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Opinia o ustawie o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego 

oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej 

(druk nr 455) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji jest przede wszystkim dostosowanie ustawy z dnia 22 grudnia 

1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego do wymogów Konstytucji RP 

oraz aktualnego stanu prawnego. 

W opiniowanej ustawie prawodawca: 

1) nadaje rangę ustawową przepisom określającym: prawo zlecania przez Ministra 

Sprawiedliwości niektórych czynności związanych z wydawaniem Monitora Sądowego 

i Gospodarczego (zwanego dalej „Monitorem”) wyspecjalizowanym podmiotom, 

częstotliwość wydawania Monitora, postać w jakiej jest on wydawany oraz sposób jego 

rozpowszechniania; dotychczas kwestie te regulowane były rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania 

i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora i wysokości opłat 

za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (odpowiednio § 1 ust. 2, § 2a 

ust. 1, § 4,§ 5 ust. 1a oraz § 5a rozporządzenia); 

2) harmonizuje przepis określający jakie informacjeogłasza się w Monitorze z ustawą 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (zmiana art. 1 ust. 3 pkt 1); 

3) formułuje brakujący przepis materialny określający odpłatność za zamieszczenie 

ogłoszenia lub obwieszczenia w Monitorze (nieodpłatne, podobnie jak dzisiaj, będzie 

zamieszczanie ogłoszeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego; dotychczas zwolnienie to wynikało z § 8 ust. 2 wskazanego wyżej 
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rozporządzenia; dodatkowo przewidziano, iż stosowne zwolnienie od opłaty będzie 

mogło wynikać z innych przepisów rangi ustawowej); 

4) dostosowuje treść delegacji zawartej w art. 1 ust. 7 do wymagań określonych w art. 92 

ust. 1 Konstytucji (w dotychczasowej delegacji brakowało wytycznych); zmienione 

upoważnienie uwzględnia fakt dodania do ustawy nowych przepisów merytorycznych; 

5) dostosowuje treść przepisu określającego wymagania formalne odnoszące się 

do kształtu obwieszczeń iogłoszeń dotyczących przedsiębiorców podlegających wpisowi 

do Krajowego Rejestru Sądowego do ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym; 

6) eliminuje przepis nakładający na przedsiębiorcę obowiązek przechowywania w lokalu 

swojej siedziby numerów Monitora, w których zamieszczone są ogłoszenia 

i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy (aktualnie,wobec zmiany 

postaciMonitora oraz sposobu jegorozpowszechniania, obowiązek ten nie znajduje 

uzasadnienia;zniesienie obowiązku będzie obejmowało wszystkie – w tym również 

archiwalne – numery Monitora). 

Nowelizacja ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy 

terytorialnej zmierza do tego, aby konwencja i statut ugrupowania oraz ich zmiany podlegały 

ogłoszeniu w Monitorzenieodpłatnie. 

Ustawodawca czasowo (nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy) 

utrzymał w mocy rozporządzenie wydane na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 

1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego w brzmieniu dotychczasowym. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. W trakcie prac nad projektem rządowym w Sejmie rozszerzono 

pierwotny zakres przedłożenia. Zmiany polegają na: 

1) ustawowym umożliwieniu Ministrowi Sprawiedliwości zlecania wyspecjalizowanym 

podmiotom niektórych czynności związanych z wydawaniem Monitora; 

2) ustawowym określeniu częstotliwości wydawania Monitora; 

3) przesądzeniu w ustawie, iż Monitor wydaje się w postaci elektronicznej; 

4) ustawowym określeniu sposobówrozpowszechnianiaMonitora; 
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5) dodaniu przepisu zmieniającego ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim 

ugrupowaniu współpracy terytorialnej; 

6) dodaniu przepisu przejściowego czasowo utrzymującego w mocy rozporządzenie 

wydane na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego 

i Gospodarczego w brzmieniu dotychczasowym. 

W opinii Ministra Spraw Zagranicznych uchwalona ustawa nie jest sprzeczna z prawem 

Unii Europejskiej. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Główny legislator 

Jakub Zabielski 


