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S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
  
 

o komisyjnym i senackim projektach ustaw  
o zmianie ustawy – Prawo prasowe  
(druki nr 674 i 1128).  
 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu,  

skierowała – po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - w dniu 28 sierpnia 2012 r. projekt 

ustawy zawarty w druku nr 674, a w dniu 21 lutego 2013 r. projekt ustawy zawarty w druku 

nr 1128 do Komisji Kultury i Środków Przekazu do pierwszego czytania. 

Komisja Kultury i Środków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tych projektów ustaw na posiedzeniach w dniach: 21 marca i 17 kwietnia 2013 r. 

wnosi:  

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  
 

        

 
 

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r. 

 

                           Sprawozdawca       Przewodnicząca Komisji 
    
 
 
              /-/  Małgorzata Kidawa-Błońska   /-/ Iwona Śledzińska-Katarasińska 
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USTAWA 

z dnia 2013 r. 

o zmianie ustawy - Prawo prasowe 

Art. l. 

projekt 

W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r.- Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. 
zm. 1

)) wprowadza się następujące zmiany: 

l) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 45. Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawie
szone 

-podlega karze grzywny."; 

2) wart. 53 ust. l i 2 otrzymują brzmienie: 

"1. Sprawy o przestępstwa określone wart. 43 i art. 44 podlegają rozpoznaniu 
przez sąd okręgowy, a określone wart. 47--49a oraz o przestępstwa popeł
nione w prasie- przez sąd rejonowy. 

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownic
twa, może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, sądy rejonowe właściwe 
do rozpoznawania spraw o przestępstwa, o których mowa w art. 47--49a, 
oraz o przestępstwa popełnione w prasie na obszarze właściwości danego 
sądu okręgowego, uwzględniając liczbę spraw tego rodzaju i zakres obcią
żenia poszczególnych sądów rejonowych oraz potrzebę zapewnienia racjo
nalnej organizacji sądownictwa, ekonomię postępowania sądowego, a także 
konieczność zagwarantowania realizacji 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 wart. 45, nastę
puje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 
r. poz. 395).". 

Art. 2. 

U stawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

I) 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. Nr29, 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. 

-


