
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII KADENCJA 
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________________________________________________________________________________________

 
 

DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 
 

 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ, 
KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe 
 

 

Senat na 12. posiedzeniu w dniu 24 maja 2012 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu – 
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 maja 2012 r. ustosunkowały się do 
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 
i 24 zestawienia wniosków i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym 
projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe oraz projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 63 S. 

 

 

 

u
Data publikacji



 

Ponadto informujemy, że:  

– na podstawie art. 52 ust. 4 w związku z art. 82 ust. 2 Regulaminu Senatu następujący 
wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Andżelika Możdżanowska (pkt 9 zestawienia wniosków), 
- senator Piotr Zientarski (pkt 17 zestawienia wniosków), 

– na podstawie art. 82 ust. 4 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali: 
- senator Andżelika Możdżanowska (pkt 3 i 15 zestawienia wniosków), 
- senator Piotr Zientarski (pkt 11 zestawienia wniosków). 
 

 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Kultury i Środków Przekazu Ustawodawczej 
 (-) Grzegorz Czelej (-) Piotr Zientarski 
   
 

Przewodniczący Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

(-) Michał Seweryński 
 



 

  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe 

 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2. 

 

1)  w art. 1 w pkt 1 , w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor 

naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany 

opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów 

sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w 

materiale prasowym.”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

2)  w art. 1 w pkt 1, w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor 

naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany 

bezpłatnie opublikować rzeczowe i odnoszące się do faktów 

oświadczenie tej osoby lub jednostki zawierające zaprzeczenie lub 

korektę informacji nieprawdziwej lub nieścisłej zawartej w prasie 

(sprostowanie).”; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

3)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
w art. 1 w pkt 1, w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. 

przysługuje także osobie najbliższej zmarłego, w rozumieniu art. 115 § 11 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 

późn. zm.), oraz następcy prawnemu osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.”; 

 

 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5. 

 

4)  w art. 1 w pkt 1, w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Sprostowanie powinno być wysłane redaktorowi naczelnemu 

w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej w terminie nie 

dłuższym niż miesiąc od dnia opublikowania materiału prasowego.”; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

5)  w art. 1 w pkt 1, w art. 31 w ust. 3 wyrazy „wysłane redaktorowi 

naczelnemu” zastępuje się wyrazami „nadane w placówce pocztowej 

operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) lub złożone w 

siedzibie odpowiedniej redakcji,”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

6)  w art. 1 w pkt 1, w art. 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Sprostowanie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę 

wnioskodawcy oraz jego adres korespondencyjny. Jeżeli jednak 

materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania dotyczy 

działalności związanej z używanym przez osobę fizyczną 

pseudonimem, może ona zastrzec swoje dane identyfikacyjne tylko 

do wiadomości redakcji.”; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

7)  w art. 1 w pkt 1, w art. 31 w ust. 5 wyrazy „fragment materiału 

prasowego” zastępuje się wyrazami „fragment przekazu”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 14 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 1 w pkt 1, w art. 32 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w elektronicznej formie dziennika lub czasopisma, w której 

zamieszczono materiał prasowy będący przedmiotem 

sprostowania – w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

sprostowania,”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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9)  w art. 1 w pkt 1, w art. 32 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w dzienniku – w najbliższym przygotowywanym do druku 

numerze, a w przypadku braku możliwości technicznych w 

numerze następnym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania sprostowania,”; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 1 w pkt 1, w art. 32 w ust. 1 w pkt 4 i w ust. 4 wyrazy 

„dźwięku lub obrazu” zastępuje się wyrazami „dźwięku lub obrazu i 

dźwięku”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

11)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
w art. 1 w pkt 1, w art. 32 w ust. 2 wyrazy „wydawca prasy” zastępuje się 

wyrazami „wydawca dziennika lub czasopisma”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 

12)  w art. 1 w pkt 1, w art. 32 w ust. 4 wyrazy „widocznym tytułem,” 

zastępuje się wyrazami „widocznym tytułem ,,Sprostowanie”,”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

13)  w art. 1 w pkt 1, w art. 32 w ust. 6 wyraz „programie” zastępuje się 

wyrazem „przekazie”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

14)  w art. 1 w pkt 1, w art. 32 w ust. 6 wyrazy „na stronie internetowej” 

zastępuje się wyrazami „w elektronicznej formie dziennika lub 

czasopisma,”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawek nr 16, 17, 

18 i 19. 

 

15)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
w art. 1 w pkt 1, art. 33 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33. 1. Redaktor naczelny odmawia opublikowania sprostowania, 

jeżeli sprostowanie: 

1) nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 31 ust. 1, 

2) podważa fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem dotyczącym 

wnioskodawcy. 

2. Redaktor naczelny może odmówić opublikowania sprostowania, 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 
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jeżeli: 

1) zawiera sformułowania powszechnie uznawane za wulgarne lub 

obelżywe lub w inny sposób rażąco narusza zasady współżycia 

społecznego, 

2) nie zostało wystosowane przez podmiot, o którym mowa w art. 31 ust. 

1 lub 2, 

3) odnosi się do informacji poprzednio sprostowanej, 

4) zostało wysłane po upływie miesiąca od dnia opublikowania materiału 

prasowego, 

5) nie zostało podpisane w sposób umożliwiający identyfikację autora. 

3. Odmawiając opublikowania sprostowania, redaktor naczelny 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

sprostowania, jest obowiązany przekazać wnioskodawcy pisemne 

zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach. Jeżeli odmowa nastąpiła z 

przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1–3, należy wskazać 

fragmenty sprostowania, które nie nadają się do publikacji. 

4. Redaktor naczelny nie może odmówić opublikowania sprostowania 

jeżeli zastosowano się do jego wskazań. W przypadku nadesłania 

poprawionego sprostowania termin określony w art. 31 ust. 3 liczy się od 

dnia doręczenia wnioskodawcy zawiadomienia o odmowie opublikowania 

sprostowania i jej przyczynach.”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 16 i 18 należy głosować łącznie. 

 

16)  w art. 1 w pkt 1, w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Redaktor naczelny odmawia opublikowania sprostowania, 

jeżeli sprostowanie: 

1) jest nierzeczowe lub nie odnosi się do faktów, 

2) zostało nadane lub złożone po upływie terminu, o którym mowa 

w art. 31 ust. 3 lub nie zostało podpisane, 

3) nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 31 ust. 4–6, 

4) zawiera treść karalną, 

5) podważa fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem 

dotyczącym osoby dochodzącej publikacji sprostowania.”; 

 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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17)  w art. 1 w pkt 1, w art. 33 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Redaktor naczelny może odmówić opublikowania 

sprostowania, jeżeli: 

1) sprostowanie odnosi się do wiadomości poprzednio 

sprostowanej, 

2) sprostowanie jest wystosowane przez osobę, której nie dotyczą 

fakty przytoczone w prostowanym materiale, za wyjątkiem 

sytuacji określonych w art. 31 ust. 2, 

3) zawiera sformułowania powszechnie uznawane za wulgarne lub 

obelżywe.”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

18)  w art. 1 w pkt 1, w art. 33 w ust. 2 wyrazy „z przyczyn określonych 

w ust. 1 pkt 2–4” zastępuje się wyrazami „z przyczyn określonych w 

ust. 1 pkt 1, 4 i 5”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  w art. 1 w pkt 1, w art. 33 w ust. 2 wyrazy „3 dni” zastępuje się 

wyrazami „7 dni”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 20 i 24 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 21, 22 

i 23. 

 

20)  w art. 1 w pkt 2, w art. 39: 

a) w ust. 1 wyrazy „może wnieść do sądu okręgowego, właściwego 

ze względu na siedzibę odpowiedniej redakcji, wniosek o 

nakazanie opublikowania sprostowania” zastępuje się wyrazami 

„może wytoczyć powództwo o opublikowanie sprostowania”; 

b) skreśla się ust. 2 i 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli nie 

będzie dochodzone w ciągu roku od dnia opublikowania 

materiału prasowego.”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego  
poparta przez 
połączone komisje 
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21)  w art. 1 w pkt 2, w art. 39: 

a) w ust. 1 wyraz „wniosek” zastępuje się wyrazem „pozew”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sąd okręgowy rozpoznaje pozew, o którym mowa w 

ust. 1, w ciągu 30 dni. Wyrok sąd niezwłocznie doręcza 

stronom wraz z uzasadnieniem.”, 

c) w ust. 3 wyrazy „Na postanowienie” zastępuje się wyrazami 

„Od wyroku”; 

 

Poprawka sen. 
A. Matusiewicza 

22)  w art. 1 w pkt 2, w art. 39 w ust. 3 skreśla się wyrazy „w ciągu 

3 dni”; 

 

Poprawka sen. 
A. Matusiewicza 

23)  w art. 1 w pkt 2, w art. 39 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie; 

 

Poprawka sen. 
A. Matusiewicza 

24)  w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) art. 52 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 52. 1. Sprawy, o których mowa w art. 39 ust. 1, 

rozpoznaje sąd okręgowy właściwy względu na siedzibę 

odpowiedniej redakcji, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia 

wniesienia pozwu niedotkniętego brakami formalnymi. Przepisu 

art. 126 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie 

dotyczącym obowiązku wskazania miejsca zamieszkania 

pozwanego, nie stosuje się. 

2. Pozwany może wnieść odpowiedź na pozew w terminie 

7 dni od dnia doręczenia pozwu.  

3. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania 

sprawy. Przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o wyroku 

zaocznym nie stosuje się. 

4. Wydany wyrok wraz z uzasadnieniem sąd doręcza 

niezwłocznie, z urzędu, obu stronom. 

5. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja, 

którą wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie 

skarżącej wyroku z uzasadnieniem. 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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6. Sąd drugiej instancji rozpoznaje apelację najpóźniej w 

terminie 30 dni od dnia wniesienia apelacji niedotkniętej brakami 

formalnymi.  

7. Strona przeciwna może wnieść odpowiedź na apelację w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia apelacji. 

8. Od wyroku sądu drugiej instancji nie przysługuje skarga 

kasacyjna.”. 

 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


