Określenie planowanego terminu ogłoszenia aktu prawnego

Data ogłoszenia nadesłanego aktu wynika w pierwszej kolejności z daty wejścia w życie lub
z innych okoliczności, znanych Rządowemu Centrum Legislacji lub przekazanych przez
podmiot właściwy ze względu na zakres przedmiotowy aktu. Jeśli takie okoliczności nie
występują, to planowany czas ogłoszenia aktu jest określany zgodnie z zamieszczoną poniżej
tabelą na podstawie następujących czynników.
1. Rodzaj aktu – wynika z różnic między procesami przygotowywania aktów w zależności
do rodzaju aktu. Należy podkreślić, iż akty prawne, w trakcie przygotowania do ogłoszenia,
są analizowane przez redaktorów w zakresie oczywistych błędów pisarskich. Rozporządzenia
i obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia podlegają
w Rządowym Centrum Legislacji dodatkowej weryfikacji legislacyjnej trwającej
odpowiednio od 3 do 5 dni, w szczególności w zakresie zgodności aktu z ustaleniami
przyjętymi w trakcie procesu legislacyjnego, np. na etapie komisji prawniczej.
2. Liczba stron aktu (jego objętość) – w tabeli dokumenty zostały pogrupowane na kategorie
ze względu na liczbę stron. W celu zobiektywizowania tego kryterium przyjęto, że dokument
został opracowany w jednolitym szablonie aktów prawnych udostępnianym na stronie
Rządowego Centrum Legislacji.
3. Cechy techniczne (tabele, załączniki, formularze) – przedmiotowe kryterium
bezpośrednio wpływa na poziom złożoności prac redakcyjnych. Wpływ tego kryterium został
ujęty w tabeli przez zakresowe wskazanie terminu ogłoszenia.
4. Ogólna liczba i objętość dokumentów, jakie wpływają w danym okresie do
Rządowego Centrum Legislacji w celu ogłoszenia – Liczba ta oscyluje pomiędzy 120 a 200
aktów prawnych miesięcznie i od 3 tys. do 7 tys. stron miesięcznie. Jako okres szczególny
należy wskazać koniec roku – w grudniu 2013 r. ogłoszono 407 aktów o łącznej objętości 7,5
tys. stron aktu ogłoszonego, czyli ok. 12 tys. stron zgodnych z szablonem. Wpływ tego
kryterium został ujęty w tabeli przez zakresowe wskazanie terminu ogłoszenia.

Poniższa tabela określa typową liczbę dni roboczych upływających od dnia otrzymania aktu
przez Rządowe Centrum Legislacji do planowanego dnia ogłoszenia.
Liczba stron
Rodzaj
aktu
Akty prawne podlegające kontroli
prawnej Rządowego Centrum
Legislacji (np. rozporządzenia
ministrów oraz obwieszczenia w
sprawie ogłoszenia jednolitych
tekstów rozporządzeń)
Pozostałe akty prawne (np.
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obwieszenia w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustaw)
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Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu w okresie oczekiwanej szczególnie dużej liczby
ogłaszanych aktów prawnych (np. w końcu roku).
W wyjątkowych przypadkach, wynikających ze szczególnie dużej objętości aktu
prawnego lub innych jego cech (np. duża ilość materiału graficznego lub tabelarycznego)
dyrektor Departamentu Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych po zasięgnięciu
opinii właściwego podmiotu może ustalić dłuższy termin przygotowania aktu prawnego do
ogłoszenia.

