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Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Piotr Tuleja — przewodniczący, 

Mirosław Granat, 

Adam Jamróz — sprawozdawca, 

Stanisław Rymar,

Andrzej Rzepliński, 

protokolant: Grażyna Szałygo, 

po rozpoznaniu, z  udziałem skarżącego oraz Sej-
mu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 
14 grudnia 2011  r., skargi konstytucyjnej Wojciecha 
Antoniego Skrzypczyka o zbadanie zgodności: 

1)  art.  45 w  związku z  art.  7 ust.  2 pkt  1 i  3 oraz 
w związku z art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy 
z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. 
Nr 5, poz. 24, ze zm.), w zakresie odnoszącym się 
do niezarejestrowanego czasopisma, z  art.  42 
ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji, art. 7 ust. 1 
zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 61, poz. 284) oraz art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i  Politycznych (Dz.  U. z  1977  r. Nr  38, poz.  167), 
przez nieprzestrzeganie zasady nullum crimen si-
ne lege, 

2)  art.  45 w  związku z  art.  7 ust.  2 pkt  1 i  3 oraz 
w związku z art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy 
— Prawo prasowe, w zakresie odnoszącym się do 
niezarejestrowanego czasopisma, z  art.  54 ust.  1 
w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 
Konstytucji, art. 10 Konwencji oraz art. 19 Między-
narodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych, przez ustanowienie odpowiedzialności kar-
nej jako sankcji za niedokonanie rejestracji czaso-
pisma, 

3)  art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy — Prawo pra-
sowe, w  zakresie odnoszącym się do czasopism, 
w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy — Prawo 
prasowe, z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 
i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji, art. 10 Kon-
wencji oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, przez to, że nakłada 
obowiązek rejestracji czasopisma, 

4)  art. 20 ust. 2 ustawy — Prawo prasowe, w zakresie 
odnoszącym się do czasopism, z  art.  54 ust.  1 
w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 
Konstytucji, art. 10 Konwencji oraz art. 19 Między-
narodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych, przez to, że nakłada obowiązek podania we 

wniosku rejestracyjnym poszczególnych danych 
wymienionych w  skarżonym artykule, poza obo-
wiązkiem podania tytułu, 

5)  art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo prasowe, w zakresie 
odnoszącym się do czasopism, z  art.  54 ust.  1 
w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 
Konstytucji, art. 10 Konwencji oraz art. 19 Między-
narodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych, przez to, że uniemożliwia rozpoczęcie wyda-
wania czasopisma przed rozstrzygnięciem wnios- 
ku o rejestrację czasopisma, 

orzeka:

1. Art. 45 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 oraz 
w związku z art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze, w zakresie 
dotyczącym czasopism drukowanych, ustawy z  dnia 
26 stycznia 1984  r. — Prawo prasowe (Dz.  U. Nr  5, 
poz.  24, z  1988  r. Nr  41, poz.  324, z  1989  r. Nr  34, 
poz. 187, z 1990  r. Nr 29, poz. 173, z 1991  r. Nr 100, 
poz. 442, z 1996  r. Nr 114, poz. 542, z 1997  r. Nr 88, 
poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, 
z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, 
z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, 
z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934 i Nr 205, 
poz. 1204) w zakresie, w jakim wprowadza odpowie-
dzialność karną za wydawanie czasopisma drukowa-
nego bez rejestracji: 

a)  jest niezgodny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 54 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  jest zgodny z  art.  42 ust.  1 w  związku z  art.  2 
Konstytucji. 

2. Art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 7 
ust.  2 pkt  1 i  pkt  3 ustawy powołanej w  punkcie 1, 
w  zakresie dotyczącym obowiązku rejestracji czaso-
pisma drukowanego, jest zgodny z  art.  54 ust.  1 
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Ponadto postanawia:

na podstawie art.  39 ust.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 
Nr  102, poz.  643, z  2000  r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, 
poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, 
z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz 
z  2011  r. Nr  112, poz.  654) umorzyć postępowanie 
w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczal-
ność wydania wyroku. 

Piotr Tuleja
Mirosław Granat Adam Jamróz 
Stanisław Rymar Andrzej Rzepliński 

1660

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 14 grudnia 2011 r.

sygn. akt SK 42/09

ww
w.

rc
l.g

ov
.p

l



 

 — 16352 — 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

proponuje zakup załącznika

PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH

STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R.

Załącznik do Dziennika Ustaw Nr 173, poz. 1030

z dnia 22 sierpnia 2011 r.

do rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 22 lipca 2011 r.

Cena brutto 137,10 zł

www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

Zamówienia prosimy składać:

dokonując wpłaty na konto bankowe:  Bank Handlowy S.A. 36 1030 1508 0000 0008 1566 3012 

(podając nazwę, adres, NIP zamawiającego)

faksem:  22 694-60-48

e-mailem:  wydawnictwa@cuw.gov.pl

poprzez stronę internetową:  www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

listownie pod adresem:  Centrum Usług Wspólnych 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii 

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 694-67-52

Dziennik Ustaw i Monitor Polski są dostępne w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, 

al. J.Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 

Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52, faks 22 694-60-48 

www.wydawnictwa.cuw.gov.pl 

e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 3907/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 4,30 zł (w tym VAT)ww
w.

rc
l.g

ov
.p

l


		2011-12-28T19:50:18+0100
	Jaroslaw Deminet




