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USTAWA
/

z dnia 26 stycznia 1984 r. ,
Prawo prasowe.
Roz rlliał

podarczą

1

nia
Przepisy

ogólne,

Art. 1. _ Prascl kOlzysta zgodnie z . Konstytucją Polski ej Rzeczypospolitej Ludowej z wolności słowa i druku,
realizuje prawo obywateli do informacJi ' i oddziaływania
na bieg spraw publiczn ych, umacnia kOl1Stytucyjny ustrój
Polskiej Rzeczypospo]i~ej Ludowej, a w ~zczególności:
l) .rozpowszechnia informacje or az wyraża ' opinie, ' słu
żąc rozwojowi socjalis tycznych stosunków społecz
nych, gospodarki narodowej, nauki i kultury, współ 
pracy międzynaro d owej w duchu pokoju,
2) urzeczywistnia zasad y jawnoscl ż ycia publicznego
i kontroJi społec z n e j ora z ujawnia i krytykuje negatywne zjawiska ŻY Ci tl -s połeczn e gn j gospodarczego,
jak równtez pro wadz i dzi a ł a lność organiz a torską
i interwen c yjną.
'
, 13) umożliwia obyw a te lom uczestnictwo w konsultacjach
społeczn y ch i d ys kus jach, a tym samym ich wsp ó ł
udział w podeimowaniu decyzji dotyczących węzło
wych probl emó w kr,aj u I innych spraw publicznyc h.

,

:

Att. 2. Organy p a ństwowe zgodnie z Konstytucją
Polskiej Rze czy pospolite j ,Ludowej stwarzają prasie warunki ni ez b ę dne do w ykc ny wania jej funkcji i zadań, w
tym również umożliwiające , działalność redakcjom dzienn ików i rzas opism z.ró żnicowanych pod względem prog ramu, zakrE'su tematyczn ego i prezentowanych postaw.

na własny ' rachunek
informacji o swojej

pra~ie

są obowi'ązan e

do

u(lzfel~

działalności.

2. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedy"
nie ze wzglę<,iu na ochronę tajenmicy państwowej i Iłu*",
bowej oraz' innej taJemnicy chronionej ustawą.
3. Na żądanie redaktora naczelnego odmowę doręcq
zainteresowanej retlakcji w formie pi;;emnej, w teiminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenf.
organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której
pochodzi. datę jej udzielenia, redakcję , której dotyczy,
ożnaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz poo
wody odmowy.
'
się

4. Oómowę, o której mowa w ust. 3, bądź niezach()ol
wanie wymogów określonych w tym przepisie można Zll<'
skarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w ter..
minie miesiąca; w postępowaniu przed Sądem stosuje
się odpowiednio' przepisy Kodeksu postępowania adIlłini"
str acyjnego o zaskar ż aniu do sądu decyzji administr ...
cyjnych.
5, Przepisy ust, 1-4 s,t osuje się odpowiednio
do związków zawodowych. organizacji samo~ządowych
i innych organizacji społecznych w zakresie . zleconych
im zadań w sferze administracji państwowej oraz fnneJ
podobnej działalności ..-publicznej,
,
6.

Przepisy ust. 3 i 4 nie

dotyczą

państw6wej i wymiaru sprawiedliwości.

organów
,

władą:

Art. 5. 1. Każdy obywatel. zgodnie z zasad~ wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać inforArt. 3. Pracownik poligrafii oraz kolportażu nie m o że
macji 'prasie.
ograniczać ani w jakikol.wiek inny sposób utrudniać drukowania i nabywania ' przyjętych przez przedsiębiorstwo
2, Nikt nie mo ż e być narażony na uszczerbek lub
do druku i rozpowszechniania dzienników, czasopism,,- zarzut z powodu udzielenia informacji pra~e, jeżeli dzialub innych pub.likacji -prasowych z powodu ich linii pro- .łal w granicach prawem ' dozwolonych;
g ramowej -albo treści.
. ,
Art. 6. l. Prasa m'a. prawQ do przedstawiania ł kryArt. 4. 1. Organy państwowe, przedsiębiorstwa pali - 'tyki wszelkich ujemnych zjawisk, w granicach okreś lo
, twowe \ i inne pal1stwowe jepnostki organizacyjne, a · w nych prawem ' i zasadami w!lPółżycjaspoletznego: Prasa
-zakresie działaJ,uości społecplO-gospodarczej {ównież or!}i" korzystając z tego~. prawa' dąży do prawc17iwego 'przed ' Ilb;acje ipó łdzielcze i osoliy prowadzące " działalność · gos- stawiania omawianych zjawisk, ; kierując się int,e resami

,'

/,

,

J

')

Dziennik Ustaw Nr 5

--' 46

----------------------~-----

ipołeczeostwa

i
przestrzegania i
telskich. '

państwa

,?chrorty

również

socjalistycznego, jak
praw i obowiązków

obywa-

2. .Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwówe
I inne panstwo'w e jednostki ..Qrganizacyjne oraz organitacje spółdzielcze są obowiążime do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową ,bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak nii w ciągu - mi6siąca.

,Poz.

--------~--------------~----------~

2. Organizacja polityczna, zwi~zek zawodoWy. prze'd- "
siębiorstwo panst wowe, organizacja spółdżie!cza, samoną- '
dowa i inna organizacja społeczna oraz kośció( i inny
związek wyznaniowy może , realizować upra\\l'l'Iienia . wy_ .'
dawnicze bezpośrednio lub za pośrednictwem wydawnictw - własnych, jak rÓwnIeż innych wydawnictw, działający:ch jako na kładca.
~

. Art. 9. Przepisów ninil:ijs7.ej ustawy . nie st9suje \Się do:
l) Dziennika Ijstaw PO'lskie'j Rzeczypospolitej Ludowej,
DziennikaUrzęd0'fegO' , Polskiej Rzeczypospolitej Lu- - .
tlowej,;MonitO'r PolSKi" or.<lz innych urzędowych, ·
organów pllblikacyjnych,
'
2)
Diar\usza Sejmowego i własnych sprawozdań z dzia,t Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów
łalności Sej!1lu i jego QJ;ganów. , a także wewnętrz
krytyczn ych ani w inny , sposób · -tłumić krytyki.
nych wyda wnictw rad narodowych, .'
Art. 7. 1: Ustaw,p reguluje prasową działalność wy,3) orzecznictwa
sądów,
komisji arbitrażowych oraz
ławni czą. i d~lennikarską.
innych urzędowych publikacji' o tym charakterze,
4) wydawnictw
prasowych obcych przedst)l\vicielstw
2. W r<fZumieniu ustawy:
dyplomatycznych, urzędów kO'nsularny.ch i or1ilhizacji
, l) prasa~znacza ,publikacje periodyczne, które nie two-· ,.
międzynar odowych, które na podstaWie ustaw, llmów
rzą zamk~iętej, jednorodnej całosci. ukazujące- się.
i zwyczą jów Ińiędzynarodowych " korzystają z p rawa '
nie rza(.\ziej niż I'a~ d-o- roku" opatrzone Małym tytuprowadzenia działalności wydawniczej.
łem albo nazwą, numerem bieżącynv i datą, a w
, . " Izc.zególności: dziennik-i L czasopisma, ' serwisy ,agen! Roi.dział 2
cyjne, stałe przekazy teleksow~, biuletyny, pr09ramy
rafliowe i tel ewizyjM oraz kroniki filmowe; pTCi8ą
Prawa I obQwiązkl dzh~nnlkarzy.
są także wsz~lkie istniejące i powstające W wyniku
- postępu techRicznego środki masowego przekazywaArl. 10. 1. Zadaniem dziennikarza jest słu zba sp<>ni"" vi .tym także rozgłośnie oraz tel e- i radiowęzły
zakładO'we,upowszeclmiaffl"e publikacje perlodyczne łeczeństwu i panstwu: Dzjeąniktirz ma obowiązek dzi-aza pomocą· druku, wizji: fO'nii 'lub inn.e j techniki, Jania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia
rozpowszeChniania; prasa obejmuje również zespoły lpolecznego, w grankach określonych . przepisami prawa.
' ludzi v' PO'szczególne ' osobyiajmujące się działal2. Dziennikarz, w ł.amach stosunku pracy, ma ob<>nością - ~iennikarską,
'.
,
wiązek rea-lizow.aniausta lonej JW statucie' lub reglIlaminie .
2), dziennikiem jest ogólnoinfO'rmacyjny druk periodycz . . redakcji. w której jest zatrudniony, ogólnej linii prograny . lub przekaz - za PO'mocą dźwięku ,..oraz dźwięku
mowej tej redakcji.
i obrazu. u.kazujący się czę$ciej niż ' raz w~ tygodniu,
3.. Działalnosć dziennikarza sprzeczna z ust. · 2 sta3lczasopismem jest druk periodyczny ukazujący się
nowi
naruszenie obO'wiązku pracowniczegO'.
'nie częsclej niż raż . w tygO'dniu, a nie rzadZiej niiJ
raz w roku; przepis ten , stosuje ,się O'dpowiedp4o do
Art. 11. 1. . Dziennikarz jest uprawniony do uzyskiprzekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu ' wania informac ji w zakresie, o którym mowa .w art. 4.
innego niż określony w pkt 2,
2. Informacji w imienip jednostek organizacyjnyc,h
4) materiałeIlł prasowym jest każdy opubJikowany lub
są obowiązani ' udzielać kierO'wnicy tych jednostek, ich
przekazany dO' ópublikO'wania w prasie tekst alb u
O'braż G charakterze informacYJnym, ' publicystycznym, ' zastępcy, rzecznicy prasowi lub- inne uPQwaźniOhe osqby,
dO'kumentalnym lub iim}(m, niezaleźnieod środków 'w granicach O'bow iązków powierzonych im . w tym ~
kresie.
przękazu. rodzajU. formy, przeznaczenia czy ,autorstwa,
I) dziennikarzem jest . oSoba zajmująca się · redagowa3. KierO'wni cy jednO'stek organizacyjnych są ooowill- niem. 'twO'rzeniem lub przygO'towywaniem materiałów
zani umożliwia{ dzien'nfk arzom nawjązanie kontaktu z praprasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją cownikamioraz swobodne zbieranie wśród ,nich ' inforalbO' zajmująca się taką działalnością na rzecz iz. : rnacji t opinii.
uPO'ważnienia redakcji,
,
4. Rada Ministrów, w d rodze rozPO'rządzenia, określ a
łl redaktorem jest dziennikarz decydu'jący lub wsp6ł-' tryb udostępniania prasie informacji oraz organizacj ę
decydujący Q publikacji materiałów prasowych
. i . zadania , w. tym zak:esie . :zecz.~ików p,rasowych w urzę1) redaj,torem naczelnym Jest oS'oba posiadającą · uIHaw- ,~dach o"T'ltanow aómmlslracJl pa~stwoweJ.
.
n~nia do decydowąr.ia , G całokształcie działalności
,
,
\ ,
. ' "
).
.
.,1
Art.' 12. L Dzienni-karz jest obowiązany:
redakcjl,
8) redakcjll Jest jednostka organizująca proces prźygo
zachować
szczególną
staranność
i rzetelność przy
towywania (zbierania; oceniania iopracowywi'inia)
zbieraniu i wykorzystal!iu materiałów prasowych. .'
matęriałów <lo publikacji W prasie. ' I .'
zwłaszcza sprawdzić zgodnOść z prawdą uzyskanych
wiadomości lub pod:Elć icb.źródło. ,)
,
Art. 8. 1.. Wydawcą może być . osoba prawI,la, fizyczna. l'u b inna ~jednostka ' organ,izacyjna. . ch~by nie p.osia/2) chr'imić dobra O'sobiste. a ponag~o ' interesy działajqŚ
.W
.;
cych w dO'brej wierze· informatorów. i innych osób,
dała osobowo ci pra")o'11e~ ' . .•... s'ltZególnof.ci . . wydawcą
które kierując się ' dobrem społecznym O'kazują mu'
może być ' Qr.ganpaństwowy, 'przeds.f.ębior.stw,Q
ń!>t. W0.' we, .
"
."
:org
..niza~Ja:- polityczna, zwią?,ek · zaWodOWY,.
,' O'rganizacja ''1~~' .. zaufanie.
.
2, 'Ozle'nnikarzpwi nie wolnO' prowadzić ukrytej dżiasPółdzielcza, saIDNząc1 owa . i Inna organizacja społeczna
f;JIU ' koŚci6ł j inny - zwi-ązek wyznaniowy . . '
;},"
taJności H!kJamowej wi'ążącej się z uzyskaniem korzyśd
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do związ
ków zawodowych, organizacji samorządowych i innych
organizacji społecznych w zakresie 'prowadzonej , przez
nie działalności publicznej.
.,
3.

I
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/

majątkowej. bądż

osobistej od osoby lub jedJlostki orga·
nizacyjnej zainterespwanej reklamą. "
,
,

dziennikarza wyrazi
nazwiska , lub tego . materiału':

Art. )3. L Nie wojno wypowiadać w prasie opinii
co do' rozstrzygnięcia w ' post~powaniu sądowym przed
wydaniem orzeczenia w I instancji.

którym ' mow.a w ust. L 'dotyczy
innych '"osób zatrudnionych w redakc}ach. wydawnictwachprasowych i innych prasowych jednostkach
organizacyjnych.
"
.'

wiadomQścI

2.

zgodę

na ujawnienie jej

i',

Żwolnienie • . o

również

publikować w prasie danych osobo~
3 . . Redaktor, naczelny powinien być 'w niezbędnych
osób. przeciwko którym toczy się pograllicach poinformowany . o sprawach związ!lnychz tastępowanie prżygotowawcze lub sądowe. jak również
danych osobowych i wizerunku świadków. pokrzywdzo- jemnicą zawodową dziennikarza; poWierzoną mu infor·
mację albo inny materiał może ujawnić jedynie vi wy·
Iłych i poszkodowanyćłi. chyba że osoby te wyrażą na.
. , padkach okreśI.01Iycl:t w ust. 1.
'~
· to zgodę,.
.

2.

Nie wolno
wiżertmku

3: Ograniczenie. o któryąl mo-v':ił w u·sŁ. 2. nie narusza 'przepisów ' innych ustaw. Właściwy prokurator lu~
'sąd możeżezwoIić. ze "wżględu na wa,7DY interes spC1Jeczny, na ujawnienie danych osobowych. i wizerunku osób,
ptzeciwko którym toczy SIę postępowanie przygotowawcze lub sądowe.
~rt. 14: l . . PubIikowa~ie lub .rotpowszechnianie w
. .inny sposób informacji utrwalonych za pomocą zapisów
fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób , udziel~ją
- cych informacji.
. 2. Dziennikarz nie 'może odmówjć ' osobie udzielającej informacji ,' autor.yzacJ'i dosłownie ' cytow.ane]· wypo~iedzi. o ile nie był~ ona uprzednio publikowana.
,3, Osoba udzielająca informacji , może z ważnych
. " powodów społecznyelllub osobistych zastrzec ' termin
i zakrąs jei ,. Gpubliko.wania.

Nie walno bez zgody osoby zainteresowanej pu"informacji oraz danyc.h dotyczących ' prywatnej c
, sfery życia. .chyba że w~ga: tego obrona społeczni.
uzasadnionego interesu lub wIąże się tbbezpośnadnio s
; działalnością pu*czną danej osoby.
.
6.

hlilwwać

\

Art. 17.

.

1.

/

"(

Tworzy się R,adę Pr~-sow,. - ,

2. Rada, Prasowa dzfała' przy
nistrów .
0'0

'

Prezesie Rady M,i ..

I

.

.

3. . Rada Prasowa ma charakter opiniodawczy i wnioskujący w sprawach wynikających z roli prasy wżyciu
społeczno-politycznym kraju. w ' szczególnośCi , w , z·ak.resie
realizacji . wolnoŚci słowa i ' druku. kierunkÓw rozwo-.
ju prasy. wyd-awnictw. poligrafii. kolportażu i roi~
powszechniania. gospodarki papierem i , innymi środkami
utrwalającymi, bada.n ia stfłnu zaspokojenia potrzeb infarl}\acyjnych . spqłeczeilstwa. kształtowanics i 'Przestr~egalJja
1dziennikarskiej etykj zawodowej. warunków wykonywania zawodu. uzgadniania kierunk6w rozwoju badań . prasoznawczych i szkolnictwa dla potrzeb pruy.

/

,

.

)

1.

Rada

Prasowa ' składa

alę

z

4~

)

Prezes Rady , Ministrów powołuj.n• .okres 3 .Jat
1/., członków Rady Prasowej spośród kandydatów , zgłoszo:
nych przez organizacje dziennikarskie Órallr' 1/. spośród
. kandydatów zgłos~onych przez wydawców .. prasoW}tch. .
Prezes Rady Ministrów ' powołuje ponadto l/.członkó:w
Rady Prasowej spośród" p~edstawicieIi org.a nów administracji panstwowej. nauki i środowisk .twórczych; organizacji. politycznych ł społecznych.
..-2.

.J

3. Rada Prasowa wybierli ze swego grona przewodni-

.Art. "15. 1. , Autorowi materialq prasowego przysłu
" guje prawo zachowania w ,ta.łernnicy . swego nazwiska.

.'

"

. Rada Prasowa. '.

4: Udzielenia infoqnacjinie . można uzależniać. z za· strzeżeniem wynikającym z ust., 2• . od ' sposobu jej skomentowania ' lub ' .uzgl?dnienia tekstu wypowiedzi dzienni- , -Art. 18.
· karskiej.
"'.,
.'
.członków.

S. . Dziennikarz nie może opublikować informacji. j.~
żeli osoba udzielająca jej 'zastrzegła to ze względu na
tajemnicę służbową lun ,zawodową.

A

<;"
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wych i

,

_I
~'

czącego.

trzech

jego

zastępców

oraz sekretarza. Rady.

4. Prezes Rady Ministrów. w drodze rozpor.ządzenia.
2. Dziennikarz ma obowiązekzach6wania w tajem- , określa szczegółowy zakres działania Raeły Prasowej. tryb
nicy:
"
.
jej pow.oływania · i ' działania oraz nadaje jej statut.
, i) . danych umożliwiających'...·ldentyfikację autora materiału prasowego. ' listu do redakcji lub innego ma-/
RozdzIał ,4
teriału o tym chimi:kterze. jak również innych OSÓb
,
udzielających inform~cji opubljkowanych albo przeOrganizacja dział~lno~ct prasowej.
kazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły
i
nieuja.w.niaIlie p,wyższych diiIlych. ·
Art. 19. . 1. Pt'owadzenieprasowej działalnOści wy2) wszelkicn )nformacji. ~tór,ych ujawnienie mogł.oby dawniczej lub, nakładczej wyrrlaga zezwolenia.
>
hąruszać chronion,e prawem interesy osób. trzecich.
2. W cel u . uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzi a3. · Obowiązek. o ktqrym mowa w ust. 2. dd~yczy łalności. o której mowa w ulit 1. organ założycielski
: r,6wnież ' innych osób zatrudnionych ' w redakcjach,' wy- . ww~awnictwa lub inny właściwy . organ .. a ' talde osoba
dawnictwach prasowych i innych prasowych jednostkach fizyczna składają pis~mny wniosek do Głównego , Urzędu
organizacyjnych.
Kontroli Publikacji iWidQwisk.
-j

I

~ Ari. .. 16~ l. Dziennikarz jest zwolniony od zachoWa, 3. Wniosek, .o którym mo wa' w ust. 2, powinien za, nia tajemnicy zawotlowej.b ktÓrej mowa wart. 15 i.Jśt. 2, , wierać nazwę i adres wydawcy. określać charakter i zaw r:azie "gdy informacja, · materiał prasowy. list do re- bes, zam ierzonej działa)'n'ości wydawniczej. , jak również
dakcji lub' inny materiał o tym ,charakterze dotyczy prze- ich,' z!;Jodńość . ze statuteIJ.lwydawcy. jeżelłjest~ osobą
, 1'-tępstw~ ;określonego wart. 254 Kodeksu karnego' albo " prawną, a także wskazywać zamięrzone sposoby zaop,a ", ~,utof lub,.osob~ prze}(~zujćlC. ~tlki materiał wyłącznie d,o ' tnenia w papie! i możliwości wytwarzania za ' pomocą
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I?:ziennik ., Ustaw Nr 5
,.

\,

'

Poz.

24

druku.:'lub inn:ej techniki. Wni osek p(;.winien 'zawierać nie~
2) w razie niewy'dawania dzienniki) lub czasopisma
dane osobowe zarządzających tw orzon ym wydawprzez okres _ jednego roku od dnia wydania zezwolen ictwerD:• .z określenjeIl! .zakres\! oapuwiedzialności kążdej
nialidzielonego na czas nie oznaczony .lub przerwy.
:& tych ' osób.
.
w ich wyda waniu przez ,okres jednego roku.
4.
Z'aT~ądzającymwYdawo:ictwem prasowym ' Ploże '
3) w raziecofnięci a 'ze.zwolenia. '
być osóba" która~a pełną zdolność do czynności pr.aw- "
2. Zmiana danych objętych' zezwoleniem. :wymienionych i obywatelstwo " polskie oraz nie jest pozba}'liona ' nych w' art. 20 ust. 2 pkt 1 5 i 6. Z wyiJątkiem zmiany
praw pub l:icznych; zarządzającym nie może, bYG: osoba I siedziby i adresu redakcji Qra.z wydawcy. wymaga upned.kazana zaprzestt~pstwo przeciwko podstawowym inte- ' niej zgody; Głównego Urzędu ' Kontroli Publikacji i ,Wiresom poli łycznym i gospodarczym PolSkiej Rzęczypospo- dowisk. O zmianach dbtyeząC)/ch danych określonych w
litej Ludowej, Ul przestępstwopopetniolle w celu osiąg- art. 20 ust. 2, które nie wymagają zgody Głównego Urz'ę
nięcia korzyści majątkowej lub z innych niskich pobudek;
du Kontr-oli Publikacji, i WidOWIsk. należy poWiadomić
zarządzającym riie może b-yć także , osoba , skazana za · prze·
niezwłocznie .
.stępstwo okreś lone w ' niniejszej,'ustawie.
/
Arl. 22. 1. Główny Urząd KQntroli Publikacji i Wi. 5. , Prezes Glowneg'Q UiżęduKontroli Publikacji i Widowisk odmówi wydania zezwoleń. o kt6rychmowa w
dowisk. w uzgodn'ieniu z Ministrem Spraw Zagra!1iqnycll, iart. 19 i 20,. gdyby ich udzielenie stĘlnowilo naruszenie
może zwolnić ztrr-ząd"lającego wydawnictwem Od wymogu
ustaw albo prawa 00 ochrony ,nazwy istniejącego ju~
'~, p.osiadania .,obyw_3 telstwa polskiego.
tytułu prasowego.
' 6. Wymiigalilia, ' o 'których mowa ' w ust. 4. , dotyc~!łce
2. Główny ~rząd Kontroli Publikacji i 'Wido~isk
organów . zało2yeielskich i ' osÓb zarządzających , wyciaw- może odmówić wydaniazezwolęnia.__ 0 .którpn mowa w
niettwejn' ńiają odP9wiedn1e zastosowanie
wypadkach. art. 20. ' jeżeli , wnioskodawca~ mimo wezwania ' Urzędu,
' ]N ktÓr:y-<;h wydawcą ma ,być osoba fizyczna.
nie wykaż( spolecznej potrzeby wydawania nowego
dziennika lub czasopisma., a zwłaszcza w ' wypadku gdy "
,7. Os oba ',fizyczn-a ubiegająca się \ o zezwolenie na
' Unia programowa i zakres tematyczny tego dtiennika lub
prasową , działalność wydawniczą jest obowiązana ponadto przedstawie opin ię własciwego wojewody, uzasadni'll- czasopisma byłyby z.bieżri e z jui ,w_ydawanymi.
jąC4 potrzebę ufut:homi enia prywatnego przedsiębiorstwa
3. Główny Urząd Kc:ntroli Publikacji i Widowisk
Wyd4wniczego.
'może odmówić wydania zezwolenia. o któiym mowa w
sbęd ne

)

,

"
,","

"

vt

,-,

, 8. Zezwolenie. , o 'którYlII mowa iw ust. l. 'nie jest wy- , art. 20. jeżeli wnioskoqawca nie wykaza ł ' z,;6deł zaop ą - •
magane, je,żeli wydawca z[lmierza wydawać . wyłq'cznie . trzenia w papier i możliwości druku lub wytwarzania
inną techniką.
'
,
,
jeden tytuł.
-Art. 23. , 1. Główny Urząd Kóntroli Pubiikacji ł WiAtt. 20. 1. Na wydawanie -dziennika" lub c~asQpismli.
wydawca obowiązany ' jest uzyskać niez;ależnie od zezwo-, dowisk moze cofnąć zezwQlenia.o których mowa wart. 19
z powodu :
'
lenIa;
którym mowa waJ!. 19, odrębne ,z ezwolenie ł
1) aysternaty<:znegQ lub rażqcego naruszania w prasie
Głównego fJrzęduKontroli Publikacji i Widowisk ..
przepisów n iniejszej ustawy oraz innych ustaw,
, , 2. • Wniosek o wydanie zezwolenia. o którym mowa
2) przekraczania zakresu udzielonego ' 'J.ezwolepia.
w ust. 1. pówinien zawiera,ć następu~ące dane:
B , w' wypadku zezwolenia. na wydawanie dzie~nika lub
1) tytuł dziennika .l ub czasopisma oraz si edzibę
do-'
~zaśopisma także :& powodu 'trwałej zmiany ich podkladny adres redakc ji,
stawowego ukresu tematycznego.
2) ' dane osobowe redaktora naczelnego.

'

l-·

:w;

o

3)

okr.eślenie

pisma.

"

linii programowej dziennika lub -- czaS{)-

2. Cofnięcie zezwolenia" poprzedza"-pfsemne ostrzeż e
nie ze wskazaniem stwierdzonych uchybieJ) oraz p9ucze- '
niem o możliwości zastos owanIa tej sankcji.

4) określenfe
podstawowego
zakresu
tematycznego
dziennika lub czasopŁsma.
Art. 24. Przepisy d~tyczące zezwoleń na prasową
li} częstotliwość ukazywania się ' dziennika Iu.b czaso,
działalność wydąwniczą nie mają zastosowania do dziapisma. jego najw'yższą' óbjętciść, format i najwyżłizy
jednoriizowy nakład oraz określenie zasjęgu rozpow- łalności antenowe j Komitcludo Spraw Radia i Telewizji
,;PolskieRadio i Telewiżja" oraz do clziałalności Polskiej
sZłChnian!a,
.
'
,
Agen~ji
Prasowej i Polskiej Kroniki FIlmowej, których
6} wydawcę; jegosie'clzłbę i dokładny adres,
7) nazwę i!ldres , zakUt.ąu poligraficzn.ęgo . w " którym działalność r,egulują od rębne przepisy . .
dziennik lub~ cząsopismQ miałyby być wytwarzane,
Art. 25. 1. Redakcją kieruje reda,ktor naczelny.
oraz , określenie techniki ich wykonyw,ania i ~-źródło
2. Redaktora naczelnego ' oraz innycbczłonk6w klezaopatrzenIa w · papier.
rowniÓwa redakcji powołu je .t ' odwołuje wy,aawca, organ
3. Zezwolenie Głó';"nego Ur~ędu Kontroli ' Pub1ikac~
rełóżycielski wydawnictwa lub inny . właŚCiWY , organ,
Widowisk powinI) o ' zawierać - ' niezależnie ,od · wyma- zg,o dnieze statutem lub , właściwymi przepisami.
gań określonych w Kodeksie post ępowaniaadrninistracyj
I, , '
Redaktor naczelny odpowiada ż. ,treść przygOtO-~
Iiego -;-dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 O1'az 4':"::"6.
"f,y-wanychprzez >redal}c)ę materiałów ' prasowyc~ oraz. ia
4. Zezwolenie na wydawąniep~blikacji o charakterze .prawy organizacyjne l finansowe reaakcjl.w granicach
jed;norazowym (jednodniówki-'i inne publikacje , okplicz- o,kreślQnych w statucie lub whrściwych plzepi.sach.
J
,J :""
--.nościowe ) powmno ok reślaćoPjęt ość', fonpąt, n al,{Ja d , oraż
,p0$6brozpowszechnianię. ,':
' , . : , 4. Przy redakcjitl ziała kolegium redakcyjne;Je~eJi '
.tatut redakcji lub właściwe pr,zepisy tak Itanowl4.
Ait. 21. 1. Zezwolenie na wydęwanie ' dziennika lub
~ , S.' Przy ,redakcji moźe działać rad. redak~yjn~ , I !lida
ciasopism a Łraciważność'
programow'a (naukowa) jako organy ' óp1nlódawczo-dorad,J) po , up ływie okresu, na jaki ,zostalo wydane,
cz. redaktor/ł na-czel7lego.
.
,
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Dziennik Ustaw Nr 5

Poz. 24

"-

Art. 26. 1. Organizację redakcj'i, jej linię programową , zakres d.ziałania oraz tryb powoływania i odwoły
wania organów określonych wart. 25, jak również udział
przedstawicieli zespołu redakcyjnego w kolegium redakcyjnym oraz w innych organach opinioda'w czo-doradczych
~kreśla ' statut albo regulamin redakcji.
2. Statut albo regulamin redakcji nadaje wydawca,
organ założycielski .wydawnictwa lub inny właściwy
organ, po kqnsultacji z działającymi w redakcji ' organizacj ami dziennikarskimi, politycznymi. związkami zawodowymi I innymi organizacjami społecznymi.

Art. 27. .l. Na każdym egzemplarzu druków period ycznych, serwisów agencyjnych oraz innych podobnych
druków prasowych na'leży w. widocznym I zwyczalowo
przy jętym miejscu podać:
1) riazwę

i

adres

wydawcy

14b

innego

wła ściwego

organu,'
2)

adres ' redakcji oraz
. czelnego;

imi~

nazwisko redaktora . na"

wykonującelJo

4)

nazwę

5)

symbol udzielającego zgody na publ'ikację, w wypadkach określo.n ych w. przepisach o kontroli publikacji i widowisk,
.

6)

m!ędzynarodowy

7)

oieżącą numerację.

dany druk prasowy,

znak' informacyjny,

2. Przepis ust. l' stosuje się odpowiednio do nagrań
rad iowych I telewizyjnych oraz kronik ' filmowych.
.

\

Art. 28. 1. W przedsiębiorstwach państwowych mag.
lub tele- i radiowęzły zakład~
we, stanowiące .wyłącznie mienie przedsiębiorstWA.
funkcjon ować . rozgłośnie

P;zepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do mzoraz tele- i radiowęzłów stanowillcych mienie
państwowych jednostek organizacyjnych
nie będących
przedsiębi-o,stwami pal-lstwowymi. jak również do funkcjonowania rozgłośni oraz tele- i radiowęzłów ńiiędzyzakła
2.

gło śni

'3. Urządzenia malej poligrafii ni'e objęte przepisem
ust. 2 podlegają rejestracji przez terenowy organ administracji państwowej stopnia . wojewódzkieg.o, niezależnie
od tego, Vi czyjej dyspozycji pozostają.
4. Przepis ust. 3 stosuje
wytwarza j ących pieczątki.

się

odpowiednio ' do

zakładów.

.

5. Główny Urząd Korrt'roll Publikacji i Widowisk:
jest uprawniony do kontroli przedsiębiorstw poligraficznych, zakładów i innych urządzeń, o których mowa w
ust. 1-4, w granicach niezbędnych do kontroli publikacji...
,

~

6. Rada Ministrów, w drodze rozporzą~enia, określa
zasady udzi'e lania zezwoleń , rejestracji .i kontroli przedsiębiorstw poligraficznych oraz zakładów i urzą
dzeń, o których mowa w ust. 1-4.

szczegółowe

3) 'miejSCe i datę wydania, ,
zakładu

2. Urządzenia malej poligrafii pozostająOe w dyspozycji panstwowych jednostek cxganizacyjnych podporząd
kowanych naczelnym lub centralnym organom . państwo
wym pod~gają rejestracji przez ~właściwy _ nacze{ny lub
centralny organ państwowy, a pozostające w dyspozycji
. spółdzierni Pracy - przęz Centra1ny Związek Spółdzielczości Pracy.
'

Rozdział

5

\.

Sprostow,anla I odpowiedzI.

Art. 31. Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej,
prawnej lub innej jednostki ł organizacyjnej redaktor naculny redakcjI właściwego dziennika lub czasopisma
jest .obowiązany opublikować ' bezpłatnie:
odnoszące się do faktów sprostowanie
nieprawdziwej lub nieśdsł~j,
2) rzeczową odpowiedź nCl stwie,rdzenie zagrażające
dobrom osobistym.

l) rzeczowe

ł

wiadomo ści

Art. 32. 1. Sprostowanie lub odpowiedt należy opu~
bUkowa(: w:
dow yćh.
1) dzienniku '- w ciągu 7 dni od dnia otrzymania spro~ stowania lub odpowiedzi.
3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa
2) czasopiśmie - w najbliższym ll.ł~ jednym z dwóch
szczegółowy staws, jak również zasady działania rozgłósni
następujących po nim przygotowY,w anych do druku
. oraz t>ele- i radiowęzłów, o . których mowa w ust. 1 i ~ 2.
numeJów.
Art, 29. 1. Na funkcjonowanie rozgłośni craz tele3) innym niż dziennik przekazie za pomocą dźwięku
radiowęzłów w jednostkach organizacyjnych innych niż .
oraz Ciiwięk:u i obrazu - w na jbliższym 'analogicznym
ok reślorie wart. 28 jest wymagane zezwolenie Główneqo
przekazie, nie p,.Mniej , jednak niż w ciągu J4 dni od .
Urzędu K'Ontroli . Publikacji i Widowisk; , do udzielenia,
dnia otrzymania sprostowania lu o ~ odpowiedzi.
,
utrat y ważności i cofnięcia zeiwolenia stosuje się. odpG2. Sprostowanię lub odpoWiedź dotyczące wiadomości
wie'CInio przepisy art. 19-23.
lub stwierdzenia zamieszczonycb w kronice filmowej
2. Przepisu ust. I nie stosu je się do , urządzeń na- nal~ży QPutJlikować, na koszt wydawcy kroniki filmowej,
gła śniających zainstalowanych:
w ciągu miesiąca, w dzienniku o zasięgu ogólnokrajol) wew nątrz budynków kościołów, kaplic l przeznaczo·
wym; informacja o tym powinna być podana w najbliż•
. nych wyiącznie do tych celów domów modlitwy. je- szej kroni ce filmowej .
żeli dżwięki wzmocnione przez te urządzenia nie za- o
3. Sprostowanie lub odpowiedź należy dod'atkowo
' kłócają spokoju w sąsiednich budynkach,
opubliko~ać w odpo~ednim dzierińiku, w ciągu miesiąca,
2) na płatach w obrębie t-radycyjnych miejsc pielgrzymna wniosek zainter€sowanej osoby, na koszt wydawcy •.
kowych na czas odbywania ! uroczystości religijnych.
gdy możliwy termin opubtikowania sprostowania lub odArt. 30. 1. Na prowadzenie działalnoścl poligraficzpowied zi przekracza 6 miesięcy.
ne j oraz usługowej w zakresie malej poligrafii obejmu4. Terminy, o których· mowa w ust. 1-3, nie majll
Jące j wszelkiego rodz~ju powielarnie i światłokopiarnie
zasłoso wan ia, jeżeli strony na piśmie umówiły się inaczej•
.zezwolenia udziela Minister Kultury i Sztuki.

"
"
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I . . Spro;ttowanie wdr.ukach .periQdycznych powinno
byt opublikowane lub prz.ynajmniej zasygnalizowane· w
tym samym dziale równorzędną czcionką loraz , pod widocznym tytułe~; w · pozostałych publikacjach' powłn>no
być nadane w zbliżoriym czasie i w analogicznym Pro"
gramie:
6.- W . tek'kie nacieslanego. sprostowania lub odpowiedzi. nie ' wojno bez ' zgody wnioskodawcy dokonać skrótów ani inAych zmian) które by oslabialy jego znaczenie
lub ! zniekształca ły intencję · autora sprostowania; , tekst
Iprosto"':'-ania rl'ie może być 'komentowany w tym samym
numerze lub aud ycji; nie odnosi się to ,do odpowi edzi;
nie wyklucza to jednak prostej zapowiedzi pol e miki lub
wyja~nień .

,'.'

'.,-

. 7. Tekst sprostowania' lub odpowiedzi nie może by~
objętości frag~entu materiału prasowego.którego dotyczy; redaktor naczelny nie może
· wymagać. aby sprostowanie lub odpowiedż. były 'krótsze
niż pól strony znor malizow anego maszynopisu.
dłuższy oddwukrotnęj

(

8. OgrpniCzenia, o · których. 'mowa w ust. 7. nie do"
od natym pochodzących od n 5lczelnych i centralnych organów a8mi nistrllcji panstwowej •. jeżeli zostĘlł y nadesłane przez rzecz. nika' pr asowego ńąd u.
.
tyczą 'sprost~' ania lub, odpowi,e,dzi pocho.Q,.zących
aelnY~' h i centralnych .org a nów państwowych. '1/

Poz. 24
stala

2)

odpowiadają

wymaganiom

określonym

redakCji

3. Odmawiając opublikowania sprostowania i'ut oq.powiedzi re<la,ktor naczelny jest obowi ąza ny - przekazać
niezwłocznie wnioskodawcy pisemne zawiadomi en ie o odmowie i jej przyczynach. Jeżeli odmowa n as tąpił a .z przyczyn wymienionych. w ust. I oraz usL 2 pkt 1-3, nalezy
wskazać fragmenty. które nie · nadają się do publikacji!
do poprawionego W · ten , sposób sp ros towania lub odpowiedz ~ termin określony w -u,st. 2 pk t 4 biegnie na . nowo
od dnia doręczenia zawiadomienia ó odmowie i Jej przyczynach . Redaktja ni e może odmówi,ć zamieszczenia sprostosowania lub odpowiedzi,' jeżeli zastoso\vano się do jej
wskazaiI.
4.

Jeżeli

zasadne sPfostowani e

nadesłane

p rze z

osobę

zainteresoweną nie może być . opublikowane z przyczy n
cikreślonyth w liSt. l i . 2, reda ktor hilczelny. · za zgodą
tej osoby . może zamie<icić wł2sne ~yias nienie i:zyniące
zadość

funkcji sprostowcluia .

5. Sprostowanie lub odpowiedż mogą być podpisane
pseudonimem, gdy podstawą spr ostow a ni·a lub odpowiedzi
jest zagrożenie dobra związanego. z pselldonimem; ' nazwi· sko podaj~ się wtedy tylko do wiadomosci redakCJi.
/

Rozdżiał

Art: 33. 1. Redaktor naczelny ,odmówi opublikowania
sprostowania lub odpowiedzi. jeżeli:
l) nie

umoiliwi,ający

podpisana , W · spoSÓb

id e ntyfikację au·t orą.

Komunikaty I

6
ogłoszenla_

wart. 31,

Art. 34. I. Redaktor naczelny jest .obowiązany
a w szczególności wykraopublikowa.ć ńieodplatllle , w mieJSCU i w czasie właści 
czają przeciwko konstytucyjnemu ustrojowi Polskiej
wym ze w ~ględll na tematykę i chiu:akter publikacji. koRzeczypospolitej Ludowej. konstytucyjnym ' zasadom
munikat 'urzędowy pochodzący od naczelnych i central polit yki zagran icznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludonych organów panstwowych, w tym - p'ochodzący od n,awej i jej So.juszom. naruszają tajemn'icę pa ństwową . czelnych i centralnych' organów admini stracji par1stwoI służbową oraz inną t,.ajemnicę ' chrpnioną ustawą.
wej, jeżeli zostal n i'ł desłany pl Lez rzecznika prasowego
'nos~ą
znamiona zniesławienia
' obrazy,
.
. , lub
.
. ..
rządu ze wskazaniem, że pubHkacja jest obowiązkowa;
zawi erają

treść

karalną.

,

3

ich

treść

lub forma nie jest zgodna

z zasadami

współ~

życi a społeczne.go.

I, ,.

") . podw ażają fak ty, stwierdzone prawomocnym orzeczenIem.
"

2. Redaktor naczelny . może odmówić opublikowania
.• prostowania łub odpowiedzi. jeżeli:
l) sprostowani e lub odpowiedź nie dotyczy tr eści zawartych w materiale prasowym.

>/
i

.2) sprost6w.anie ~ub Odpowiedź jest Wystosow~na .prze z
osob,ę. 'której nie doty,czą fakty przytoczone w j:FO Itow any~ materiale, chyba ż.e sprostowania lub odpo\ wiedzi. pO ' śmierci osoby bezpośrednio .zainteresowanej. dokonuJe, oscba zainteresowillla w związku ze
Itosunkiem służbowym, wspólną pracą lub' działal
nością albo w związku 7/ więzami pokrewieństwa
lub powinowactwa.
3) sprostowanie odnosi się do wiadomości p oprzedn io
sprostowanej.
.) . sprostowanie lub odpowiedź została nadesłana po
. / upływie miesiąca 'o d dnia opublikowania materi a łu
I
prasowego. chyba że zainteresowana osoba· nie mogła
,
zapoznać się wczesmeJ z treścią · . publikacji, ' nie
później jednak niż w ciągu 3 miesięcy. od dnia opublikowania materiału prasowego,
6) sprostowan i p lub odpowiedź nie jest zgodna z wymaganiami określonymi wart. 32 ust. 7 lub nie zo-

.

2. Obowiązek określony w ust. '] dotyczy również
wydanych na. podstawie usta -w obwieszczeń. uchwa'! luh
zarządzeń pochodzących- od terenowych organów władzy
i' administracji państwowej 'stopnia wojewódzkiego, nadesłanych w formie zwięzłych komunikiltów r przez wła ści· wego przewodniqącego WOjewódzkiej rady narodowej
' lub . wojewodę ~ celu ogłoszenia w ' -clzi e nnik~1 lut) odpowiednim czasopiśmie na tere9ie .jego działania.
3 . . KQmunikaty, o których mowa ~ ust. 1 i 2. n a l eż y
opublikować, w uzgodn ionym termini·e·, bez do ko nsw an ia
zmian,z,a mieszczania uwag i zaprzeczeń, a w ra:zie braku
· uzgodnienia terminu . w najbliżs·zy m 'przygotowywanym wydaniu.
Art 35.

Redak tor naczelny dzrennika jest oboodpł atni'e · we
wskazanym ' lub
uzgodni?nym tevninie:

wiązany .

1.

opublikować

1) prawomocny

. wyroksądu

rające klauzulę

2)

lub inne orzeczenie zawieo opublikowaniu,

ogloszenre sądu lub innego ' .organu panstwowego .

2. RedaktcH naczelny dziennika ' jest obowiązany opunieodpłatnie . we wskazanym lub uzgodnionym
terminie, list ,gończy. ~

hlikować

. Arl. 36. i . . Prasa może zamieszczać odpłatne ogłoszenia
reklamy.

'

...

ł

/

Poz. 2.. \

'I;>ziennik '. tTstaw Nr S
. 2. Ogłos~enia i rekI anty nie 'mogą byc. spx:zecz;ne . z '
. prawem lub z~sada mi współżycia ' społecznego.
"

· 3," Ogłoszenia i reklamy mus żą być oznaczone w
sposób ni~ budz ący wątp liwości, 'iż nie s~anowią'· one

materia!u redakcyjnego.
Wyda'wca i " redaktor mają prawo odmówić Z.:l·mieszczenia ogłosienia i . reklamy, jeżeli , ich treść ' lub
forma jest sp rzeczna z linią prog ramową ' bądź charaktelem publikacji.

·Art. 43. Kto . używa prze.m ocy lub grożby bezprawnej
w celu zmuszenia 'dziennikarza do opublikowania lub 'zaniechania opublikowania materiału prasowego albo dQ
podjęcia lub zaniechania interwencji, prasowej .'
- podlega karze pozbawienia wolnoś,Ci do lat 3.

Odpowiedzialn ość

prawna.

Art. . 37. Do odpowiedzialności za naruszeriie praw a
sp o wodowane opuhlikowani eln materiału prasowego stoli uje się zasady ogóln e, chyba że ustawa stanowi in aczej.
Art. 38, f. Odp owiedzialno s ć c ywilną za naruszenie
p rawa spowodowane opubliko'w aniem materiału . prasowe'
go ponoszą -au tor. ,redaktor lub inna osoba, kt9uy sp.owodowali opub likowan ie tego materiału; nie wyłącza to
o dpow iedz ia ln oś ci wydawcy. W zakresie' odpowi edzialno śc i maj ątkow ej odpowi edzialnuś ć tych osób jest soli , darna. _
2. "'P rze pis . ust. 1 stosuje się odpowiednio do odpocy wiln ej za naruszenie pra-wa spowodowąne.
~ u jaw nieni em materia lu pra~owego przed jego p ublikacją.
wiedzialności

/,

Art. 39. 1. Os obi!. zainteresowana - mo-że / ·dochodzić
r oszczenia o opubl ik,Qwanie sprostowania rub odpowiedzI.
je-żeli redaktpr naczelny odmów ił opub1ikowania· sprostowania lub odpowiedzi a lbo są one niewystarczające bądź
nie ukazały się"--w term ini e określonym w art. 32 ust. 1-4.
2.

R oszczeń..

o który'ch mowa w ust. 1. ni e można
po upły~e _roku od dnia opublikowania maprasowego.

doch odzić
te riału

Art. 40. W raz\f um yśl n ego naruszenia dóbr osooi - stych oso.by fizycznej przez publikację materiałów prasowych, a w szczególności w . wypadku naruszenia przepjs u art. .14 ust : 6 są d może przyznać . poszkodowanemu
odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćucżynienia Z8

Art. 42. 1. Redaktor nie ponosi ' odpow i edzialno ś ci za
publikacji n.adesłanych przez Polską Agencj ę Pra . sową oraz ' za treść komunikatów 'urzędowych, o których
mowa wart. 34, jak . również za treść orzeczeń i ogło
szeń, o których m \l wa wart. 35.

' .'

~

2. Tej samej karze podlega, kto na dużywaj ąc swego
stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby 1:
powodu krytyki prasowej, opublikowanej ' w'społecznie
uzasadnionym interesie.

Art. 45. Kto bez wym aganego zezwolenia wydaje
elbo rozpowszechnia dziennik, ' czasopi.smo lub ' inną publi·
kację prasową
.
podlega karze ' pozbawien ia w,olności do rok u,
, ograniczel'lia wolności albo grzywny.
/'-

Art. 46. 1. Kto wbrew obowiązkowi . wynikają cemu
~ ustawy uchyla się od opubi'!kowania sprostowania lub
ądpowiedzi. o których mowa w art. 31. albo publikuj.
,takie sprostowan,ie lub odpowi~dź wbrew ,warunkom
Qkreślonym w ustawie
- podlega karze g rzywny.
2. Jeżeli pokr'zy~dzon ym jest osoba fizyczna, ściga.;
nie odbywa' si-ę · z oskarżenia pry wa tn eg? .

Art. 47. Kto wbrew obowiązkowi wynikającemu s
art. 34 i 35 uchyla się od opublikowania komunikatu
urzędowego, ' ogł,?śzenia sądu' lub innego org ~mu państwQ
.wego, jak również listu gończego
- podl ega karz~ grzywny.
Art. 48. Kto ,J!)rew obowiązkowi wynikającemu s
uchyla się od relęstracji u r ządzeń drukarskich
lub powi e laj ącyc h
.
- pod lega karze grzywny.

\łstawy

Art. 49. Kto narusza przepisy art. 3. , 11 ust. 2, art. 1-4.

."

15 ust. 2 i art. 27

-

podl ega karze grzywny.
R oz,dział

doznaną ' krzywdę,

-' Art. 41. ' Publikowanie zgodnych z prawdą i rze telnych s'prawozdań z' jawnych posiedz e ń Sejmu i rad n a rodowych oraz ich orgapów, a tak ż e' puhlikowanie rzetelnych, ~odnych z zasadami współżycia społecz n ego
u· ~ emnych ocen dziel naukowych lub a rtystyczn ych a lbo
innej działalno ś ci twórczej, . zawodowej lub publ icznej
służy realizacji zadań ok r eślonych wa rt. 1 i pozosta je
pod ochroną prawa; przepis ten stosuje się odjlOwied nio
do sa tyry i karykatury.

Postępowanie - w

8-

sprawach prasówych.

Art. 50, Post ę powanie w sprawach wynikając y ch s
niniejszej ustawy prowadzi się ria zasadach określonych w
odrębnych przepisach, chyba że uśtawa. s~ąn'owi inac·z ej.
Art. 51. .Decyzje administracyjne w spraw ach pras()o
wych mogą być zaskarżone do· Naczelnego Sąd,l:( ' Admlnist racy jnego .
Art. 52; Roszczenia o opublikowanie sprostowania
lub odpm.viedzi. o których· mowa wart. 39. podlegaj,
rozpoznaniu przez sąd. ,

treś ć

2. Wydawc...a- i redaktor nie . ponosi odpowiedzialnoścI
za treść ogłoszeń i reklam opublikowanych z,g odnie z
art. 36.

r'

Art. 44. 1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasQwl\
- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

4.

ROfdzial 7

, ..

Art. 53. 1. Sprawy o
i

43

a

44

podlegają

określone

w prasie -

2,

nia,

wart. 45-49 Qraz o
przez sąd rejonowy.

Minister

może

przest ę pstwa

rozpoznąniu '

Sprawiedliwo ś ci.

wyznaczyć

sądy .

przez

określone
sąd.

tv art.

wo jewódzki,

przestępstwa popełnion.

w drodze rozporz ądz e
rejonow e właśCiwe do rozpo-

,I

~

'.

,

l

Dziennik tTslaw Nr 5

52
spółch:ioekzych, samorządowych

zna wania spraw o przestępstwa. o których mowa wart.
45-49. oraz {j przestępstwa pope1nione w prasie - na
obszarze właściwości danE:go sądu wojewódzkiego,

innyc!l organi.
innych związ-

zacji społecznych ' orf 'kościołów
ków wyznaniowych.';
l.

Art. 54. ' ~v.. razie odm owy wszczęcia postępow a nia
karneg o przeciwko dziennikar zowi o przestępstwo akreś
l.one w ustlIwie oraz o pn.es.t<::psl wo p0pelnjone w prasie
lub inn y czyn związany z w ykonywan ifm zawodu dzien' nik arskiego albo umorzenia t akiego postqpowania, sąd lub
.prokurator moze prze'kaz,J(': sp r awę do rm:poznania jedy!'lie właŚCIwemu sądowi dziennik Mski,e m u.

,i

R ozdżiał

Zmlanv

:w

przepisach

9

ebowłązująnchoraz

przejściowe

I

przepisy

końcowe.

Art. 55. W ustawje z dnia 8 czerwca ' 197~ r. o wykon y waniu i organ.izacji rzem,i esJa (Oz, U. z 19&3 r. Nr 7.
poż, 40) w rozdziale I po Mt. 3 dodaje się , art. 3' w
IDrzmieniu:

.'

"Art. 3', Sprawy wydawania , zezwoleń n-a wykonywanie
rzemioslą wzakfE'sie malej p>oligrafii dla celów
ha>l'ldlowych i rek:la·mowy'C'h oraz ' rejestrowa1'\ia '
i ~ontroli zakł adów usługowych i znajdutących
, się ,'v nich urzą.r>l2!eń Gkreśl.aJą p>r:z.episv Prawa
' p r,asowego; w pozostałym zakresie do dzia łal
ności tych zakładów sl-osuje się prze pisy niniejszej ustawy."
.
J\'rL 56. W uS'tawi-e ., -dnia 16 h pca 1'9 7 4 r. (!) wykon ywa'Ahl handlu oraz nj,eltt6i'ych 4nG 'y.ch rod~ajów diiałahl<'J 5--ci j3fZeł: jednostki gOS>pa('\.tlIr'Jd ,n ie ' ,uspołecz nionej
(Oz, U. 'l 1983 r. Nr 43, 'p oz. , 193) "":'prowadza się nastę
pujące zmia ny :

l) w ad, 3:

w !;ls'L 4 wyrazy "sztuki , przedsi.ębiorstw fonografii
i poHgrafii" zastępuje się wyraZami "sztuki i przedsi ę hiorstw fonografii",
'
h) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
,;6. Sprawy wydawania ,u~.rawnień dl) prow,aclzenia
działalno<5ci w · zak resie poligrafii oraz, rejestrowania- i kontroli przedsięb.iorstw ~i urządzeń
poligrafi-cznych ok reś lają ' przepisy Prawa pra '
sowego; w pozostałym zakresie ,' do działal
ności tych prz edsię' biorstw stosuje się .przepisy
nin iejszej ustawy.",
.
2) wart, 4 ~ ' ust. ' l ;;, . pkt . 3 wyrazy" "i polig rafii"
, a)

sk reśla

/

się.

I

Ar~. '57. Wust aw,ie z dnia 31 ,lipca .1'981 r. (;) konŁroll
pu'blikilcjt i widowisk (Dz:U. N r ' W, poz. 99 i z 198'3 r.
Nr 44, poz. 204) 'wprowadza się następujące zmiąny:
l) iv art .. 2 skreśla się pkt 7;
2) w -art. 3 dodaje się ust- 3 i .4 w brzmieniu:
.. 3. Do właściwości Głównego , Urzędu należą tćik'ż,e
sprawy .udzielania i cofania', ·zezw.Gleń .na ' p rowa dzenie prasowejdziałillno~d wydawn.iczej lub na, kladczej oraz na wydawanie dzienników i czasopism w zakresie i na zasa dach określonych w
Pr:aw,i e prasowym.
4, W spr,a wach, 'OktÓqf.c:-h ffiQi\Va w ust. 3, Główny
lIhrządwspółdzia-lci z Na'r.o.d:OWią , R-adą Kulty,ry,
RaQą Prasow ą , Po.lsik:ą Akildemią Nauk, właści
wymi ministrami. kierownikami urz(;'dów central,nych, z centra ln ymi 0r:qanami organizacji polityeznych, związków zd'Ą'odowych. organizacji '

3) , wart. 20 ust., 1 ątrzymuje brzmierLię:
zastrzeżone w przepisach szczególnych
do właściwości Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk i jego organów terenowych
przechodzą odpowiednio do właściwości , Głów
nego Urz(~ du oraz okręgowych urzędów.";

_" 1. Sprawy

'4) wart. 23 koncowe wyrazy "z wyjątkiem przepisów
dotyczących udzielania zezwoleń na wydawanie czasopism, jak również rejestracji i kontroli zakładów .
poligraficznych, zakładów wytwarzających pieczątki,
zakładów wytwarzających publikacje i. ilustracje sposobem swiatłoczułym oraz ' aparatów do powielania"
~kreśla si(;'.

Art. 58. 1. Postęp<Dwanie w spra wach wynikających
z nini ejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. wszczęta
przed dniem wej ś cia w życie ustawy i do tego czasu
nie zakóń<:zone. toczy się do za'kończenia w danej instancji według przepi'sów datychczasowych.
2: Sprawy d.0tyczącewy,d~wania · zezw01eń na prow4rJzenie działal:lłoi;ci tisł'll9owej w zahesie małej poli- ,
grafii. w ,r kt'Ó.rych postępowanie wszczxte przed dniem
wejścia w życie nrniejszej ustawy nie zosŁało do tego
czasu żakorlczone, podlegają przekazaniu do dalszego pos'l-ę;p0wania o r-ga n ow-i właściwemu w ·myśl tej itstawy,
post-ę powani,e tOCEy się 'z uwzg lęti1ni-eTlii.oem jej przepisów.

Przepisy ustaW\' dotyczące zaskarżania do Naczel.
Administracyjnego decyzji w sprawach WyNikających z njniejszej ustawy stosuje się do decyzji wydan ych w sprawach. w których poste"powanie zostało
wszczę~e po dniu wejścia w życie niniejszej usŁa~y.
3.

ne~o

Sądu

Art. 59. 1. , Działający w dniu we jścia w*ycie ustawy wyclawcy d.zie.l1lil.ikcaw i czasopi'Sm zachowują dotychc~asowe 'lilipr.awnien ia. jeżeH w terminie 6 mie!dęcy od
dnia jej , wejścia w iycie 0świad czą w Głównym Urz_ędzie
Koptroli Publikacji i Widowi-sk gotowość prowadzenia
- te }t'lz iała lno ś ci oraz wskaią . .dane .j>k reśl one wart. 19
ust. ' 3,
'
/ 2.
leń'

Przepis ust. l stosuje

na wy.dawanie

Ż

się odpow~ednio

do zezwodziennika iu'b czasopisma,
dotyczy danych ok,reślonych w

określon e go

tyTli że wskazanie
a rt. 20 ust. 2.

,

-

'

3. Wy.dane do dnia weJscla w życie ustawy ze,z woleni a na p rowad zeiJ,i.e , dz.iałalnQści połigraficznej oraa
uslug.oweJ w , zahesi.e łffia lej p.oligrafii zaahowujA ważnoś,f ,
jez.eJi ' w ~f'Jminie .6 miesi ęcy, od dnia jej wejścia w życie'
osoby prow.adzqce ttllkćij ' dzial.alność oswiadczą ' Ministrowi
Kult.uryi Sztuki g.o towoŚ ć p-fowadzenia ' tej d:malalnbści
.or;az wskażą 'd ane określone w przepisach wydanych nil
,podstawie ar~. 30 .ust. ~.

Art. 60. Z dniem . wejścia w życie-ustaWy tracą moc
wszel·ki.e przepisy dot y cząoe .przedmiotów w niej unormowa·n ych, a w s 'Z.czególności traci moc .dekret Prezy(;lenta Rzeczy,p ospoli.t.ej z dnia 21 listo~.da 1938 r. Pr.awo pr<lsowe {Dz. U Nr 89. poz. 608) .
Art.
1984 r.

61.

Ustawa wchodzi w życi ~ z dniem l lipca
Przewodnicz ą cy ,

Sekretarz Rady

Rady Państwa: \H. Ja'b~oński
Państwa, : J.Szymane'k

