
 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Druk nr 348   
 

V kadencja 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw dotyczących zamieszczania 
ogłoszeń sądowych (druk nr 254) 
 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował w 

dniu 25 stycznia 2006 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka do pierwszego czytania. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 14 i 23 lutego oraz 7 marca 

2006 r. i po wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że 

przedmiot projektowanej regulacji zawartej w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa 

Unii Europejskiej

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 
 
Warszawa, dnia 7 marca 2006 r. 
 
 
 Sprawozdawca  Przewodniczący Komisji 
  
 /-/Stanisław Rydzoń /-/Cezary Grabarczyk  
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P r o j e k t 

 
 
 

 
 

USTAWA 
z dnia                2006 r. 

 
o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego  

oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) 

 
 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospo-
darczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.2)) w art. 1 w ust. 3 pkt 3 otrzy-
muje brzmienie: 

„3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym jest wymagane przez inne ustawy.”. 

 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282) w 
art. 96: 

1) w zdaniu pierwszym wyrazy „sądu grodzkiego” zastępuje się wyrazami „są-
du rejonowego”; 

2) w zdaniu trzecim wyrazy „w Monitorze Polskim” zastępuje się wyrazami „w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 

 
Art. 3. 

W ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, poz. 283 oraz 
z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 78: 

1) w zdaniu pierwszym wyrazy „sądu grodzkiego” zastępuje się wyrazami „są-
du rejonowego”; 

2) w zdaniu trzecim wyrazy „w Monitorze Polskim” zastępuje się wyrazami „w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 

 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe, 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 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych oraz ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania publiczne. 

2) 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. 
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Art. 4.  
W dekrecie z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw o ukończe-
niu nauki (Dz. U. Nr 27, poz. 164, z późn. zm.3)): 

1) w art. 1 wyrazy „sądu grodzkiego” zastępuje się wyrazami „sądu rejonowe-
go”; 

2) w art. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „w Dzienniku Urzędowym Minister-
stwa Oświaty” zastępuje się wyrazami „w dzienniku urzędowym odpowied-
nio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra wła-
ściwego do spraw szkolnictwa wyższego” oraz wyrazy „w Monitorze Pol-
skim” zastępuje się wyrazami „w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 

3) w art. 5 wyrazy „kodeksu postępowania niespornego” zastępuje się wyra-
zami „kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym”. 

 
Art. 5. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 oraz Nr 267, poz. 2253) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w 
brzmieniu: 

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

2) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielo-
krotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy 
może być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity 
ustawy. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.”. 

 
Art. 6. 

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) w art. 64 pkt 4 otrzymuje brzmie-
nie: 

„4) art. 42 pkt 1, 4 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2006 r.”. 
 

Art. 7. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6, 
który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 

 
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. 
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