
W OBRONIE PAŃSTWA PRAWA CZY TRZEBA ZMIENIĆ PRAWO PRASOWE 
Stare przepisy prasowe nie hamują fali agresji i pomówień 
 
Trwa gorączka lustracyjna. Szukanie agentów PRL-owskich służb specjalnych sprzyja naruszaniu 
dóbr osobistych pomówionych. Już w marcu dziennikarze uzyskają szeroki dostęp do teczek, więc 
trzeba dać ludziom możliwość obrony – twierdzą politycy, którzy chcą zaostrzyć przepisy wobec 
wydawców i redaktorów. Spytaliśmy więc ekspertów, czy trzeba zmienić prawo prasowe. 

 

 
 

JERZY NAUMANN 

Obecnie obowiązująca ustawa Prawo prasowe została przygotowana wnet po zamachu stanu z 
grudnia 1981 roku, a formalnie uchwalono ją w styczniu 1984 r. Wspomnienie tamtego złego czasu 
wydaje się wystarczającym argumentem przemawiającym za przyjęciem nowego prawa. Niczego tu 
nie zmienia dwanaście nowelizacji. Dwanaście podejść do poprawienia prawa prasowego – czyniąc 
zadość dramatycznemu poziomowi współczesnej polskiej legislatury – nie zauważyło nawet, że w 16 
lat po pozbyciu się Polski Ludowej jest ona nadal obecna w tekście tej ustawy.  

Toteż od pewnego czasu daje się zaobserwować klimat sprzyjający hasłu: Zmieńmy prawo prasowe. 
Jest wiele powodów do zmiany ustawy prasowej, bo wiele jest w niej mankamentów. Osobiście jednak 
bardzo boję się owego klimatu, bo z grubsza wiadomo, ku czemu idą sprawy w kraju. Z pełnym 
przekonaniem mogę powiedzieć: to nie jest dobry czas na majstrowanie przy prawie prasowym, bo 
straci na tym społeczeństwo obywatelskie i straci na tym – bardzo – polska demokracja.  

Wolność prasy – to nie są szumne słowa – w połączeniu z wolnością wypowiedzi oraz wolnością 
obiegu informacji i komunikowania się są macierzą demokracji. Mówiąc o prawach prasy, mówimy 
zatem o kręgosłupie ustroju, a to od kręgosłupa zależy, czy leżymy, żyjemy na kolanach czy 
wyprostowani – dumnie patrzymy w przyszłość.  

Słowem: jest dobry czas na rozpoczęcie prac studialnych nad nowym prawem prasowym, ale jest 
zdecydowanie zły czas na jego zmianę. Straci na tym państwo, my wszyscy, nasi następcy, straci na 
tym prasa i wszyscy dziennikarze. Zyskają – wyłącznie politycy.  

 

 



DOMINIKA WĄGRODZKA 

Przepisy prawa prasowego – zwłaszcza na tle ostatnich afer politycznych – wzbudzają wiele 
kontrowersji. Propozycje LPR krótkich terminów rozstrzygania spraw sądowych o tzw. przestępstwa 
prasowe nie uwzględniają kwestii gwarancji procesowych dla oskarżonych. Bez reformy sądownictwa 
takie przepisy byłyby tak samo blankietowe jak przepisy kodeksu postępowania cywilnego o terminach 

rozstrzygania spraw gospodarczych czy z zakresu prawa pracy.  

Proponowane przez LPR konsekwencje finansowe za odmowę sprostowania czy dochodzenie jego 
publikacji w sądzie są już przewidziane w ustawie. Zgodzić się natomiast należy z postulatem 
przyspieszenia publikacji sprostowań. Nie może się to odbywać bez względu na ich treść, formę 
czy długość. Jednak obecne przesłanki dopuszczalności sprostowania (rzeczowość, odnoszenie 
się do faktów) pozwalają w praktyce odraczać publikację, tak że traci ona swoją aktualność, a przez 
to siłę oddziaływania i znaczenie.  

Z drugiej strony, mimo rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2006 r. o 
zgodności z konstytucją art. 212 kodeksu karnego, pozostają kontrowersje co do konieczności 
stosowania sankcji karnych za pomówienie, traktowania krytyki dziennikarskiej, zwłaszcza wobec 

osób pełniących funkcje publiczne, na równi z inną krytyką publiczną, konieczności udowadniania 
przez dziennikarza, że działał w obronie społecznie uzasadnionego interesu. Przepisy karne są 
niespójne z ustawą Prawo prasowe, która dopuszcza krytykę w mediach działalności publicznej, 
zawodowej, naukowej i twórczej.  

Nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie, czy obecne prawo prasowe jest zbyt liberalne czy zbyt 
surowe. Jedno jest pewne: pochodząca z 1984 roku ustawa jest niedostosowana do obecnej sytuacji 
społecznej, kulturalnej ani stanu techniki. Powinna być moim zdaniem zastąpiona ustawą regulującą 
działalność wszelkich mediów (co wymagałoby zmiany ustawy o radiofonii i telewizji), w której szerzej 
trzeba uregulować kwestie m.in. statusu zawodu dziennikarza, relacji pomiędzy wydawcą (nadawcą), 
redaktorem i dziennikarzem, zamieszczania reklam, ogłoszeń oraz tzw. sponsoringu czy product 
placement.  

 
MICHAŁ KULA  

Pojawiające się ostatnio głosy postulujące zmiany w prawie prasowym muszą brać pod uwagę 
kontekst prawnomiędzynarodowy, w którym funkcjonuje nasz kraj. W szczególności należy 
wspomnieć bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wielokrotnie 
wypowiadał się w przedmiocie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli zasady wolności 
słowa. Nie można również zapomnieć, że Polska jest także stroną Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, którego art. 19 także dotyczy tej problematyki.  

Trybunał Strasburski wiele razy podkreślał, że wolność prasy jest jednym z zasadniczych 
instrumentów upowszechniania informacji o życiu politycznym (w tym o życiu polityków) w 
społeczeństwie, a swobodny przepływ tych informacji jest nieodłącznym elementem funkcjonowania 
społeczeństwa demokratycznego.  

Jednakże, z drugiej strony, wolność prasy nie ma i nie może mieć charakteru absolutnego – nie 
oznacza to zatem nieskrępowanej niczym swobody działania dziennikarzy i wydawców. Z tej 
perspektywy ewentualne zmiany w prawie prasowym powinny iść w stronę stworzenia bardziej 
skutecznej egzekucji obecnych zapisów ustawy, a nie zaostrzania odpowiedzialności dziennikarzy, 
którzy obecnie i tak odpowiadają karnie w sytuacji pomówienia innej osoby za pośrednictwem mediów.  

 
EWA NOWIŃSKA 

Oczywiście prawo prasowe trzeba zmienić, ale… Tym „ale” jest przede wszystkim czas, w jakim 
należy to zrobić, i powody takiej decyzji. Sądzę, że obecnie należy się wstrzymać z działaniami 



legislacyjnymi, gdyż atmosfera wzajemnych niechęci nie sprzyja opracowaniu odpowiednich 
rozwiązań.  

Jeśli chodzi o powody wprowadzania zmian, są one następujące. Przede wszystkim ustawa, o której 
mowa, pochodzi z 1984 roku, powstała zatem w innych warunkach ustrojowych i w konsekwencji – 
prawnych. Nie chodzi przy tym o jej zawartość merytoryczną, gdyż ta – jak wynika z praktyki – radzi 
sobie z obecną rzeczywistością, lecz przede wszystkim o unowocześnienie odpowiednich rozwiązań i 
przyjęcie nowych. Chodzi raczej o urealnienie zadań prasy w kontekście jej obowiązków wobec 
społeczeństwa i państwa w zakresie dążenia do ustalenia prawdziwego przebiegu zdarzeń.  

Ze względu na skutki prawne konieczne jest jaśniejsze określenie obowiązków dziennikarza. 
Rozwiązania powinny uwzględniać stanowiska Sądu Najwyższego w zakresie skutków prawnych 
dochowania przez nich nakazów ustawowych dla kwestii oceny bezprawności naruszenia dóbr 
osobistych przez treść materiału prasowego. Obecny chaos terminologiczny i orzeczniczy nie sprzyja 
właściwym ocenom apriorycznym, które przecież powinny być możliwe do dokonania, zanim 
odpowiedni przekaz zostanie rozpowszechniony.  

Z tą kwestią wiąże się także problematyka jaśniejszego ustalenia zasad publikowania tzw. materiałów 
krytycznych, uregulowanych w art. 41 prawa prasowego. Konieczne jest przy tym przesądzenie 
wzajemnego stosunku tego przepisu do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy. Stosowne rozwiązania dyktuje 
treść uchwały Sądu Najwyższego z 18 lutego 2005 r.  

Także pilnie wymagana jest rewizja zasad przyjętych dla publikowania sprostowań i odpowiedzi. 
Aktualna regulacja wymaga fundamentalnych zmian, choćby ze względu na liczne nieporozumienia, 
jakie wywołuje.  

Należy podkreślić, że karnoprawne środki, w tym grzywny, muszą być w odniesieniu do dziennikarzy 
stosowane niezwykle ostrożnie. Tak, aby z chęci zemsty nie ograniczyć istotnego społecznie dostępu 
do informacji, stanowiącego emanację wolności wypowiedzi.  

 
MICHAŁ SICIAREK 

Obecna definicja prasy nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, które i dlaczego przekazy internetowe 
powinny podlegać regulacjom prawa prasowego. Z pewnością strona informacyjna popularnego 
portalu internetowego powinna tak jak prasa drukowana podlegać np. regulacjom dotyczącym 
sprostowań lub zakazu kryptoreklamy. Być może podobne regulacje powinny też obejmować blogi – 
które stają się popularną formą publicystyki, a nie osobistymi dziennikami. 

Ale nie wyobrażam sobie, aby wszystkie systematycznie uaktualniane strony internetowe trzeba było 
rejestrować w sądzie okręgowym, tak jak tytuły prasowe – co mogłoby wynikać z dzisiejszych 
przepisów. Regulacje prawa prasowego powinny być jednocześnie precyzyjne i na tyle ogólne, aby 
adekwatnie obejmowały nowo powstające sposoby rozpowszechniania informacji.  

Obecna ustawa ustanawia Radę Prasową, która miałaby opiniować i wnioskować w sprawach prasy. 
Wydaje się, że kwestie te lepiej pozostawić samoregulacji.  

Należałoby skonkretyzować zakaz podawania danych osobowych osób uwikłanych w sprawy karne. 
Obecnie zakaz ten jest sprowadzany do absurdu (na przykład sławne sformułowanie Przemysław W., 
syn prezydenta).  

Kwestie zakresu staranności zawodowej i odpowiedzialności dziennikarza zostawiłbym orzecznictwu 
sądowemu – przepis ustawy byłby zbyt sztywny, a Sąd Najwyższy udowodnił, że i przy obecnych 
przepisach potrafi znaleźć wiele rozsądnych kompromisowych rozwiązań. 



 
  

NAJSŁYNNIEJSZE SPRAWY PRASOWE 

Zygmunt Solorz przeciwko Naszemu Dziennikowi  

S�d zakaza� gazecie pisania na temat domniemanej wspó�pracy w�a�ciciela Polsatu ze slu�bami specjalnymi PRL. 

Aleksander Kwa�niewski przeciwko �yciu 

Dziennikarze dawnego dziennika �ycie musieli przeprosi� Aleksandra Kwa�niewskiego za sugesti� jego rzekomych kontaktów z oficerem 
wywiadu ZSRR i Rosji W�adimirem A�ganowem. S�d Najwy�szy odrzuci� ich kasacj�, wobec czego nakaz przeprosin sta� si� ostateczny. 

Jerzy Urban, naczelny redaktor tygodnika Nie 

Zosta� skazany na grzywn� 20 tys. z� za zniewa�enie Jana Paw�a II jako g�owy Watykanu 

Przygotowa�a Agnieszka Jezierska 
�ród�o: Gazeta Prawna, 5.02.2007 
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