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________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI,
KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU
oraz

KOMISJI USTAWODAWCZEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 2 sierpnia 2012 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Prawo prasowe
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 6 i 8.
Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Andrzej
Matusiewicz dokonał zmiany treści swoich wniosków (pkt 3 i 8 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Michał Seweryński
Przewodniczący Komisji
Kultury i Środków Przekazu
(-) Grzegorz Czelej

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe

1)

w art. 1 w pkt 3, w art. 32 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
,,Sprostowanie w drukach periodycznych powinno być opublikowane
w tym samym dziale i taką samą czcionką, co materiał prasowy,

Poprawka
KKSP,
KU,
KPCPP
poparta przez
połączone komisje

którego dotyczy, pod widocznym tytułem ,,Sprostowanie”.”;

2)

w art. 1 w pkt 6, w art. 52 w ust. 3 wyraz „uczestników” zastępuje się
wyrazem „stron”;

3)

w art. 1 w pkt 6, w art. 52 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku na wniosek strony,
zgłoszony w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia sentencji wyroku,

Poprawka sen.
B. Paszkowskiego
poparta przez
połączone komisje
Poprawka sen.
A. Matusiewicza
poparta przez
połączone komisje

a w wypadku o którym mowa w art. 327 § 2 Kodeksu postępowania
cywilnego – od dnia doręczenia sentencji wyroku.”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5.
4)

w art. 1 w pkt 6, w art. 52 skreśla się ust. 5;

Poprawka sen.
A. Matusiewicza

5)

w art. 1 w pkt 6, w art. 52 w ust. 5 wyrazy ,,7 dni” zastępuje się

Poprawka
KKSP,
KU,
KPCPP

wyrazami ,,14 dni”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7.
6)

w art. 1 w pkt 6, w art. 52 skreśla się ust. 8;

Poprawka sen.
A. Matusiewicza
poparta przez
połączone komisje
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7)

w art. 1 w pkt 6, w art. 52 w ust. 8 skreśla się wyraz ,,nie”;

Poprawka
KKSP,
KU,
KPCPP

8)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

Poprawka sen.
A. Matusiewicza
poparta przez
połączone komisje

„Art.

1a.

1.

o opublikowanie

Uprawnienie

sprostowania

do

wystąpienia

na podstawie

z wnioskiem

przepisów

ustawy

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
przysługuje także w przypadku, w którym:
1)

utrata mocy art. 31 ustawy zmienianej w art. 1 nastąpiła w trakcie
biegu terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, a uprawniony nie złożył
wniosku o opublikowanie sprostowania,

2)

wniosek lub roszczenie o opublikowanie sprostowania nie zostało
uwzględnione w związku z utratą mocy przez art. 31 ustawy
zmienianej w art. 1,

3)

materiał

prasowy

zawierający

wiadomości

nieścisłe

lub

nieprawdziwe ukazał się po dniu 13 czerwca 2012 r., a przed
wejściem w życie niniejszej ustawy
- z tym że termin określony w art. 31a ust. 3 biegnie od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.
2. Terminy określone w art. 52 ust. 1 i 6 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, biegną od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy, jeżeli odpowiednio pozew lub apelacja
zostały wniesione przed tym dniem.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

