
Warszawa, dnia 15 marca 2006 roku

Opinia do ustawy

o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Opiniowana ustawa została uchwalona, z przedłożenia rządowego, w dniu 10 marca

2006 roku na 12 posiedzeniu Sejmu.

Przepisy art. 2, art. 3 i art. 4 opiniowanego aktu prawnego wprowadzają zmiany do

ustawy – Prawo wekslowe, ustawy – Prawo czekowe oraz do dekretu o odtworzeniu

dyplomów i świadectw o ukończeniu nauki. W przytoczonych aktach prawnych jako miejsce

publikacji ogłoszeń w zakresie postępowania przy umorzeniu zaginionego weksla i czeku

oraz przy odtworzeniu dyplomów i świadectw wskazuje się nieistniejący dziennik urzędowy

Monitor Polski. W związku z tym opiniowana ustawa przewiduje, że właściwym

publikatorem do dokonywania tego rodzaju ogłoszeń będzie Monitor Sądowy i Gospodarczy,

a w przypadku odtworzenia dyplomów i świadectw zakładów naukowych – dziennik

urzędowy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do

spraw szkolnictwa wyższego.

Konsekwencją opisanych zmian o charakterze porządkującym jest uzupełnienie

przepisów ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (art. 1) oraz ustawy o

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 5). Uzupełnienie

to dotyczy katalogu spraw, które są ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w

dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej.

Zmiany wprowadzane w art. 5 dotyczą ponadto kwestii związanych z wydawaniem

tekstów jednolitych ustaw. Rozwiązanie zawarte w opiniowanej ustawie jest zbieżne z tym,

jakie przedłożył Senat w uchwale z dnia 22 grudnia 2005 roku, rozpatrując nowelizację

ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Senat

zaproponował wówczas utrzymanie obowiązującego stanu prawnego, w którym Marszałek

Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy, jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy
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ustawa była uprzednio wielokrotnie nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może

być istotnie utrudnione.

Przepis zawarty w art. 6 wprowadza zmianę w ustawie o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących działania publiczne i przesuwa w czasie udostępnianie dokumentów

w formie elektronicznej.

Co do zasady opiniowana ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Należy jednak

zwrócić uwagę, iż przepisy art. 1 powinny następować po art. 4, zgodnie z zasadą, w myśl

której zmiany do każdej z ustaw nowelizowanych ujmowane są w odrębne artykuły i

zamieszczane według kryterium chronologicznego (rozpoczynając od najstarszej ustawy

nowelizowanej). Mając na uwadze konieczność wejścia w życie art. 6 opiniowanej ustawy

najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2006 roku, powyższe zastrzeżenie można potraktować jako

uwagę o charakterze porządkowym.

Oprac. Agata Karwowska-Sokołowska


