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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 39. posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Prawo prasowe. 
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USTAWA 
z dnia 10 maja 2013 r. 

  
o zmianie ustawy – Prawo prasowe 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 45 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 45.  Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone 

– podlega karze grzywny.”; 
2) w art. 53 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Sprawy o przestępstwa określone w art. 43 i art. 44 podlegają rozpoznaniu przez 
sąd okręgowy, a określone w art. 47–49a oraz o przestępstwa popełnione w prasie 
– przez sąd rejonowy. 

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, 
może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, sądy rejonowe właściwe do rozpo-
znawania spraw o przestępstwa, o których mowa w art. 47–49a, oraz o przestęp-
stwa popełnione w prasie na obszarze właściwości danego sądu okręgowego, 
uwzględniając liczbę spraw tego rodzaju i zakres obciążenia poszczególnych są-
dów rejonowych oraz potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, 
ekonomię postępowania sądowego, a także konieczność zagwarantowania reali-
zacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie.”; 

3) po art. 54b dodaje się art. 54c w brzmieniu: 
„Art. 54c. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 45, następuje na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks po-
stępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395).”. 

 
Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
  
 MARSZAŁEK SEJMU 
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  1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, 

poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, 
poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, 
poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. 
Nr 182, poz. 1228 i Nr 235, poz. 1551, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934, Nr 205, poz. 1204 
i Nr 282, poz. 1660 oraz z 2012 r. poz. 1136. 
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