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Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 lipca 2017 r. 

Szanowna Pani, 

poniżej przedstawiam obowiązujące i uchylone akty normatywne, którym nadano wsteczną 

moc obowiązującą: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokona-
nia przeniesień niektórych wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków 
europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 
(Dz. U. poz. 2268) weszło w życie z dniem ogłoszenia (29 grudnia 2015 r.), z mocą od 
dnia 16 listopada 2015 r., a w zakresie § 3 i 4 z mocą od dnia 9 grudnia 2015 r. 

2) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewi-
dencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 248) weszło w życie z dniem ogłoszenia (26 
lutego 2016 r.), z mocą od dnia 4 stycznia 2016 r. 

3) Zarządzenie nr 18 Ministra Cyfryzacji z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zasad ra-
chunkowości Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyfr. poz. 20) weszło w życie z 
dniem ogłoszenia (16 czerwca 2016 r.), z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 
2016 r. 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie prze-
niesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w 
ustawie budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 817) weszło w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia (tj. 6 maja 2017 r.), z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

5) Zarządzenie nr 21 Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zasad rachun-
kowości Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyfr. poz. 24) weszło w życie z dniem 
ogłoszenia (11 lipca 2017 r.), z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

Z poważaniem, 
Dominika Waligórska 

Dyrektor 
/podpisano elektronicznie/ 

 


