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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o zmianie niektórych ustaw 
dotyczących zamieszczania ogłoszeń 
sądowych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Sprawiedliwości. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Kazimierz Marcinkiewicz 



Projekt 

 

 

U S T A W A  

z dnia 

 

 

o zmianie niektórych ustaw dotyczących zamieszczania ogłoszeń sądowych1)

 

 

Art. 1.  W ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. 

Nr 37, poz. 282) w art. 96 w zdaniu trzecim wyrazy „w Monitorze Polskim” za-

stępuje się wyrazami „w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 

 

Art. 2.  W ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz. U. 

Nr 37, poz. 283,  z późn. zm.2)) w art. 78 w zdaniu trzecim wyrazy „w Monitorze 

Polskim” zastępuje się wyrazami „w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 

 

Art. 3.  W dekrecie z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów 

i świadectw o ukończeniu nauki (Dz. U. Nr 27, poz. 164, z późn. zm.3)) w art. 4 

w zdaniu pierwszym wyrazy  „w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Oświaty” 

zastępuje się wyrazami „w dzienniku urzędowym odpowiednio ministra właści-

wego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw szkol-

nictwa wyższego” oraz wyrazy „w Monitorze Polskim” zastępuje się wyrazami 

„w Monitorze Sądowym  i Gospodarczym”. 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Są-

dowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.4)) 

w art. 1 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 



„3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane 

przez inne ustawy.”. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-

tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, 

poz. 1606, z późn. zm.5)) w art. 12 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średni-

kiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) ogłoszenia sądowe, jeżeli tak stanowią inne ustawy.”. 

 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1)  Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslo-

we, ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu 
dyplomów i świadectw o ukończeniu nauki, ustawę z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora 
Sądowego i Gospodarczego i ustawę z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych.  

2)  Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z  1997 r. Nr 88, poz. 554. 
3) Zmiany wymienionego dekretu zostały ogłoszone w Dz. U. z 1946 r. Nr 54, poz. 305 i Nr 70, poz. 382 

oraz z 1948 r. Nr 23, poz. 154. 
4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114,  

poz.1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703. 
5) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2253. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Proponowana zmiana ma jedynie charakter porządkujący. Przepisy art. 96 

ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282), 

art. 78 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, 

poz. 283, z późn. zm.), a także art. 4 dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworze-

niu dyplomów i świadectw o ukończeniu nauki (Dz. U. Nr 27, poz. 164, z późn. 

zm.) wskazują jako miejsce publikacji ogłoszeń w zakresie postępowania przy 

umorzeniu zaginionego weksla i czeku oraz odtworzeniu dyplomów i świadectw 

dziennik urzędowy o nazwie „Monitor Polski”. Tym samym odwołują się do nie-

istniejącego obecnie dziennika urzędowego. Zgodnie w ustawą z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, z późn. zm.) dziennikami urzędowymi są 

m. in. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypo-

spolitej Polskiej „Monitor Polski” i Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski B”. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 r. o wy-

dawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, 

z późn. zm.), Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnokrajowym dziennikiem 

urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń i ogłoszeń. 

Biorąc pod uwagę określony w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-

których innych aktów prawnych rodzaj aktów ogłaszanych w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-

ski B” oraz dotychczasową praktykę, według której ogłoszenia, o których mowa, 

były przesyłane do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, propo-

nowana zmiana jest celowa i konieczna. 

Z informacji  Rządowego Centrum Legislacji wynika, że skala ogłoszeń doty-

czących umorzenia weksli i czeków oraz odtworzenia dyplomów i świadectw 

ukończenia nauki jest niewielka, średnio jest to jedno ogłoszenie w roku kalen-

darzowym.  



Zmiany wprowadzone w art. 3 ustawy mają na celu wyczerpujące określenie 

dzienników urzędowych, w których mogą być dokonywane ogłoszenia wynika-

jące z nowelizowanego dekretu, zakładając, że jego przepisy nie dotyczą 

uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz uznawania kwalifikacji 

do podejmowania lub wykonywania określonej działalności, o czym mowa 

w art. 4a i art. 33a ust. 4-6 ustawy z dnia 4 września 1997 r . o działach admini-

stracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.). 

Odnosząc się do skutków finansowych projektowanych rozstrzygnięć, należy 

zauważyć, że wydatki związane z urzędową publikacją ogłoszenia są zaliczane 

w poczet kosztów sądowych i jako takie są ponoszone przez zainteresowane 

strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje ustawa 

Adresatami ustawy są osoby, którym zaginął weksel, czek bądź dyplom. 

2. Konsultacje społeczne 

Regulacje zawarte w ustawie nie wymagają przeprowadzenia konsultacji 

społecznych. 

3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Wejście w życie ustawy nie wpłynie na sektor finansów publicznych. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie ustawy nie wpłynie na rynek pracy 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 

Przepisy ustawy nie wpływają na zmianę konkurencyjności gospodarki. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów  

Ustawa nie będzie miała wpływu na rozwój regionów.  

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Ustawa nie obejmuje swoim zakresem prawa Unii Europejskiej.  
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