
Nowy tekst jednolity ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień 
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W dniu16 sierpnia 2022 r. w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 
1710 opublikowane zostało obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (dalej: „PZP”).

Nowy tekst jednolity PZP uwzględnia zmiany 
dokonane przez ustawodawcę na podstawie 
przepisów ogłoszonych do dnia 22 lipca 2022 r., 
a w szczególności zmiany PZP wprowadzone:
1) ustawą z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1598),

2) ustawą z dnia 14 października 2021 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2054 oraz z 2022 r. poz. 1265),

3) ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie 
ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2269),

4) ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawy o niektórych umowach zawieranych w 
związku z realizacją zamówień o podstawowym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 25),

5) ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie 
ustawy o listach zastawnych i bankach 
hipotecznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 872),

6) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach 
realizacji zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 2021–
2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).

Tym samym aktualne oznaczenie tekstu jednolitego 
PZP to: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710.

Nowy tekst jednolity PZP:
Dz. U. z 2022 r., poz. 1710.
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