
Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grud-
nia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sàdowego i Gospo-
darczego ( Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z 1997 r.
Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193 oraz
z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, spo-
sobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy
ustalania ceny numerów Monitora Sàdowego i Go-
spodarczego i wysokoÊci op∏at za zamieszczenie
w nim og∏oszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45,
poz. 204, z 1999 r. Nr 87, poz. 977, z 2000 r. Nr 117,
poz. 1243 oraz z 2001 r. Nr 124, poz. 1358) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Og∏oszenia dotyczàce wpisów podlegajà-
ce obowiàzkowi publikacji w Krajowym
Rejestrze Sàdowym sà przekazywane do
Biura przez Centralnà Informacj´ Krajowe-
go Rejestru Sàdowego bezpoÊrednio po
dokonaniu wpisu. Op∏aty za ich zamiesz-
czenie uiszcza si´ z góry na rachunek bie-
˝àcy dochodów sàdu rejonowego przyj-
mujàcego wniosek.

2. Pozosta∏e og∏oszenia i obwieszczenia prze-
znaczone do zamieszczenia w Monitorze
sà przyjmowane oraz przekazywane do
Biura za poÊrednictwem sekretariatów sà-
dów rejonowych, których wykaz zawiera
za∏àcznik do rozporzàdzenia. Op∏aty za ich
zamieszczenie uiszcza si´ z góry na rachu-

nek bie˝àcy dochodów Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci.”;

2) uchyla si´ § 3;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Monitor jest rozpowszechniany w prenu-
meracie oraz w punktach sprzeda˝y miesz-
czàcych si´ w sàdach i organach admini-
stracji oraz innych punktach sprzeda˝y
prasy.

2. Wp∏ywy z rozpowszechniania Monitora
uiszcza si´ z góry na rachunek bie˝àcy do-
chodów Ministerstwa SprawiedliwoÊci.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Po jednym egzemplarzu Monitora bezp∏atnie
otrzymujà:

1) sàdy rejonowe, o których mowa w § 2
ust. 2, w celu udost´pniania go do prze-
glàdania przez zainteresowanych,

2) sàd, gdy skierowane przez niego og∏osze-
nie lub obwieszczenie inne ni˝ wpis do
Krajowego Rejestru Sàdowego zosta∏o za-
mieszczone w tym egzemplarzu.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r. 

Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 21 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania 
oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sàdowego i Gospodarczego i wysokoÊci op∏at 

za zamieszczenie w nim og∏oszenia lub obwieszczenia 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2004 r.

Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818).


