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Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe 

Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy przewiduje nowelizację ustawy z dnia 26 

stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.). 

W projekcie przewiduje się usunięcie nieaktualnej terminologii i zastąpienia jej właściwą, 

odpowiadającą aktualnemu systemowi prawnemu (zmienione zostaną takie pojęcia jak „Polska 

Rzeczpospolita Ludowa" - art. 2 i art. 9 pkt 1 ustawy, „rady narodowe" - art. 41 ustawy, „sądy 

wojewódzkie" - art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy). W tym zakresie zmiany zasługują na pełną 

aprobatę i jako takie nie wymagają szerszego komentarza. 

Istotą projektu jest jednak wdrożenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 

sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce (skarga nr 18990/05) wydanego w dniu 5 lipca 2011 r. Jak 

słusznie zauważono w uzasadnieniu projektu, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że 

obowiązujące w Polsce regulacje dają osobom, z którymi przeprowadzono wywiad 

„nieograniczone prawo zapobiegania opublikowaniu przez dziennikarza wywiadu uznanego za 

kłopotliwy lub niepochlebny, niezależnie od tego jak jest prawdziwy lub dokładny''. Trybunał 

zaznaczył przy tym, że polskie przepisy „mogą sprawić, iż dziennikarze będą unikać stawiania 

wnikliwych pytań z obawy, że i~h rozmówca może później zablokować publikację całego wywiadu 

odmawiając autoryżacji lub wybierać rozmówców uznanych za współpracujących, ze szkodą dla 

jakości debaty publicznej". ETPC uznał także sankcję karną, za opublikowanie wypowiedzi bez 

uzyskania autoryzacji, za nadmierną i nieproporcjonalną. ETPC podkreślił również, że wadą 

dotychczasowej regulacji jest nieokreślenie terminów, w których autoryzacja powinna być 

dokonana. W ocenie ETPC „wiadomość jest towarem łatwo ulegającym popsuciu i opóźnienie jej 

publikacji, nawet przez krótki okres czasu, może pozbawić ją całkowitej wartości i zainteresowania 
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nią ( ... }. W związku z tym, dziennikarz nie może być w zasadzie zobowiązany do odraczania 

publikowania informacji na temat leżący w interesie ogólnym, bez zaistnienia istotnych powodów 

dotyczących interesu publicznego lub ochrony praw innych osób". Jednocześnie ETPC podkreślił, 

że „postępowanie karne wszczęte przeciwko skarżącemu i nałożona na niego sankcja karna, bez 

dbałości o precyzyjność i przedmiot opublikowanego tekstu i mimo jego niekwestionowanej 

staranności w celu zapewnienia, żeby opublikowany tekst odpowiadał rzeczywistym 

wypowiedziom parlamentarzysty,· była nieproporcjonalna do okoliczności". 

W efekcie, polskie regulacje prawne dotyczące autoryzacji zostały ocenione przez ETPC za 

niezgodne z postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał stwierdził, że 

przepisy te „nie mogą być uznane za zgodne z założeniami społeczeństwa demokratycznego i 

miejscem wolności słowa, jakie zajmuje w takim społeczeństwie". 

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo 

prasowe „dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie 

cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana". Nie trzeba szerzej uzasadniać, 

że regulacja ta jest bardzo ogólna i brak jest w niej m.in. terminów, w których osoba uprawniona 

może dokonać autoryzacji. Co więcej, zgodnie z art. 49 wskazanej ustawy „Kto narusza przepis art. 

3, 11 ust. 2, art. 14 ( ... ) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności". Z kolej art. 53 

przesądza, że wskazane czyny są przestępstwami. Tym samym brak realizacji przez dziennikarza 

normy określonej w art. 14 ust. 2 ustawy Prawo prasowe jest przestępstwem, którego popełnienie 

może przełożyć się m.in. na brak możliwości zajmowania funkcji redaktora naczelnego (zob. art. 25 

ust. 3 ustawy). 

W projekcie przewiduje się znaczne uszczegółowienie powyższych regulacji. W 

proponowanym art. 14a ust. 1 utrzymuje się zasadę, zgodnie z którą dziennikarz nie może 

odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Zachowuje 

się także obecnie obowiązujący wyjątek, zgodnie z którym autoryzacja nie jest wymagana w 

odniesieniu do wypowiedzi, które zostały już opublikowane. Jednocześnie wprowadza się drugi 

wyjątek, zgodnie z którym dziennikarz nie będzie musiał uzyskać autoryzacji wypowiedzi 

wygłoszonej publicznie, np. podczas konferencji prasowej lub innego rodzaju wystąpienia 

publicznego osoby udzielającej informacji. W projekcie przewiduje się, że osoba chcąca skorzystać 

z prawa do autoryzacji powinna zgłosić takie żądanie dziennikarzowi niezwłocznie po udzieleniu 

swojej wypowiedzi. Jednocześnie obowiązkiem dziennikarza będzie poinformowanie rozmówcy o 

możliwości skorzystania z prawa do autoryzacji. Wprowadza się również terminy na dokonanie 

autoryzacji (tj. w zależności od medium 6 lub 24 godziny - projektowany art. 14a ust. 3 pkt 1 i 2 
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ustawy). Po upływie określonych w ustawie terminów dziennikarz mógłby dokonać publikacji 

dosłownie cytowanej wypowiedzi (na zasadzie domniemanej zgody). Wszystkie te zmiany należy 

uznać za trafne, a ich wprowadzenie za pożądane, w szczególności w świetle powyżej cytowanego 

wyroku ETPC. 

W zakresie odpowiedzialności penalnej dziennikarza za publikacje tekstu bez autoryzacji 

planuje się rezygnację z regulacji przewidującej odpowiedzialność karną i wprowadzenie w jej 

miejsce regulacji określającej odpowiedzialność za wykroczenie. Uchylenie art. 14 ust. 2 ustawy i 

przeniesienie przepisów dotyczących autoryzacji do nowej jednostki redakcyjnej, tj. 

projektowanego art. 14a ustawy spowoduje, że czyny związane z uniemożliwieniem osobie 

udzielającej informacji dokonania autoryzacji na zasadach określonych w projektowanym art. 14a 

wyłączone zostaną z wyliczenia zawartego w art. 49 ustawy (przepis ten typizuje przestępstwo 

polegające na braku realizacji określonych w ustawie obowiązków). W związku z tym, 

projektodawca uznał za słuszne dodanie do ustawy art. 49b, w którym powołany zostanie typ 

wykroczenia, przewidujący karę grzywny za opublikowanie dosłownie cytowanej wypowiedzi w 

sytuacji uniemożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania autoryzacji. Zgodnie z 

proponowanym nowym brzmieniem art. 54c, postępowanie w sprawach o czyny określone w art. 

49b prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.). Regulację taką należy ocenić 

pozytywnie. Zakładana kontrawencjonalizacja wpisuje się w wymogi postawione w wyroku 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce. 

Krytycznie należy jednak wypowiedzieć się o projektowanym art. 49b ust. 2 zgodnie z 

którym „Karze, o której mowa w ust. 1, nie podlega, kto publikuje dosłownie cytowaną wypowiedź". 

W uzasadnieniu projektu wskazuje się, że działanie dziennikarza nie powinno być sankcjonowane, 

jeżeli pomimo naruszenia obowiązku umożliwienia dokonania autoryzacji, opublikuje wypowiedź w 

pełni zgodną z udzieloną wypowiedzią. Z twierdzeniem takim trudno jest się zgodzić. Wymaga 

podkreślenia, że czyn zabroniony określony w art. 49b ust. 1 będzie mieć charakter porządkowy, 

gdyż jego istotą będzie dyscyplinowanie do realizacji określonych w prawie obowiązków. Tym 

samym ratio wskazanej regulacji należy upatrywać w penalnym „przymuszeniu" dziennikarza do 

umożliwienia dokonania autoryzacji przez uprawniony podmiot. Jeżeli teraz planuje się 

wprowadzić regulację polegającą na tym, że odpowiedzialność za wykroczenie będzie wyłączona, 

jeżeli opublikowana zostanie „dosłownie cytowana wypowiedź'', to cała instytucja autoryzacji w jej 

dotychczasowym pojmowaniu traci sens i rację bytu. Przypomnieć należy, że teoretycznie ma ona 

zastosowanie tylko do „dosłownie cytowanych wypowiedzi". Z natury rzeczy dziennikarz nie może 

-- - -- - - - ·--- ~ . - . ·- ---- --·- ----
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zatem dokonywać żadnych przeróbek czy przeinaczeń publikowanej wypowiedzi, a autoryzacja ma 

charakter weryfikacyjny. Nie wymaga szerszego uzasadnienia założenie, że planowane rozwiązanie 

z art. 49 ust. 2 ustawy spowoduje, że dziennikarz dokonujący publikacji „dosłownie cytowanej 

wypowiedzi" w ogóle nie będzie się zwracał do uprawnionego o dokonanie autoryzacji, bo zgodnie , 

ze wskazanym przepisem, z publikacją taką nie będzie wiązać się odpowiedzialność karna. Jeżeli 

zaś w publikacji znajdą się przekłamania i przeinaczenia, to wówczas dziennikarze będą zwracać 

się o autoryzację, zapewne uznając że taka wyłączy ich odpowiedzialność. W praktyce uprawnienie 

do autoryzacji będzie miało charakter iluzoryczny, a projektowana regulacja art. 14a ustawy nie 

będzie nigdy stosowana do „dosłownie cytowanych wypowiedzi". Zarazem nie wydaje się, aby z 

wyroku ETPC można było odczytywać aż tak daleko idące konsekwencje w zakresie regulacji 

autoryzacji. Pamiętać także należy, że czyn określony w art. 49b ust. 1 będzie wykroczeniem, 

wobec czego surowość odpowiedzialności zostanie w znaczący sposób ograniczona w 

porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami (analogicznie należy wypowiedzieć się o tzw. 

negatywnych konsekwencjach skazania - m.in. przez wyłączenie ograniczeń, o których mowa w 

art. 25 ust. 3 ustawy Prawo prasowe). Już tylko ta zmiana w pełni realizuje wskazania w zakresie 

odpowiedzialności penalnej wynikające z wyroku ETPC w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce, 

gdyż zachowana zostanie proporcjonalność między czynem (naruszeniem prawa podmiotu do 

autoryzacji) a karą (grzywna od pięćdziesięciu do pięciu tysięcy złotych). 

Należy stwierdzić, że regulacja 49b ust. 2 zamiast tworzyć wyjątek od reguły, wprowadzi 

regułę w postaci braku konieczności dokonywania autoryzacji „dosłownie cytowanej wypowiedzi". 

Jak się wydaje, ustawodawca powinien jasno określić czy autoryzacja takich wypowiedzi będzie 

utrzymana w polskim systemie prawa Oeżeli tak, to należy wykreślić z projektu art. 49b ust. 2) czy 

też z niej zrezygnować (w takim przypadku w miejsce regulacji art. 14a i art. 49b zaproponować 

można wprowadzenie wykroczenia w postaci „publikacji nieprawdziwej wypowiedzi"). 

Projekt przewiduje również dostosowanie przesłanek uniemożliwiających pełnienie funkcji 

redaktora naczelnego. W tym zakresie jako trafne należy ocenić zastąpienie w art. 25 ust. 3 ustawy 

Prawo prasowe wyrażenia „przestępstwa popełnionego z niskich pobudek" (które wynikało z 

Kodeksu karnego z 1969 r.) jego aktualnym odpowiednikiem, czyli pojęciem „przestępstwa 

popełnionego w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie". 

Kolejna zmiana wiąże się z przyjęciem, że redaktorem naczelnym nie może być osoba, 

która popełniła przestępstwo zawarte w rozdziale XVll ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (projektowany art. 25 ust. 3 zdanie 1 ustawy). Trafne jest stwierdzenie, zawarte w 

uzasadnieniu projektu, że przestępstwa określone w tym rozdziale tj. „przestępstwa przeciwko 

··--- -··- ···-
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Rzeczypospolitej Polskiej" to najcięższe przestępstwa przeciwko interesom państwa, które są 

odpowiednikiem „przestępstw przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" uregulowanych w rozdziale XIX nieobowiązującego już Kodeksu 

karnego z 1969 r. (na które obecnie powołuje się art. 25 ust. 3 ustawy). Należy jednak zwrócić 

uwagę, że art. 25 ust. 3 ustawy Prawo prasowe stanowi, że „Redaktorem naczelnym dziennika lub 

czasopisma nie może być osoba skazana za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom 

politycznym i gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli nie upłynął okres 1 O lat od 

zakończenia odbywania kary, oraz osoba skazana za występki tego samego rodzaju, jeżeli nie 

upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania kary (. .. )". W przepisie tym nastąpiło zatem 

rozróżnienie zbrodni i występków skierowanych przeciwko podstawowym interesem politycznym i 

gospodarczym PRL. W projekcie zakłada się natomiast, że „Redaktorem naczelnym dziennika lub 

czasopisma nie może być osoba skazana za przestepstwo wymienione w rozdziale XVll ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 244, 

768, 773, 952 i 966), jeżeli nie upłynął okres 1 O lat od zakończenia odbywania kary, oraz osoba 

skazana za występki tego samego rodzaju, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania 

kary ( ... )". Z niezrozumiałych przyczyn słowo „zbrodnia" zostało zamienione na słowo 

„przestępstwo", co doprowadza do trudnych do wyjaśnienia konsekwencji, które można wyrazić w 

pytaniu - o jakich występkach mowa w planowanym przepisie? Obecne brzmienie przepisu 

odwołuje się bowiem do zbrodni i występków z Rozdziału XIX Kodeksu karnego z 1969 r. wiążąc to 

rozróżnienie z kryterium czasowym niemożności sprawowania funkcji redaktora naczelnego. 

Projekt stanowi zaś o wszystkich przestępstwach z rozdziału XVll Kodeksu karnego (a więc o 

zbrodniach i występkach), a także o bliżej nieokreślonych występkach tego samego rodzaju (z 

założenia nieokreślonych w rozdziale XVll k.k.) również wiążąc je z kryterium czasowym 

niemożności sprawowania funkcji redaktora naczelnego. Jeżeli przyjąć takie rozwiązania, to 

popełnienie występku określonego w rozdziale XVll k.k. skutkować będzie 1 O letnim okresem 

niemożności sprawowania funkcji - licząc od zakończenia odbywania kary, popełnienie zaś 

występku tego samego rodzaju z innej ustawy (jeżeli jest to w ogóle możliwe) okresem 3 letnim. 

Już tylko ten przykład wskazuje na dysfunkcjonalność planowanego rozwiązania. Zaproponować 

należy, żeby utrzymać obecnie istniejące rozróżnienie „zbrodni" i „występków" z tym, że wiążąc je z 

rozdziałem XVll Kodeksu karnego. Na marginesie tylko wymaga rozważenia czy w miejsce okresów 

1 O i 3 lat nie byłoby trafniejsze wprowadzenie kryterium zatarcia skazania. Regulacja taka byłaby z 

pewnością bardziej przejrzysta i komponowała się system odpowiedzialności penalnej. 
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W treści nowelizacji uregulowano również kwestie przejściowe, to jest sytuacje, w których 

udzielenia informacji podlegających autoryzacji dokonano przed dniem wejścia w życie 

projektowanej ustawy (art. 2 projektu). Uznano, że zasadne jest zastosowanie w takich 

przypadkach przepisów dotychczasowych, aby nie zaburzać bieżącego funkcjonowania prasy 

przez wprowadzenie konieczności ponownego wszczynania już rozpoczętych procedur 

autoryzacji. Regulacja taka nie budzi wątpliwości z punktu widzenia samej instytucji autoryzacji (co 

wynika z zasady tempus regit aaum), jednakże jej przyjęcie w proponowanym brzemieniu może 

wywołać liczne kontrowersje w zakresie przepisów przewidujących konsekwencje karnoprawne 

braku umożliwienia autoryzacji. Projektowany art. 2 ustawy czytany literalnie zdaje się bowiem 

odnosić także do popełnionych czynów, określonych w 49 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy. Oczywiście 

ustawodawca może dokonać powyższego zastrzeżenia, wyłączając w tej mierze zastosowanie 

instytucji intertemporalnych określonych w art. 4 § 1 Kodeksu karnego (ew. także w art. 2 § 1 

Kodeksu wykroczeń). Rozwiązanie takie nie wydaje się jednak trafne, w szczególności, jeżeli zważyć 

na cel opiniowanego projektu ustawy. W tym zakresie odpowiednie byłoby wskazanie, że regulacja 

art. 2 ustawy nie uchybia art. 4 § 1 Kodeksu karnego. 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że przedłożony projekt w zasadniczej mierze 

rozwiązuje problemy normatywne podniesione w wyroku Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce (skarga nr 18990/05). 

Jednakże z uwagi na dostrzeżone uchybienia wymaga on dalszych prac, przy czym za 

najistotniejsze należy uznać kwestie regulacji projektowanego art. 49b ust. 2, gdyż w sposób 

zasadniczy rzutować on będzie na faktyczny kształt prawa do autoryzacji. 

- . - .. 
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Kancelarii Sejmu 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie 

przedłożenia opinii do rządowego projektu ustawy - Prawo prasowe (MK-

020-582/17), w załączeniu, przekazujemy uwagi otrzymane z województw: 

zachodniopomorskiego i lubuskiego. 
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Szczecin, B czerwca 2017 r. 

Pan Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura Związku Województw RP 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

dotycqca: rządowego prolektu ustawy o zmianie ustawy uPrawo prasowe" 

Województwo Zachodniopomorskie po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy 

o zmianie ustawy „Prawo prasowe" wnosi następujące uwagi: 

- Art. 14 a, ust. 3 wprowadza terminy autoryzacji wypowiedzi przez jej autora, 

odpowiednio 6 godzin dla dzienników oraz 24 godziny dla czasopism. W ocenie służb 

prasowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego terminy 

zaproponowane w projekcie ustawy są zbyt krótkie I w praktyce mogą wręcz uniemożliwić 

autoryzację tekstu. Projekt dopuszcza inne rozwiązanie pod warunkiem, że strony ustalą 

inaczej, jednak sama możliwość narzucenia tak wyśrubowanego terminu stwarza ryzyko użycia 

przepisu w sposób niezgodny z etyką dziennikarską. 

- W tym samym artykule, w ustępie 6 zawarto stwierdzenie. że „w przypadku 

niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w terminach określonych w ust 3 uznaje się, 

że dosłownie cytowana wypowiedź została autoryzowana bez zastrze.leń.", które jest 

niedopuszczalne. Odmowa autoryzacji wypowiedzi nie może zostać uznana za tożsamą 

z brakiem zastrzeżeń do autoryzacji, ponieważ odmowa wynika zazwyczaj właśnie z pojawienia 

się zasadniczych zastrzeżeń co do rzetelności cytowanych treści. Jeśli ustawodawca chce 

wprowadzić możliwość publikacji nieautoryzowanego materiału, należy zastrzec konieczność 

opatrzenia go Informacją, że autor odmówił autoryzacji I z jakiego powodu tak się stało. Będzie 

to uczciwa forma poinformowania odbiorcy, jakie przyczyny spowodowały decyzję o odmowie 

autoryzacji, co może mieć kluczowe znaczenie dla interpretacji danego materiału prasowego. 
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MarszałeR 
Województwa LubusRiego 
Elżbieta Anna PolaR 

. • 
Zielona Góra, 13.06.2017 r. 

Sz.P. 
Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura Związku Województw RP 

W odpowiedzi na przesłany dnia 1 czerwca br. rządowy projekt ustawy - o zmianie ustawy -

Prawo prasowe, z prośbą o przedłożenie opinii, przesyłam poniżej uwagi merytoryczne 

do przedmiotowego projektu ustawy. 

1. 

Art. 1 punkt 4 projektu ustawy zakłada dodanie art. 14a punkt 1 w brzmieniu: "Dziennikarz nie może 

odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona 

uprzednio publikowana, lub była wygłoszona publicznie". 

Po słowach „uprzednio publikowana„ proponuję dodać słowa ,,po wcześniejszej autoryzacji" 

i pozostawienie zapisu w następującym brzmieniu: „Dziennikarz nie mote odmówić osobie udzielającej 

informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana po 

wcześniejszej autoryzacji, lub była wygłoszona publicznie". 

Uzasadnienie: 

Zwolnienie dziennikarza z obowiązku autoryzowania dosłownie cytowanej wypowiedzi w przypadku 

wypowiedzi "uprzednio publikowanej" może sprawić, że potencjalnie fałszywa i nieautoryzowana 

wypowiedź, która została w jakimkolwiek miejscu opublikowana, będzie powielana i zwielokrotniana, 

bez konieczności autoryzacji. Tym samym - autor wypowiedzi straci kontrolę nad powielaniem swojej 

rzekomo autentycznej wypowiedzi, z chwiląjej pierwszej publikacji bez zgody i autoryzacji. 
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