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Dz.U. 2018 poz. 1570 

 

 

USTAWA 

z dnia 20 lipca 2018 r. 

o zmianie ustawy – Prawo prasowe 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.1)) wprowadza się następu-

jące zmiany: 

1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każdy, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie.”; 

2) w art. 13 w ust. 2–4 wyrazy „danych osobowych i wizerunku” zastępuje się wyrazami „wizerunku i innych danych 

osobowych”; 

3) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 określo-

nego 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.”; 

4) art. 37a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37a. W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału prasowego, sąd może 

orzec przepadek materiału prasowego.”; 

5) w art. 41 po wyrazach „posiedzeń Sejmu” dodaje się przecinek i wyraz „Senatu”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. poz. 324, z 1989 r. poz. 187, z 1990 r. poz. 173, z 1991 r. 

poz. 442, z 1996 r. poz. 542, z 1997 r. poz. 554 i 770, z 1999 r. poz. 999, z 2001 r. poz. 1198, z 2002 r. poz. 1271, z 2004 r. 

poz. 1181, z 2005 r. poz. 377, z 2007 r. poz. 590, z 2010 r. poz. 1228 i 1551, z 2011 r. poz. 459, 934, 1204 i 1660, z 2012 r. 

poz. 1136, z 2013 r. poz. 771 oraz z 2017 r. poz. 2173. 


