
           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. 

Poz. 1622 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 3 października 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego 

Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 125) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania 

Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. poz. 649) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Autentyczność i integralność Monitora jest zagwarantowana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby upoważnionej.”; 

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przy rozpowszechnianiu Monitora za pomocą informatycznych nośników danych oraz środków komunikacji 

elektronicznej numery Monitora udostępnia się w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby upoważnionej.”; 

3) w § 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ogłoszenia i obwieszczenia, inne niż wymienione w § 4, przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze 

są przyjmowane oraz przekazywane do Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem punktów przyjmowania 

ogłoszeń w sądach, których wykaz określa załącznik do rozporządzenia, lub do sekretariatów sądowych wydzia-

łów, w których jest prowadzona sprawa, jeżeli sąd postanowił o opublikowaniu ogłoszenia, lub są przekazywane 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której tożsamość została potwierdzona danymi zwe-

ryfikowanymi za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego i której został przydzielony uni-

kalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem (zarejestrowany użyt-

kownik).”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ogłoszenia lub obwieszczenia, o których mowa w ust. 1, przekazywane do zamieszczenia w Monitorze 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa się w jednym z formatów wskazanych w przepisach 

o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych i opatruje kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym osoby upoważnionej.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

 




