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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, 
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z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, 
poz . 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 
i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. 
Nr 96, poz. 478) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 17 w § 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

"Grzywna nie może być wyższa niż pięć tysięcy zło
tych i może być powtarzana."; 

2) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 22. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszyst
kie wpisy do rejestru będą ogłoszone 

w Monitorze Sądowym i Gospodar
czym ."; 

3) w art. 23 § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym wpisu do rejestru nikt nie 
może się powoływać w stosunku do spółki, 
której wpis dotyczy, na nieznajomość zareje
strowanych danych, chyba że nie mógł o nich 
wiedzieć." ; 

4) w art. 25 w § 4 wyrazy "daty Monitora Polskiego" 
zastępuje się wyrazami "dnia ogłoszenia w Moni
torze Sądowym i Gospodarczym"; 

5) w art. 79 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) firmę, siedzibę, adres i przedmiot przedsiębior
stwa;" 

6) wart. 166 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) firmę, siedzibę, adres i przedmiot przedsiębior
stwa;" 

7) wart. 174 wyrazy "Monitorze Polskim" zastępuje 
się wyrazami "Monitorze Sądowym i Gospodar
czym, chyba że ustawa stanowi inaczej"; 

8) po art. 199 dodaje się art. 199' w brzmieniu: 

"Art. 199'. § 1. Oświadczenia pisemne spółki skie
rowane do oznaczonej osoby po
winny zawierać: 

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres; 

2) oznaczenie sądu rejestrowego 
i numeru, pod którym spółka jest 
zarejestrowana; 

3) imiona i nazwiska członków za
rządu; 

4) wysokość kapitału zakładowego. 

§ 2. Obowiązek określony w paragrafie 
poprzedzającym nie dotyczy 
oświadczeń woli skierowanych do 
osób pozostających ze spółką 

w stałych stosunkach umow
nych."; 

9) wart. 260 § 1 otrzymuje brzmienie: 

,, § 1. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowe
go zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Go
spodarczym oraz w piśmie przeznaczonym do 

ogłoszeń spółki, z wezwaniem wierzycieli 
spółki do wniesienia sprzeciwu w ciągu trzech 
miesięcy, licząc od daty ogłoszenia, jeśli nie 
zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy 
w powyższym terminie zgłosili sprzeciw, po
winni być przez spółkę zaspokojeni lub zabez
pieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie 
zgłosili, uważa się za zgadzających się na ob
niżenie kapitału zakładowego."; 

10) art. 268 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 268. O otwarciu likwidacji likwidatorzy ogło
szą w Monitorze Sądowym i Gospodar
czym oraz w piśmie przeznaczonym do 
ogłoszeń spółki i wezwą wierzycieli do 
zgłoszenia ich wierzytelności w ciągu 

trzech miesięcy od dnia ogłoszenia." ; 

11) wart. 275 w § 1 skreśla się wyraz "ostatniego"; 

12) w art. 306 § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Kto, będąc członkiem zarządu, wbrew obo
wiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd: 

1) nie składa sądowi rejestrowemu listy spól
ników; 

2) nie prowadzi księgi udziałów zgodnie 
z przepisami art. 188 § 1; 

3) nie zwołuje zgromadzenia spólników; 

4) odmawia wyjaśnień osobie powołanej do 
rewizji lub nie dopuszcza jej do pełnienia 
obowiązków, 

podlega grzywnie do 10000 złotych . "; 

13) wart. 316 w § 1 wyrazy "Monitorze Polskim" zastę
puje się wyrazami "Monitorze Sądowym i Gospo
darczym"; 

14) w art. 318 w § 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "Mo
nitorze Polskim" zastępuje się wyrazami "Monito
rze Sądowym i Gospodarczym" oraz w pkt 1 skre
śla się wyraz "Polskiego"; 

15) w art. 330 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) firmę, siedzibę, adres i przedmiot przedsiębior
stwa;" 

16) wart. 338 wyrazy "Monitorze Polskim" zastępuje 
się wyrazami "Monitorze Sądowym i Gospodar
czym, chyba że ustawa stanowi inaczej"; 

17) po art. 370 dodaje się art. 370' w brzmieniu: 

"Art. 370'. § 1. Oświadczenia pisemne spółki, skie
rowane do oznaczonej osoby, po
winny zawierać: 

1) firmę spółki, jej s i edzibę i adres; 

2) oznaczenie sądu rejestrowego 
i numeru, pod którym spółka jest 
zarejestrowana; 

3) imiona i nazwiska członków za
rządu; 
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18) wart. 396: 

4) wysokość kapitału akcyjnego 
subskrybowanego i wpłacone
go. 

§ 2. Obowiązek określony w paragrafie 
poprzedzającym nie dotyczy 
oświ adczeń woli skierowanych do 
osób pozostających ze spółką 
w stałych stosunkach umow
nych." ; 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez 
ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Go
spodarczym, które powinno być dokonane 
przynajmniej na trzy tygodnie przed termi
nem zgromadzenia. ", 

b) w § 2 wyraz "ogłoszeniach" zastępuje się wyra
zem "ogłoszeniu" , 

c) w § 3 skreśla się wyraz" pierwszym" ; 

19) w art. 398 w § 2 i wart. 409 w § 2 i 3 wyrazy "Mo
nitorze Polskim" zastępuje się wyrazami "Monito
rze Sądowym i Gospodarczym"; 

20) wart. 436: 

a) w § 1 wyrazy "trzykrotnych ogłoszeń w odstę
pach przynajmniej tygodn iowych" zastępuje się 
wyrazem "ogłoszenia " , 

b) w § 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "Ogłoszenia 
te będą" zastępuje się wyrazami "Ogłoszenie to 
będzie" oraz w pkt 8 skreśla się wyraz "ostatnie
go"; 

21) w art. 441 § 1 otrzymuje brzm ienie: 

,,§ 1. ° uchwalonym obniżeniu kapitału akcyjnego 
zarząd ogłos i w Monitorze Sądowym i Go
spodarczym oraz w piśmie przeznaczonym 
do ogłoszeń spółki, z wezwaniem wierzycieli 
spółki do wn iesienia sprzeciwu w ciągu 
trzech miesięcy, licząc od daty ogłoszenia, je
śli nie zgadzają się na obniżenie . Wierzyciele, 
którzy w powyższym terminie zgłosili sprze
ciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub 
zabezpieczeni . Wierzycieli, którzy sprzeciwu 
nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na 
obniżenie kap itału akcyjnego."; 

22) wart. 449 wyrazy "pismach przeznaczonych" za
stępuje się wyrazami "Monitorze Sądowym i Go
spodarczym oraz w piśm i e przeznaczonym"; 

23) w art. 490 § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Kto, będąc członkiem zarząd u , wbrew obo
wiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd : 

1) nie ogłasza uchwał walnych zgromadzeń 

powziętych w trybie art. 398; 

2) nie prowadzi księgi akcyjnej zgodnie 
z przepisami art. 351 § 1; 

3) nie zwołuje walnego zgromadzen ia; 

4) odmawia wyjaśnień osobie, powołanej do 
rewizji, lub nie dopuszcza jej do pełnienia 
obowiązków; 

5) nie przedstawia sądowi rejestrowemu 
wniosku o wyznaczenie biegłych rewiden
tów, 

podlega grzywnie do 20 000 złotych . " 

Art. 2. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 24 pażdziernika 1934 r. - Prawo upadłościo
we (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 
1 i z 1995 r. Nr 85, poz. 426) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) wart. 16 w § 1, wart. 217 i 219 po wyrazie "ob
wieszczenie" dodaje się wyrazy "w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym oraz w prasie lokal
nej"; 

2) w art. 81 w § 1 na końcu dodaje się wyrazy", chy
ba że prawo niniejsze stanowi inaczej;" . 

Art. 3. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 24 pażdziernika 1934 r. - Prawo o po
stępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836, 
z 1950 r. Nr 38, poz. 349 i z 1990 r. Nr 55, poz. 320) 
wart. 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
wyrazy "a postanowienie o otwarciu postępowania 
układowego, także w Monitorze Sądowym i Gospo
darczym." 

Art. 4. Obwieszczenia i ogłoszenia dotyczące 

spółek handlowych, dokonane przed dniem wejścia 
w życie ustawy na podstawie dotychczasowych przepi
sów, zachowują moc. 

Art. 5. Traci moc dekret z dnia 12 maja 1954 r. 
o ogłaszaniu obwieszczeń (Dz. U. Nr 23, poz. 83). 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech 
miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 


