1157, z późn. zm.). 
 Ustawa uchylona z dniem 1 stycznia 2018 r. 
 Obecnie obowiązują: Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. – Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Kon-

stytucyjnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2072) oraz Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o Statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1422). 

39. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2050, z późn. zm.). 
40. Powtórzenie pkt 27. 
41. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.). 
42. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 400, z późn. zm.). 
43. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 684, z późn. zm.). 
44. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1817, z późn. zm.). 
45. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 

oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1056, z późn. zm.). 
46. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1530, z późn. zm.). 
47. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa 

(Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603, z późn. zm.). 
48. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 688, z późn. zm.). 

Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodni-
ka górskiego (Dz.U. z 2014 r., poz. 868). 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 283). 

3. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r.. w sprawie wysokości opłat za 
udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1953). 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. z 1998 r. nr 103, 
poz. 652). 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szcze-
gółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 21). 

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1254) – akt utracił moc. 
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Zarządzenia i uchwały 

1. Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r., 
poz. 1006). 

2. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. – Zasady Etyki Poselskiej (M.P. z 1998 r. nr 24, 
poz. 338). 

3. Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nau-
ki i Szkolnictwa Wyższego (tekst jedn. M.P. z 2014 r., poz. 20, z późn. zm.) – akt utracił moc. 

4. Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu 
i Turystyki (M.P. z 2013 r., poz. 49) – akt utracił moc. 

5. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2006 r. nr 49, poz. 526, z późn. zm.) – akt utracił moc. 

6. Zarządzenie nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów (tekst jedn. M.P. z 2013 r., poz. 638) – akt utracił moc. 


