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USTAWA 

z dnia 22 grudnia 1995 r. 

o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. 

Art. 1. 1. Tworzy się Monitor Sądowy i Gospodar
czy, który jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędo
wym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń 
lub ogłoszeń. 

2. Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarcze
go należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości . 

3. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza 
się : 

1) wszystkie wpisy do rejestru handlowego, chyba że 
ustawa stanowi inaczej, 

2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy 
i Kodeks postępowania cywilnego, 

3) inne obwieszczenia , jeżeli ich ogtoszenie w Monito
rze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane 
przez ustawy. 

4. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie 
ogłasza się obwieszczeń ogłaszanych w Monitorze Po l
skim B. 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo
rządzenia, jakie inne ogłoszenia, wymagane lub do
puszczone przez ustawy, mogą być ogłaszane w Moni
torze Sądowym i Gospodarczym. 

6. Dochody uzyskane z wydawania i rozpowszech
niania Monitora Sądowego i Gospodarczego przezna
cza się na usprawnienie funkcjonowania sądów po
wszechnych, a w szczególności na koszty ich dz i ałalno
ści podstawowej oraz zakupy inwestycyjne. 

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 
rozporządzenia, organizację, sposób wydawania 

i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospo
darczego, podstawy ustalania ceny numerów Moni
tora Sądowego i Gospodarczego oraz wysokość 
opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub ob
wieszczenia. 

Art. 2. 1. Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące 
podmiotów gospodarczych podlegających rejestracji 
sądowej powinny zawierać, poza treścią obwieszcze
nia lub ogłoszenia , oznaczenie organu rejestrowego, 
datę wpisu do rejestru i numer, pod którym podmiot 
gospodarczy jest zarejestrowany. 

2. Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego 
nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i ob
wieszczeń . 

Art. 3. Na każdym numerze Monitora Sądowego 
i Gospodarczego oznacza się dzień jego wydania , któ
ry jest dniem ogłoszenia, oraz kolejny numer Monitora 
Sądowego i Gospoda rczego. 

Art. 4. 1. Podm iot gospodarczy jest zobowiązany 
przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Moni
tora Sądowego i Gospodarczego, w których zamiesz
czone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego 
podmiotu. 

2. Sądy rejonowe są zobowiązane udostępniać nie
odpłatnie przeglądanie Monitora Sądowego i Gospo
darczego. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech 
miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 22 grudnia 1995 r. 

o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy i niektórych innych ustaw. 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. 

Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, 
poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, 


