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USTAWA
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o dost´pie do informacji publicznej.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ka˝da informacja o sprawach publicznych
stanowi informacj´ publicznà w rozumieniu ustawy
i podlega udost´pnieniu na zasadach i w trybie okreÊlonych w niniejszej ustawie.
2. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów innych
ustaw okreÊlajàcych odmienne zasady i tryb dost´pu
do informacji b´dàcych informacjami publicznymi.
Art. 2. 1. Ka˝demu przys∏uguje, z zastrze˝eniem
art. 5, prawo dost´pu do informacji publicznej, zwane
dalej „prawem do informacji publicznej”.
2. Od osoby wykonujàcej prawo do informacji publicznej nie wolno ˝àdaç wykazania interesu prawnego
lub faktycznego.
Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje
uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania
informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim

jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglàdu do dokumentów urz´dowych,
3) dost´pu do posiedzeƒ kolegialnych organów w∏adzy publicznej pochodzàcych z powszechnych wyborów.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezw∏ocznego uzyskania informacji publicznej zawierajàcej aktualnà wiedz´ o sprawach publicznych.
Art. 4. 1. Obowiàzane do udost´pniania informacji
publicznej sà w∏adze publiczne oraz inne podmioty wykonujàce zadania publiczne, w szczególnoÊci:
1) organy w∏adzy publicznej,
2) organy samorzàdów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujàce zgodnie z odr´bnymi
przepisami Skarb Paƒstwa,
4) podmioty reprezentujàce paƒstwowe osoby prawne albo osoby prawne samorzàdu terytorialnego
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oraz podmioty reprezentujàce inne paƒstwowe
jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorzàdu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujàce inne osoby lub jednostki
organizacyjne, które wykonujà zadania publiczne
lub dysponujà majàtkiem publicznym, oraz osoby
prawne, w których Skarb Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub samorzàdu gospodarczego albo zawodowego majà pozycj´ dominujàcà
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji
i konsumentów.
2. Obowiàzane do udost´pniania informacji publicznej sà zwiàzki zawodowe i ich organizacje oraz
partie polityczne.
3. Obowiàzane do udost´pniania informacji publicznej sà podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, b´dàce w posiadaniu takich informacji.
Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo
chronionych.
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzgl´du na prywatnoÊç osoby fizycznej lub
tajemnic´ przedsi´biorcy. Ograniczenie to nie dotyczy
informacji o osobach pe∏niàcych funkcje publiczne,
majàcych zwiàzek z pe∏nieniem tych funkcji, w tym
o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz
przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsi´biorca rezygnujà z przys∏ugujàcego im prawa.
3. Nie mo˝na, z zastrze˝eniem ust. 1 i 2, ograniczaç
dost´pu do informacji o sprawach rozstrzyganych
w post´powaniu przed organami paƒstwa, w szczególnoÊci w post´powaniu administracyjnym, karnym lub
cywilnym, ze wzgl´du na ochron´ interesu strony, je˝eli post´powanie dotyczy w∏adz publicznych lub innych podmiotów wykonujàcych zadania publiczne albo osób pe∏niàcych funkcje publiczne — w zakresie
tych zadaƒ lub funkcji.
4. Ograniczenia dost´pu do informacji w sprawach,
o których mowa w ust. 3, nie naruszajà prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzàcych post´powania, w szczególnoÊci o czasie, trybie i miejscu
oraz kolejnoÊci rozpatrywania spraw.
Rozdzia∏ 2
Dost´p do informacji publicznej
Art. 6. 1. Udost´pnieniu podlega informacja publiczna, w szczególnoÊci o:
1) polityce wewn´trznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach dzia∏aƒ w∏adzy ustawodawczej
oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadaƒ publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu
i skutkach realizacji tych zadaƒ,
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym
o:
a) statusie prawnym lub formie prawnej,
b) organizacji,
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c) przedmiocie dzia∏alnoÊci i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawujàcych w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze w∏asnoÊciowej podmiotów, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3—5,
f) majàtku, którym dysponujà,
3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których
mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a) trybie dzia∏ania w∏adz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b) trybie dzia∏ania paƒstwowych osób prawnych
i osób prawnych samorzàdu terytorialnego
w zakresie wykonywania zadaƒ publicznych i ich
dzia∏alnoÊci w ramach gospodarki bud˝etowej
i pozabud˝etowej,
c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d) sposobach przyjmowania i za∏atwiania spraw,
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejnoÊci ich za∏atwiania lub rozstrzygania,
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udost´pniania danych w nich zawartych,
4) danych publicznych, w tym:
a) treÊç i postaç dokumentów urz´dowych,
w szczególnoÊci:
— treÊç aktów administracyjnych i innych rozstrzygni´ç,
— dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
oraz wystàpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów jà przeprowadzajàcych,
b) stanowiska w sprawach publicznych zaj´te przez
organy w∏adzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c) treÊç innych wystàpieƒ i ocen dokonywanych
przez organy w∏adzy publicznej,
d) informacja o stanie paƒstwa, samorzàdów i ich
jednostek organizacyjnych,
5) majàtku publicznym, w tym o:
a) majàtku Skarbu Paƒstwa i paƒstwowych osób
prawnych,
b) innych prawach majàtkowych przys∏ugujàcych
paƒstwu i jego d∏ugach,
c) majàtku jednostek samorzàdu terytorialnego
oraz samorzàdów zawodowych i gospodarczych
oraz majàtku osób prawnych samorzàdu terytorialnego, a tak˝e kas chorych,
d) majàtku podmiotów, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 5, pochodzàcym z zadysponowania
majàtkiem, o którym mowa w lit. a)—c), oraz po˝ytkach z tego majàtku i jego obcià˝eniach,
e) dochodach i stratach spó∏ek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)—c), majà pozycj´ dominujàcà w rozumieniu przepisów
Kodeksu spó∏ek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania
strat,
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f) d∏ugu publicznym,
g) pomocy publicznej,
h) ci´˝arach publicznych.
2. Dokumentem urz´dowym w rozumieniu ustawy
jest treÊç oÊwiadczenia woli lub wiedzy, utrwalona
i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza
publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego
podmiotu lub z∏o˝ona do akt sprawy.
Art. 7. 1. Udost´pnianie informacji publicznych nast´puje w drodze:
1) og∏aszania informacji publicznych, w tym dokumentów urz´dowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,
2) udost´pniania, o którym mowa w art. 10 i 11,
3) wst´pu na posiedzenia organów, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udost´pniania materia∏ów,
w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujàcych te posiedzenia.
2. Dost´p do informacji publicznej jest bezp∏atny,
z zastrze˝eniem art. 15.
Art. 8. 1. Tworzy si´ urz´dowy publikator teleinformatyczny — Biuletyn Informacji Publicznej — w celu
powszechnego udost´pniania informacji publicznej,
w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”.
2. Informacje publiczne sà udost´pniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których
mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiàzane sà do udost´pniania w Biuletynie Informacji
Publicznej informacji publicznych, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1—3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d)
i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogà udost´pniaç w Biuletynie Informacji Publicznej równie˝ inne informacje publiczne.
4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, sà
obowiàzane do udost´pniania w Biuletynie Informacji
Publicznej informacji dotyczàcych sposobu dost´pu do
informacji publicznych b´dàcych w ich posiadaniu
i nieudost´pnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. W przypadku wy∏àczenia jawnoÊci informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje si´
zakres wy∏àczenia, podstaw´ prawnà wy∏àczenia jawnoÊci oraz wskazuje si´ organ lub osob´, które dokona∏y wy∏àczenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5
ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wy∏àczenia jawnoÊci.
6. Podmioty udost´pniajàce informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej sà obowiàzane
do:
1) oznaczenia informacji danymi okreÊlajàcymi podmiot udost´pniajàcy informacj´,
2) podania w informacji danych okreÊlajàcych to˝samoÊç osoby, która wytworzy∏a informacj´ lub odpowiada za treÊç informacji,
3) do∏àczenia do informacji danych okreÊlajàcych to˝samoÊç osoby, która wprowadzi∏a informacj´ do
Biuletynu Informacji Publicznej,
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4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej
udost´pnienia,
5) zabezpieczenia mo˝liwoÊci identyfikacji czasu rzeczywistego udost´pnienia informacji.
Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej tworzy stron´ g∏ównà Biuletynu Informacji
Publicznej zawierajàcà wykaz podmiotów, o których
mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnoÊnikami umo˝liwiajàcymi po∏àczenie z ich stronami.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzà w∏asne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na
których udost´pniajà informacje podlegajàce udost´pnieniu w tej drodze.
3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, sà
obowiàzane przekazaç ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw administracji publicznej informacje niezb´dne
do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej okreÊli w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe standardy ujednoliconego systemu
stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególnoÊci:
a) struktur´ strony g∏ównej, o której mowa w ust. 1,
b) standardy struktury stron, o których mowa
w ust. 2,
2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których
mowa w ust. 3,
3) standardy zabezpieczania treÊci informacji publicznych udost´pnianych w Biuletynie Informacji Publicznej
— majàc na wzgl´dzie sprawnoÊç i jednolitoÊç dzia∏ania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej.
Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie zosta∏a
udost´pniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest
udost´pniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która mo˝e byç niezw∏ocznie udost´pniona, jest udost´pniana w formie ustnej
lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Art. 11. Informacja publiczna mo˝e byç udost´pniana:
1) w drodze wy∏o˝enia lub wywieszenia w miejscach
ogólnie dost´pnych,
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa
w pkt 1, urzàdzenia umo˝liwiajàce zapoznanie si´
z tà informacjà.
Art. 12. 1. Informacje publiczne udost´pniane
w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, sà oznaczane
danymi okreÊlajàcymi podmiot udost´pniajàcy informacj´, danymi okreÊlajàcymi to˝samoÊç osoby, która
wytworzy∏a informacj´ lub odpowiada za treÊç informacji, danymi okreÊlajàcymi to˝samoÊç osoby, która
udost´pni∏a informacj´, oraz datà udost´pnienia.
2. Podmiot udost´pniajàcy informacj´ publicznà
jest obowiàzany zapewniç mo˝liwoÊç:
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk
lub
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2) przes∏ania informacji publicznej albo przeniesienia
jej na odpowiedni, powszechnie stosowany noÊnik
informacji.
Art. 13. 1. Udost´pnianie informacji publicznej na
wniosek nast´puje bez zb´dnej zw∏oki, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku,
z zastrze˝eniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Je˝eli informacja publiczna nie mo˝e byç udost´pniona w terminie okreÊlonym w ust. 1, podmiot
obowiàzany do jej udost´pnienia powiadamia w tym
terminie o powodach opóênienia oraz o terminie, w jakim udost´pni informacj´, nie d∏u˝szym jednak ni˝ 2
miesiàce od dnia z∏o˝enia wniosku.
Art. 14. 1. Udost´pnianie informacji publicznej na
wniosek nast´puje w sposób i w formie zgodnych
z wnioskiem, chyba ˝e Êrodki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiàzany do udost´pnienia, nie
umo˝liwiajà udost´pnienia informacji w sposób
i w formie okreÊlonych we wniosku.
2. Je˝eli informacja publiczna nie mo˝e byç udost´pniona w sposób lub w formie okreÊlonych we
wniosku, podmiot obowiàzany do udost´pnienia powiadamia pisemnie wnioskodawc´ o przyczynach braku mo˝liwoÊci udost´pnienia informacji zgodnie
z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja mo˝e byç udost´pniona niezw∏ocznie.
W takim przypadku, je˝eli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie z∏o˝y wniosku o udost´pnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych
w powiadomieniu, post´powanie o udost´pnienie informacji umarza si´.
Art. 15. 1. Je˝eli w wyniku udost´pnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10
ust. 1, podmiot obowiàzany do udost´pnienia ma ponieÊç dodatkowe koszty zwiàzane ze wskazanym we
wniosku sposobem udost´pnienia lub koniecznoÊcià
przekszta∏cenia informacji w form´ wskazanà we wniosku, podmiot ten mo˝e pobraç od wnioskodawcy op∏at´ w wysokoÊci odpowiadajàcej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14
dni od dnia z∏o˝enia wniosku, powiadomi wnioskodawc´ o wysokoÊci op∏aty. Udost´pnienie informacji
zgodnie z wnioskiem nast´puje po up∏ywie 14 dni od
dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba ˝e wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku
w zakresie sposobu lub formy udost´pnienia informacji albo wycofa wniosek.
Art. 16. 1. Odmowa udost´pnienia informacji publicznej oraz umorzenie post´powania o udost´pnienie informacji w przypadku okreÊlonym w art. 14 ust. 2
przez organ w∏adzy publicznej nast´pujà w drodze decyzji.
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nia o udost´pnienie informacji, oraz oznaczenie
podmiotów, ze wzgl´du na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzj´ o odmowie udost´pnienia informacji.
Art. 17. 1. Do rozstrzygni´ç podmiotów obowiàzanych do udost´pnienia informacji, nieb´dàcych organami w∏adzy publicznej, o odmowie udost´pnienia informacji oraz o umorzeniu post´powania o udost´pnienie informacji przepisy art. 16 stosuje si´ odpowiednio.
2. Wnioskodawca mo˝e wystàpiç do podmiotu,
o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce odwo∏ania.
Art. 18. 1. Posiedzenia kolegialnych organów w∏adzy publicznej pochodzàcych z powszechnych wyborów sà jawne i dost´pne.
2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, sà jawne i dost´pne, o ile stanowià tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak
postanowi.
3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, sà obowiàzane zapewniç lokalowe lub techniczne Êrodki umo˝liwiajàce wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 3. W miar´ potrzeby zapewnia si´ transmisj´
audiowizualnà lub teleinformatycznà z posiedzeƒ organów, o których mowa w ust. 1.
4. Ograniczenie dost´pu do posiedzeƒ organów,
o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub
technicznych nie mo˝e prowadziç do nieuzasadnionego zapewnienia dost´pu tylko wybranym podmiotom.
Art. 19. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2,
sporzàdzajà i udost´pniajà protoko∏y lub stenogramy
swoich obrad, chyba ˝e sporzàdzà i udost´pnià materia∏y audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujàce
w pe∏ni te obrady.
Art. 20. Przepisy art. 18 i 19 stosuje si´ odpowiednio do pochodzàcych z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek
samorzàdu terytorialnego i ich kolegialnych organów
pomocniczych.
Art. 21. Do skarg rozpatrywanych w post´powaniu
o udost´pnienie informacji publicznej stosuje si´, z zastrze˝eniem przypadku, o którym mowa w art. 22, przepisy o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym, z tym ˝e:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skarg´ nast´puje
w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skarg´ rozpatruje si´ w terminie 30 dni od dnia
otrzymania akt wraz z odpowiedzià na skarg´.

1) odwo∏anie od decyzji rozpoznaje si´ w terminie 14
dni,

Art. 22. 1. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dost´pu do informacji publicznej ze wzgl´du na wy∏àczenie jej jawnoÊci z powo∏aniem si´ na ochron´ danych osobowych, prawo do prywatnoÊci oraz tajemnic´ innà ni˝ paƒstwowa, s∏u˝bowa, skarbowa lub statystyczna, przys∏uguje prawo wniesienia powództwa do
sàdu powszechnego o udost´pnienie takiej informacji.

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udost´pnienia informacji zawiera tak˝e imiona, nazwiska i funkcje
osób, które zaj´∏y stanowisko w toku post´powa-

2. Podmiot, którego dotyczy wy∏àczenie informacji
publicznej, ma interes prawny w przystàpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego,
z tym ˝e:
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3. Sàdem w∏aÊciwym do orzekania w sprawach,
o których mowa w ust. 1, jest sàd rejonowy w∏aÊciwy
ze wzgl´du na siedzib´ podmiotu, który odmówi∏ udost´pnienia informacji publicznej.
Art. 23. Kto, wbrew cià˝àcemu na nim obowiàzkowi, nie udost´pnia informacji publicznej, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.
Rozdzia∏ 3
Przepisy o zmianie przepisów obowiàzujàcych, przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 24. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz.
324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173,
z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r.
Nr 90, poz. 999) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. W zakresie prawa dost´pu prasy do informacji publicznej stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198).”;
2) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsi´biorcy i podmioty niezaliczone do
sektora finansów publicznych oraz niedzia∏ajàce w celu osiàgni´cia zysku sà obowiàzane
do udzielenia prasie informacji o swojej dzia∏alnoÊci, o ile na podstawie odr´bnych przepisów informacja nie jest obj´ta tajemnicà
lub nie narusza prawa do prywatnoÊci.”,
b) skreÊla si´ ust. 2,

Poz. 1198

c) w ust. 3 wyrazy „Na ˝àdanie redaktora naczelnego” zast´puje si´ wyrazami „W przypadku odmowy udzielenia informacji, na ˝àdanie redaktora naczelnego,”
d) skreÊla si´ ust. 5 i 6;
3) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊla organizacj´ i zadania rzeczników prasowych w urz´dach organów administracji rzàdowej.”
Art. 25. 1. Do spraw z zakresu dost´pu do informacji publicznej, niezakoƒczonych w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygni´ciem, stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy.
2. Podmioty sà obowiàzane w sprawach, o których
mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, udost´pniç informacj´ publicznà albo wydaç decyzj´ o odmowie udost´pnienia informacji.
Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r., z wyjàtkiem przepisu art. 8 ust. 3, który odnoÊnie do na∏o˝onego obowiàzku udost´pniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych
w zakresie, o którym mowa w:
1) art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret
drugie, lit. c) i d) — wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
24 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
2) art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)—d) i lit. f) — wchodzi
w ˝ycie po up∏ywie 18 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy,
3) art. 6 ust. 1 pkt 5 — wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
36 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
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