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UCH W AtA Nr 19 R'ADY MINISTROW 

% dnia 17 l~tego 1978 r. 

w sprawie dalszego usprawnienia Informacji dla środków masowego przekazu. 

Kier.ując się treścią i postanowieniami Uchwaly Biura 
polit ycznego KC .PZPR z dnia 22 lutego 1977 r. ,,0 dal
sze doskonalenie dzi a łalności informacyjno-publicystycz
nej oraz umocni enie id eowo-wychowawczej roli k rytyki 
w pra~ie, radiu i te lewiz ji", Rada Ministrów uchwala, co 
nastc~ pu je: 

§ l. I. Nilczelne. centralne i terenowe organy admi
nistrac ji pa ństwowej. dyrek torzy zjednoczeń' i przedsię-

. biorslw pal1.stwowych O [(lZ innych jednostek mają obowią- . 
zek informowdnia przedstawicieli środków masowego prze
kazu o problema tyce interesującej społeczeństwo i prze
zndczon e j do rozpowszechnienia, a dotyczące j działalności 

t ych orga nów i jed nostek. 

2. Uprawnieni cio uzyskiwania informacji są pracow
nic y środków masowego przekazu. zwani dale j "dzienni
ka rzami", posiada j ący legitymację wystawioną przez właś
ciwą red akcję . 

3. Przez okreś lenie " śr odki masowego przekazu" na
leży rozum i eć agencje prasowe, pisma codzien'ne i ,perio
dyczne. rad io i t e lewizję, kronikę filmową . agencje foto
graficzne. 

§ 2. 1. Udzielane inf ormacje. o których mowa w § I 
ust. I. powinny b yć rzetelne i aktualne, wyc zer pywać i.sto
tę problematyki i odpowi adać rzeczywistemu stanowi rze
czy; nie mogą pomijać trudności i niedociągni ęć. Jedno
cześni e powinńy wskazywać na ś rod ki podjete w cel u usu
nięcia wys t ę PLl jących z jawisk neg atywnych . 

2. Przedmiotem informacji udzielanych dzi ennik a rzo wi 
są wiadomości i materiał y nie stanowiące tilJemmcy par\.-

stwowej i służbowej. Redakcja ma prawo odwolać się do 
jednostki nadrzędnej w razie odmowy udzielenia infor· 
macji. 

3. Uzyskane informacje redakcje powinny wyko
rzystywać w sposób odpowiedzialny oraz nadawać im 
jednoznaczną. zgodną z linią Partii i Rządu. wymowę poli 
tyczną i społeczną. Informacje takie powinny służyć 

upowszechnianiu dobrych doświadczeń. pogłębianiu ed u
kacji społecznej i ekonomicznej społeczeństwa I przyczy
niać się do osiągania wyższej jakośCi pracy i życia społe
czeństwa. Z uzyskanych informacji dziennik9rze powinni 
czerpać inspirację do pogłębiania działalności publicy
stycznej. do podnoszenia na wyższy poziom krytyki spo
łecznej. 

§ 3. 1. Podstawow ymi formami udzielania dziennika
rzom informacji przez organy i jednostki wymienione w 
§ I ust. I są informacje ustne i pisemne, wypowiedzi i wy
wiady. konferencje prasowe i spotkania z dziennikarzami. 
pomoc w dotarciu do źródeł informacji i w jej uzyskiwaniu. 
odpowiedzi na publikacje krytyczne. 

2. Kie ro wnicy urzędów i jednostek wymienionych w 
§ l ust. 1 lub ich zastępcy powinni przyjąć dziennikarza, 
a gdy jest to niemożliwe . spowodować jego przyjęcie przel 
wyznaczonego kompetentnego pracownika oraz udzielić mu 
wyjaśnie!1 i pomocy niezbędnej do wykonania zadań. 

3. Kierownik zakładu prac y powinien ułatwić dzien
nikarzowi poruszanie się po zakl adzi~ pracy. nawiązanie 
kontaktu z za ł ogą oraz z organizacjami .spo/ecznymi dzia
łającymi w zakładzie. a także unziel ić pomllcy w spraw
dzeniu posi ad anych przez dziennikarza informacji. 
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ł. Organy -administracji państwowej i kierownicy jed-
,nostek powinni , ,również~ własnej inicjatywy organizować 
k-omakty z dziennikarzami. Mog~ oni zapruszać dziennika~ 
r'ly do udzialu w naradćKh i spotkaniach pracowniczych 
I konferencjach, a także w ważnych dla instytucji wyda
rzeniach. 

ł 4. 1. Do utrzymywania stałych kontaktów ze środ
kami masowego przekazu ministrowie. kierownicyu,rzędów 
centralnych. II. w uzasadnionych wypadkach wojewodo
wie I prezydenci mLast stopnia- wojewódzkiego oraż kie
rownicy innych instytucji mogą powołać w porozumieniu 
z Rzecznikiem Prasowym Rządu - rzeczników prasowych. 
Pracownikom wyznaczonym do stałych kontaktów z pras,\ 
nie wolno łączyć tych stanowisk x etatową pracą dzienni
karską· 

2. Do zadąń rzeczników prasowych. o których mowa 
w ust. 1. należy w szczególności: 

1) systematyczne przekazywanie środkom masowego 
przekazu. z własnej inicjatywy i za wiedzą kierownika 
instytucji. informacji o działalności instytucji, 

.2) przedstawianie kierownikowi instytucji analiz publi
kacji prasowych dotyczących tej instytucji. 

3) udzielanie dziennikarzom pomocy w zbieraniu i spraw
dzaniu informacji. w kontaktach z odpo"wiednimi pra
cownikami instytucji. 

Szczegółowe zadania oraz kwalifikacje zawodowe rzeczni
ków prasowych. o których mowa w ust. 1. określa Prezes 
Rady Ministrów na wniosek Rzecznika Prasowego Rządu, 
po zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-, 
skich. 

§ 5, l. W toku zbierania informacji dziennikarz powi
nien zwracaĆ szczególną uwagę na ochronę praw os obi
słych obywatela oraz przestrzeganie tajemnicy państwowej 
i słuzbowej. 

2. Dziennikarz zobowiązany jest do stosowania zgod
nych z prawem i etyką zawodową metod zbierania infor
macji. do szczególnej staranności przy ustalaniu stanu fak
l ycznego oraz sprawdzaniu danych. 

3, Dziennikarz może. za zgodą ki erownika instytucji. 
'udQstępnione mu informacje utrwalić także za pomocą 

7.il pisów magnetyczn ych. fotograficznych i fi lmowych. 

4. Przekazanie dziennikarzowi danych ogólnie dostęp
nych może nastąpić również telefonicznie lub za pomocą 

in nych środków łączności. 

§ 6, l. Organy i jednostki. o których mowa w § 1 
ust. 1. obowiązane są zachować rzeczowy stosunek do kon
st ru ktywnej kryty ki prasowej i traktować ją jako ważną 
metodę usuwania braków i niedoci ągnięć . usprawniania 
swojej działalności. wnoszenia wkładu do efektywnego 
funk cj onowania demokrac ji socjalist ycznej i p ra widłowe

go kszt a łtow ania a tmosfery społeczne j, 

2. Organy a dmi nistracji i jednostki. o któryc h mowa 
w § 1 us t. I. są obowiązane stwarzać dziennikarzom nie
zbędne w arunki zarówno do upowszechniania przykładów 
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osiągnięć, a zwłaszcza - efektów ,dobrego gospodarowania, 
jak i do krytycznego ,-przedstawiania. p.rzyklddów , braków 
i niedociągnięć. w szczególności w organizacji pr-acy. w 
działalności produkcyjnej. w dziedzinie socjalnej. w prze
strzeganiu zasadbezpieczeóstwa i higieny pracy oraz, w 
sferze stosunków międzyludzkich. w taki sposób aby przy
kłady te były oparte na rzetelnej informacji. przedstawia
ły sprawdzone fakty i ich uwarun.kowania. 

3. Kierownictwo zakładu pracy. uwzgl~dniając odpo
wiedzialną rolę .dziennika'rza. ·zapewn ia wyczerpujące za
poznawanie go z istotą osią~lnięć ' za k ładu. a także ' przyczy
nami i skutkami zjawisk zasługujących na publiclI1ą k ryty
kę. jak niewykonywanie planów produkcji. jej niska jakość 
'1 efektywność. naruszanie dyscypliny i wszelkie odstęp
Itwa od obowiązujących wskaźnikóvv i norm, 

4. '\ Redakc je środków masowego przekazu pll bl iku jąc 
krytyczne mater i a ł y dążą cio zapewnienia współdziałania 
społeczeństwa w usuwaniu przes:tkód i niedociągnięć ha
mujących rozwój kraju, tworzą -klim li t powszechnej deza
probaty dla szczególnie ujemnych zj a wl'sk, jak brakorób
stwo i cwaniactwo; tekceważenie obowiązku. żle pojęta to
lerancja. ' przypisywanie solJie cudzych zasług, egoizm wy-

- rażający się obojętnością wohec spraw ważnych d la społe
czeństwa. 

3. Redakcje środków masoweqo przekazu zapewniają 
przestrzeganie zasady odpowiedziałności dziennikarza za 
jego publikacje. 

6. Zainteresowane organy i jednostki powinny prze
ciwdziałać niewłaściwemu reagowaniu na rzetelną i kon
Itruktywną krytykę w środkach mas.owego przekazu. Nikt 
nie może być narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu 
dostarczenia przezeń informacji. jeżeli działał w dobrej in
tencji, w granicach prawem dozwolonych. a daFl~ były 

prawdziwe. 

7. Wszelkie próby hamowania i utrudniania krytyki 
prasowej są niedopuszczalne. W stosunku do osób. które 
się tego dopuszczą lub będą reagować na krytykę w środ
kach masowego przekazu w sposób niezgodny z zalece
niami Rządu - zostaną wyciągnięte SUTGWe konsekwencje 
służbowe. 

8. Na materiały krytyczne opublikowane i natlesłane 

przez redakcję do organu łub jednostki, należy odpowia
dać najpóźniej w terminie dwóch miesięcy. Nadesłane do 
organu lub jednostki materiały krytyczne powinny być 
rozpatrywane przez kierownictwo z , udziałem przedstawi
cieli organizacji politycznych i społecznych, działaJą~ych 
na terenie organu lub jednostki. W odpowiedzi na mate
rialy krytyczne organ lub jednostka zawiadamia redakcję 
o sposobie wykorzystania przekazanych uwag. 

§ 7. 1. Redakcje środków masowego przekazu publi
kują otrzymywane od zainteresowanych organów i jedno
stek merytoryczne odpowiedzi na publikacje krytyczne, 
a także na inicja tyw y redakcyjne dotyczące działalności 

tych organów i jednostek. 

2, Reda kcja jes t zobowiązana zamieścić rzeczowe 
sprostowanie podan e j przez nią wiadomości, jeśli wiado
mość til okaLała s i ę niepra wdziwa lub nieścisła . 
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3. Kierownictwo redakcji ma prawo odmówićzamiesz
(nenia sp;ostowania, -jeżeli w treści naruszu on·o· prawo Lub 

. dobre · obycz-aje' albo ni e ' ma związku z prostow.aną wiado
mością · 

§ 8. Niniejsza uchwala Rady Ministrów jest integral
nie związana z uchwalą Biura Politycznego KC PZPR 
% dnia 22 lutego 1977 r. i wraz z nią tworzy jednolitą pod-
5tawę do organizowania i rozwijania działalności Informa
cyjno-prasowej, do prawidłowego kształtowania stosunków 
wzajemnych pomiędzy administracją państwową i gospo
darczą a środkami masowego przekazu, w duchu owocne
go współdziałania i wysokiej kultury politycznej. 

§ 9. Zaleca się zarządOJn centralnych związków spół
dzielni i organizacji Spol ecznych stosowanie pl:zepisów ni
niejszej uchwały. 

f 10. Tracą moc : 

1) uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. 
W · sprawie organizacji slużby prasowo-informacyjnej 

w urzędach i instytucj.ach pat'lstwow ych or·o·z 
.. kachgospodarki uspołecznionej (Monitor 
Nr A-123, poz. 151'8 i Nr A-130, paz: 1624); 

jedn'ost
I)olskl 

2) zarządzen ie Pr.~zesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 
1950 r. w sprawie organizacji służby pra sowo- informa
cyjnej w urzędach i instytucjach państwowych OHIZ 

jednostkach gospoc)arki uspołecznionej (Monitor Pol
ski Nr A-12B, poz. 1584); 

3) za rządzenie nr 54 Prezesa Rady Minist rów % dnia 
4 marca 1963 r. w sprawie udostępniania prasie danych 
liczbowych, informacji st.atystycznych I innych mate
riałów służbowych (Monitor Polski Nr 20, poz. lOB); 

.) pismo Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 
197\ r. w sprawie informowania ' środków przekazu 
p rzez administrację państWową i gospodarczą. 

ł 1 t. Uchwała wchodzi w życie z .dni em ogłoszeni a. 

. Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczn ą ) przyjmuje się do dnia ' 30 lis to 
pada. P renumeratę można zgła.szać za I półroc ze bieżącego roku do dnia 31 marca, 
za II półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 września, Do abonentów, któ rz y 
opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zosta
nie z opóźn.ieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłkI. Opłata za prenume
ratę powinna być dokoriana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym 
na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku 
Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1049-3157-222, Rachunków za prenumeratę 
nie wystawia się. Na odc[nku wpłaty należy pod ać dokładną nazwę Instytucji (bez 
skrótów). dokładny adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych 

egzempla.rzy Monitora Polskiego. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży 
w Warszawie: al. I ArmII Wojska· PolskIego 2/4 , "Dom KsIążki" - K~lęgdrma 
Prawno·Ekonomlczna - ul. lurawla l, klo§k .. Domu K'lllŻkl" w gmachu sądów -
al. Gen . Swlerc7.ewsklego 127 I w kasach Sąj6w w Blalym,toku. Blel,ku ·Alalej Byd
gOSZC7Y . Bytomiu. Cles7ynle. Częslorh!lwle. (,dańsku , (~dynl . UliwIcach. Katl51 u, .KMO
wicach. Klekach, KOS7allnle, KrakowIe, lublinie, Łodzi. Ols7tynle, Opolu, Ostrowie 
Wlelk o p :) l~klm . Poznaniu, RadomIu, R1e~1 :) wle , Slupc y. SzczecInie, Tarn owIe, T::>runlu, 

Wałbrzychu z sled7.ibą w SWidntcy, Wroc/ ~ wiu , Zilmośclu I Zlełone! Uór7e 
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