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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

o zmianie ustawy – Prawo prasowe 

 

(druk nr 922 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24 z późn. zm.) 

 

Art. 5. 

[1. Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać 

informacji prasie.] 

<1. Każdy, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać 

informacji prasie.> 

2. Nikt nie może być narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia informacji 

prasie, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. 

 

Art. 13. 

1. Nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym 

przed wydaniem orzeczenia w I instancji. 

2. Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym 

toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również [danych osobowych i 

wizerunku] <wizerunku i innych danych osobowych> świadków, pokrzywdzonych i 

poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. 

3. 
(19)

 Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie narusza przepisów innych ustaw. Właściwy 

prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes społeczny, na ujawnienie 

[danych osobowych i wizerunku] <wizerunku i innych danych osobowych> osób, 

przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. 

4. 
(20)

 Na postanowienie w przedmiocie ujawnienia [danych osobowych i wizerunku] 

<wizerunku i innych danych osobowych> osób, przeciwko którym toczy się 

postępowanie przygotowawcze lub sądowe przysługuje zażalenie. Zażalenie na 

postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się 
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postępowanie. Postanowienie wydane w toku postępowania przygotowawczego staje się 

wykonalne z chwilą upramocnienia. 

Art. 16. 

[1. Dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 15 

ust. 2, w razie gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym 

charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 254 Kodeksu karnego albo autor lub 

osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do wiadomości dziennikarza wyrazi zgodę na 

ujawnienie jej nazwiska lub tego materiału.] 

<1. Dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w 

art. 15 ust. 2, w razie gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny 

materiał o tym charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 240 § 1 

Kodeksu karnego albo autor lub osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do 

wiadomości dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska lub tego 

materiału.> 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również innych osób zatrudnionych w 

redakcjach, wydawnictwach prasowych i innych prasowych jednostkach organizacyjnych. 

3. Redaktor naczelny powinien być w niezbędnych granicach poinformowany o sprawach 

związanych z tajemnicą zawodową dziennikarza; powierzoną mu informację albo inny 

materiał może ujawnić jedynie w wypadkach określonych w ust. 1. 

 

[Art. 37a. 

W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału prasowego, sąd 

może orzec jako karę dodatkową przepadek materiału prasowego.] 

 

<Art. 37a. 

W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału 

prasowego, sąd może orzec przepadek materiału prasowego.> 

 

Art. 41.
 

Publikowanie zgodnych z prawdą i rzetelnych sprawozdań z jawnych posiedzeń Sejmu 

<, Senatu> i organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz ich organów, a 

także publikowanie rzetelnych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego ujemnych ocen 

dzieł naukowych lub artystycznych albo innej działalności twórczej, zawodowej lub 
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publicznej służy realizacji zadań określonych w art. 1 i pozostaje pod ochroną prawa; przepis 

ten stosuje się odpowiednio do satyry i karykatury. 


