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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe 

(druk nr 603) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe realizuje kilka 

założeń, z których na pierwsze miejsce wysuwa się potrzeba wykonania wyroku 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce, 

wydanego w dniu 5 lipca 2011 r. (skarga nr 18990/05). 

W wyroku tym Trybunał zajmował się kwestią zgodności przepisów polskiej ustawy – 

Prawo prasowe, ustanawiających odpowiedzialność karną za publikację wypowiedzi bez 

uzyskania autoryzacji z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności, który określa prawo do wolności wyrażania opinii. 

Trybunał uznał sankcję karną za opublikowanie wypowiedzi bez uzyskania autoryzacji 

za nadmierną i nieproporcjonalną i stwierdził, że polskie regulacje dotyczące autoryzacji 

(w obecnym kształcie) nie mogą być uznane za zgodne z założeniami społeczeństwa 

demokratycznego i miejscem, jakie zajmuje wolność słowa w takim społeczeństwie. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że przepisy obowiązującej ustawy– Prawo 

prasowe mogą sprawiać, że dziennikarze będą unikać stawiania wnikliwych pytań z obawy, 

że ich rozmówca zablokuje publikację całego wywiadu odmawiając autoryzacji lub wybierać 

rozmówców uznanych za „współpracujących”, ze szkodą dla debaty publicznej. 

Wskazał również na inne wady dotychczasowej regulacji, do których należą: 

– niedookreślenie terminów dokonania autoryzacji, 

– niedookreślenie czasu zgłoszenia żądania autoryzacji, 
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– brak precyzyjnego wskazania, które wypowiedzi nie wymagają autoryzacji. 

Obecnie procedowana ustawa dokonuje modyfikacji przepisów ustawy – Prawo prasowe  

w celu wdrożenia wyroku Trybunału, uzupełniając treść ustawy o nowy art. 14a. 

Dodawane przepisy wprowadzają po stronie dziennikarza obowiązek: 

1) poinformowania osoby udzielającej informacji o prawie do autoryzacji (w ust. 2), 

2) udostępnienia udzielającej informacji osobie tekstu jej dosłownie cytowanej 

wypowiedzi w celu dokonania autoryzacji (w ust. 1), wyjątkiem od tego obowiązku są 

dosłownie cytowane wypowiedzi, które były uprzednio publikowane lub były wygłoszone 

publicznie. 

Osoba udzielająca informacji, po poinformowaniu przez dziennikarza o prawie do 

autoryzacji, ma zgłosić żądanie dokonania autoryzacji niezwłocznie. 

Ustawa określa dokładnie czas na dokonanie autoryzacji, od momentu przekazania 

tekstu przewidzianego do publikacji, przy czym do stron należy uzgodnienie sposobu 

przekazania tekstu. 

Czas ten, to 6 godzin w odniesieniu do dzienników, przy czym przez dziennik należy 

rozumieć „ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz 

dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu”. 

Z kolei dla czasopism, czas ten wynosi 24 godziny, przy czym przez czasopisma należy 

rozumieć „druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, i nie rzadziej niż 

raz w roku; należy to stosować odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku 

i obrazu innego niż dziennik”. 

Ustawa nie określa co należy rozumieć przez samą autoryzację, natomiast w ust. 6 

stanowi, że autoryzacją nie są dodawane przez osobę udzielającą informacji nowe pytania, 

informacje lub odpowiedzi, ani zmiana kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście 

materiału przewidzianego do publikacji. 

Ustawa wprowadza też domniemanie, że w przypadku niedokonania lub odmowy 

dokonania autoryzacji w określonych wyżej terminach uznaje się, że dosłownie cytowana 

wypowiedź została autoryzowana bez zastrzeżeń. 

W ustawie w wielu punktach dokonuje się uaktualnienia zastosowanej terminologii 

i dostosowania jej do obecnej rzeczywistości politycznej i prawnej.  
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Dotyczy to w szczególności odwołań do Konstytucji „Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej”, „rad narodowych” i „sądów wojewódzkich”. 

Dokonuje się również uchylenia całego rozdziału 3 ustawy, czyli przepisów 

dotyczących powoływanej przez Prezesa Rady Ministrów Rady Prasowej.  

Przepisy te nie funkcjonują od 1988 r, kiedy zakończyła się kadencja ostatniej Rady 

Prasowej powołanej w 1985 r. 

Ustawa pierwotnie uchylała, zaś na etapie prac sejmowych zastąpiła treść art. 10 ust. 2 

i 3 nowymi przepisami.  

Dotychczasowe brzmienie zmienianych jednostek redakcyjnych, w których nakłada się 

na dziennikarza obowiązek realizowania linii programowej redakcji (oraz naruszenie tego 

obowiązku nakazuje traktować jako naruszenie obowiązku pracowniczego) zastępuje się 

przepisami, które przyznają dziennikarzowi prawo odmowy wykonania polecenia 

służbowego, gdy oczekuje się od niego sporządzenia publikacji, która łamie zasady 

rzetelności, obiektywizmu lub staranności zawodowej, a także prawo niewyrażenia zgody na 

publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens 

i wymowę wersji sporządzonej przez tego dziennikarza. 

Ustawa przewiduje standardowy, 14-dniowy okres vacatio legis. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad dwoma projektami ustaw: 

– rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 1604), 

skierowanym do Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 7 czerwca 2017 r. oraz 

– komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk 1793) 

skierowanym do tej samej komisji w dniu 1 września 2017 r. 

Komisja podjęła uchwałę o wspólnym rozpatrzeniu przedłożonych projektów ustaw. 

Pierwsze czytanie miało miejsce w Komisji, która przedstawiła sprawozdanie w dniu 

12 września 2017 r.  

Komisja wprowadziła szereg poprawek, z których najważniejsze polegały na: 

1) przeredagowaniu art. 14a ust. 2 i utworzeniu w jego miejsce ust. 2 i 3, 
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2) wprowadzeniu trzech poprawek (o różnym charakterze) w art. 25 ust. 3. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 48. posiedzeniu Sejmu. 

Zgłoszona została jedna poprawka, która nadała nowe brzmienie art. 10 ust. 2 i 3. 

Zaproponowane zmiany przyznały dziennikarzowi prawo odmowy wykonania polecenia 

służbowego, gdy oczekuje się od niego sporządzenia publikacji, która łamie zasady 

rzetelności, obiektywizmu lub staranności zawodowej, a także prawo niewyrażenia zgody na 

publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens 

i wymowę wersji sporządzonej przez tego dziennikarza. 

Przepisy te zastąpić mają dotychczasowe brzmienie zmienianych jednostek 

redakcyjnych, w których nakłada się na dziennikarza obowiązek realizowania linii 

programowej redakcji oraz stanowi się, że działalność sprzeczna z tym nakazem stanowi 

naruszenie obowiązku pracowniczego. 

Ustawę uchwalono na tym samym posiedzeniu Sejmu, w dniu 29 września 2017 r., wraz 

z zaproponowaną poprawką. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Uwagi wymaga treść normy karnej przewidzianej w nowym art. 49b ustawy – Prawo 

prasowe. 

Przepis ten wprowadza odpowiedzialność, za stanowiący wykroczenie, czyn polegający 

na publikowaniu wypowiedzi bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania 

autoryzacji, na zasadach określonych w art. 14a. 

Należy zwrócić uwagę, że przewidziana tu odpowiedzialność za publikację 

„wypowiedzi” nie odpowiada terminologicznie przepisowi materialnemu ustawy, który 

wprowadza prawo autoryzacji, ale wyłącznie w stosunku do „dosłownie cytowanej 

wypowiedzi” a nie każdej publikowanej wypowiedzi. 

Autoryzacja bowiem to potwierdzenie autorstwa wypowiedzi – jej treści i formy. 

Dotyczy wyłącznie tego fragmentu materiału prasowego, który jest dosłownie cytowaną 

wypowiedzią, nie zaś tekstu komentarza dziennikarskiego (J. Sobczak, Prawo prasowe. 

Podręcznik…, s. 330).  
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„Ochronę wypowiedzi w szerokim znaczeniu tego pojęcia zapewniają zarówno przepisy 

prawa autorskiego, kodeksu cywilnego i kodeksu karnego oraz prawa prasowego. 

Ochroną prawnoautorską objęte są takie wypowiedzi jak w szczególności: wypowiedź 

artystyczna, literacka, muzyczna, filmowa , a także dziennikarska. 

Ochronę wypowiedzi przybierających formę dźwięku bądź obrazu zapewniają przepisy 

kodeksu cywilnego i kodeksu karnego” (Joanna Taczkowska Autoryzacja wypowiedzi s. 57). 

W tym miejscu należy wskazać, że przez „wypowiedź” w rozumieniu prawa prasowego 

rozumie się te jej rodzaje, które przybrały postać werbalną i nie są objęte ochroną z tytułu 

praw autorskich. 

Obejmuje je ochroną instytucja autoryzacji. 

Autoryzacja jako instytucja prawna gwarantuje ochronę tym wypowiedziom, które 

zostały przekazane prasie i nie mają charakteru samodzielnych utworów, a które z uwagi na 

możliwość rozpowszechniania za pośrednictwem środków masowego przekazu mogą 

zagrażać dobrom osobistym bądź interesom ich autora. 

Zdaniem J. Taczkowskiej (Autoryzacja wypowiedzi s. 61) instytucja autoryzacji ujęta 

w Prawie prasowym dotyczy tylko takich wypowiedzi, które nie zostały opublikowane oraz te 

które mają zostać dosłownie przytoczone w materiale prasowym. 

Dosłowność oznacza „zgodność co do słowa, słowo w słowo, dokładnie odtworzony”. 

Należy przyjąć, że nowy art. 14a ust. 1 i 2 przyjmuje bardzo wąską (można powiedzieć 

jeszcze węższą niż dotychczas) definicję wypowiedzi przyznając prawo do autoryzacji 

wyłącznie w takim zakresie w jakim obejmować będzie dosłowną, wcześniej niepublikowaną 

i niewygłoszoną publiczne „dosłownie cytowaną wypowiedź”. 

Przepis ten nie będzie się zatem odnosił do wypowiedzi w szerszym ujęciu rozumianej 

jako prezentacja wizualna bądź foniczna bez udziału słów. 

Ochrona tych rodzajów wypowiedzi opiera się na przepisach gwarantujących ochronę 

głosu oraz wizerunku (zaliczonych do dóbr osobistych), czyli art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego 

oraz art. 81 prawa autorskiego. 

Wymóg autoryzowania dosłownie cytowanej wypowiedzi dotyczy prasy drukowanej 

oraz mediów elektronicznych, co oznacza, ze podlegają mu zarówno dziennikarze pracujący 

dla prasy drukowanej jak i dla radia i telewizji. 
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„Zawsze tam, gdzie możliwe jest odtworzenie zarówno w formie zapisu tekstowego jak 

i przy użyciu innych technik– poszczególnych słów, sformułowań i zdań istnieje możliwość 

powołania się przez rozmówcę na instytucję autoryzacji wypowiedzi” (J. Taczkowska 

Autoryzacja wypowiedzi s. 62). 

W odróżnieniu od informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych, 

które zawsze wymagają zgody osoby udzielającej informacji, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy 

Prawo prasowe, autoryzacja wypowiedzi werbalnej (słownej, tekstowej) w której nie ma 

głosu lub wizerunku osoby udzielające informacji jest zależna od woli tej osoby.  

Osoba ta może z prawa do autoryzacji nie skorzystać, nie ingerując w ten sposób 

w swobodę dziennikarskiej twórczości. 

Na żądanie osoby uprawnionej dziennikarz ma obowiązek udostępnić dosłownie 

cytowaną wypowiedź, którą zamierza umieścić w materiale prasowym jako dosłowny cytat 

(J. Sobczak Ustawa – Prawo prasowe komentarz. 235), nie można jednak żądać od niego 

przedstawienia (w ramach autoryzacji) całego materiału przeznaczonego do publikacji ani 

innych niż własna, wypowiedzi lub fragmentów tekstu (J. Taczkowska Autoryzacja 

wypowiedzi s. 66). 

Opierając się na tej podbudowie teoretycznej i powracając do treści przepisów art. 49b 

można stwierdzić, że: 

1) autoryzacja dotyczy jedynie „dosłownie cytowanej wypowiedzi”, 

2) czyn zabroniony jako wykroczenie rozciąga się na każdą wypowiedź, również taką co 

do której nie ma prawa autoryzacji; 

3) wyłączenie karalności publikowania bez autoryzacji dosłownie cytowanej 

wypowiedzi czyni cały zapis art. 49b zbiorem pustym. 

 

IV. Propozycje poprawek 

Istnieją dwie możliwości rozwiązania problemu jakim jest art. 49b w obecnym 

brzmieniu: 

1) zastąpienie w ust. 1 wyrazu „wypowiedź” wyrazami „dosłownie cytowaną 

wypowiedź” z jednoczesnym wykreśleniem ust. 2. 
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Rozwiązanie takie będzie prawdopodobnie sprzeczne z wyżej omawianym orzeczeniem 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ze względu na szerokie rozumienie przez 

Trybunał pojęcia „odpowiedzialności karnej” obejmującej w orzecznictwie Trybunału 

odpowiedzialność za wykroczenie. 

2) wykreślenie całego pkt 9 dotyczącego art. 49b i pkt 10 dotyczącego art. 54c 

i pozostawienie w ten sposób odpowiedzialności za brak autoryzacji w zakresie regulowanym 

przepisami art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego oraz przepisami Prawa prasowego dotyczącymi 

sprostowania. 

 

W pozostałym zakresie ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


