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Prawna i etyczna regulacja mediów 
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Wstęp

Teksty związane z problematyką prawno-prasową oraz z uwarunkowaniami 
prawnymi i etycznymi mediów, czyli szeroko rozumianą regulacją ich funk-
cjonowania opublikowane na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” w latach 
1957–2012, można podzielić na cztery podstawowe grupy. Pierwszą z nich 
stanowią artykuły o prawnej sytuacji prasy i, szerzej, mediów oraz dziennika-
rzy w Polsce. Druga grupa to publikacje poświęcone prawu nie tylko z punk-
tu widzenia normatywnego, ale również jego oddziaływaniom społecznym 
i związkom z prasą jako fenomenem socjologicznym. Trzecia poświęco-
na jest zagranicznemu prawu prasowemu. Odrębną grupę stanowią teksty 
na temat zagadnień etycznych w dziennikarstwie i w obrębie samoregulacji
mediów. 

Najszerzej są reprezentowane zagadnienia sytuacji prawnej mediów w Pol-
sce oraz bieżących problemów prawnych związanych z wykonywaniem za-
wodu dziennikarza. Na treści poświęcone tym zagadnieniom w dużej mierze 
wpłynął ustrój polityczny w Polsce, od którego zależał kształt ram prawnych 
działania mediów. W związku z tym artykuły i materiały drukowane w cza-
sopiśmie można podzielić chronologicznie na te wydawane przed i po zmia-
nie ustrojowej z 1989 roku. Nie sposób również pominąć okresu przejściowe-
go związanego z czasami „Solidarności”, a następnie wprowadzeniem stanu 
wojennego, z czym związane było uchwalenie dwóch ustaw będących w tam-
tym okresie podstawą funkcjonowania mediów i przedmiotem analiz w me-
diach: Ustawy o kontroli publikacji i widowisk1 oraz ustawy Prawo prasowe2. 

1  Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, Dz.U. 1981 nr 20 poz. 99. 
2  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24. 
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Problematyka prawna

Lata 1957–1981

W latach 1957–1981 ograniczenie wolności słowa determinowało sytuację 
prasy i powodowało wyraźną rozbieżność między postanowieniami uchwa-
lonej 22 lipca 1952 roku Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej3 gwa-
rantującej wolność słowa i druku (art. 71) a praktyką, którą cechowała cał-
kowita kontrola nad prasą nieunormowana ustawowo, lecz mająca charakter 
polityczny (cenzura) i ekonomiczny (monopol państwa). Brak całościo-
wej ustawy regulującej funkcjonowanie mediów w PRL mogącej ograniczać 
wpływy władzy na działalność dziennikarską przełożył się na problemy po-
ruszane na łamach „Zeszytów Prasoznawczych”. Przede wszystkim analizo-
wano instytucje prawne dotyczące pośrednio lub bezpośrednio działalności 
dziennikarskiej, rozsiane w różnych aktach prawnych. Jedną z takich insty-
tucji prawnych była krytyka prasowa przedstawiona z punktu widzenia pra-
wa administracyjnego, karnego i cywilnego. Ze względu na brak przepisów 
regulujących działanie mediów, zagadnienie to unormowano między innymi 
w kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.). Kwestii krytyki praso-
wej w k.p.a. poświęcony został artykuł Ochrona czci a krytyka prasowa Mie-
czysława Dąbrowskiego (1957), który wskazał na luki w zakresie unormo-
wania krytyki prasowej wynikające z braku w ówczesnym polskim systemie 
prawnym ustawy regulującej działalność dziennikarzy. Problematykę tę po-
ruszają również: Wacław Brzeziński (1961) w tekście pt. Prasa w kodeksie po-
stępowania administracyjnego, Andrzej Piekara w dwóch artykułach: Społecz-
na rola prasy w ramach instytucji skarg i wniosków (1963) i Prawne i społeczne 
aspekty krytyki prasowej (1965). Orzeczenia Sądu Najwyższego wyznaczają-
cego granicę między krytycznymi wypowiedziami dziennikarzy a przestęp-
czym zniesławieniem i obrazą przedstawił Jerzy Sawicki (1966) w opracowa-
niu Uprawnienia i obowiązki prasy na tle uchwały Sądu Najwyższego. 

Problem odpowiedzialności karnej i cywilnej dziennikarzy był omawia-
ny także w kontekście polemik prasowych (Kolowca 1975), odpowiedzial-
ności cywilnej sprawozdawcy sądowego (Kucharski 1977) oraz procesów 
prasowych. Pierwszym artykułem na temat tego ostatniego zagadnienia jest 
tekst pt. Procesy prasowe w Polsce (1956–1960) Adama Podgóreckiego (1962). 
W latach 1973–1974 opublikowano kolejne artykuły dotyczące tego tema-
tu: Jerzego Parzyńskiego (1973) Aktualne uwagi i wnioski z procesów praso-

3  Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232.
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wych, Stanisława Waltosia (1973) Granice ochrony krytyki prasowej, Bohdana 
Michalskiego (1974) Wyprzedaż remanentów…? oraz Grzegorza Ćmikiewi-
cza i Tomasza Trafasa Głos w dyskusji nad wnioskami z procesów prasowych 
(1974). Problem ten był również przedmiotem zainteresowania Izabeli Do-
bosz w artykule Procesy prasowe: pokrzywdzeni kontra dziennikarze (1976) 
oraz w książce – pracy doktorskiej4. W tej ostatniej autorka opracowała tę 
kwestię w ujęciu przekrojowym, pisząc o procesach prasowych w 40-letniej 
wówczas historii PRL.

Odpowiedzialnościa karną dziennikarzy wynikającą z przepisów kodeksu 
karnego z 1969 roku szczegółowo zajęli się Jerzy Parzyński (1963) w tekście 
Prasa i dziennikarze w projekcie kodeksu karnego oraz Barbara Kunicka-Mi-
chalska (1969) w artykule Przestępstwa prasowe w nowym kodeksie karnym. 
Kodeks nie zawierał wprawdzie odrębnych przepisów o przestępstwach pra-
sowych, ale wiele jego postanowień odnosiło się do przestępstw „z wypowie-
dzi” popełnionych za pomocą środków masowego przekazu. 

W centrum zainteresowania autorów znalazły się również analizy pro-
blemów prawnych związanych z postępowaniem przygotowawczym w pro-
cesie karnym Stanisława Waltosia (1968) Prasa a wstępne stadium procesu 
karnego oraz Andrzeja Gizy (1978) Publikacje prasowe z postępowania przy-
gotowawczego w sprawach karnych. Kwestii związanej ze wszczęciem postę-
powania przygotowawczego, a dokładnie obowiązkowi doniesienia o prze-
stępstwie, swój artykuł poświęciła Maria Szewczyk (1973). Rozpatruje ona 
konfl ikt między obowiązkiem zawiadomienia a prawem zachowania tajem-
nicy dziennikarskiej. 

Prawo do ochrony tajemnicy zawodowej dziennikarzy zostało przeanali-
zowane również w kontekście postępowania administracyjnego. Janusz Pio-
trowski (1965) w tekście Tajemnica zawodowa dziennikarza w postępowaniu 
administracyjnym postulował ustawowe uregulowanie tej kwestii. Relacjom 
między prasą a administracją poświęcony został artykuł Prawo do informacji 
– w praktyce autorstwa Bohdana Michalskiego (1974), w którym rozpatruje 
on uprawnienia dziennikarzy do uzyskiwania informacji od rzeczników pra-
sowych publicznych instytucji. 

W okresie 1957–1981 pojawia się wiele artykułów odnoszących się do 
konkretnych problemów prawnych, z którymi borykali się dziennikarze 
w swojej pracy. Przykładami są publikacje o instytucji sprostowań praso-
wych (Stępińska 1963; Kopff  1976), prawnokarnych i cywilnoprawnych za-
gadnień fotografi i prasowej (Cyprian 1965; Kolowca 1973) oraz stosunków 
pracy dziennikarzy (Świątkowski 1972).

4  Zob. Parzyński J., 1980.



122 Inga Kawka

W pierwszych dwudziestu czterech latach wydawania czasopisma autorzy 
artykułów krytycznie odnosili się do rozwoju praw prasowego i autorskiego 
oraz przedstawiali postulaty w sprawie opracowania i przyjęcia nowych ak-
tów prawnych w tym zakresie. Przykładami mogą być artykuły Bohdana Mi-
chalskiego (1968) zawierające postulaty de lege ferenda w sprawie komplekso-
wego uregulowania działalności dziennikarzy oraz proponujące kodyfi kację 
prawa autorskiego (Michalski 1972 ) i ujednolicenie terminologii prawnej 
w zakresie przepisów normujących działalność prasy (Michalski 1971). Kwe-
stie terminologiczne analizuje także Izabela Dobosz (1979), podejmując 
w jednym ze swoich licznych opracowań publikowanych na łamach czasopi-
sma próbę zdefi niowania pojęcia środków masowego przekazu. 

W latach 1957–1981 w „Zeszytach Prasoznawczych” poruszana była 
również problematyka socjologiczno-prawna. Andrzej Piekara przedstawił 
aspekty społeczne krytyki prasowej. Pisał także (Piekara 1959) o wzajemnych 
związkach między prasą a prawem jako zjawiskami społecznymi. Do tego 
nurtu zaliczyć należy również artykuły Marii Boruckiej-Arctowej (1967) oraz 
Jerzego Parzyńskiego (1964) o roli prasy w kształtowaniu poczucia prawne-
go społeczeństwa i o metodyce współpracy prasy z wymiarem sprawiedliwo-
ści (Parzyński 1964).

Trzecia grupa artykułów z lat 1957–1981 dotyczyła zagranicznego pra-
wa prasowego w europejskich krajach socjalistycznych (Trafas, Traple 1977), 
w szczególności węgierskiego prawa prasowego (Dér 1965, 1967 nr 1; Bod-
nár 1987) oraz prawa międzynarodowego (Michalski 1970). W czasopiśmie 
ukazywały się również artykuły z zakresu prawa amerykańskiego. Kwestię 
prawa autorskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki analizował Andrzej 
Kopff  (1980), a Stanisław Waltoś (1977) omówił konfl ikt między prasą a są-
downictwem w sprawach karnych w tym kraju. O instytucji prawa do od-
powiedzi w radiu i w telewizji w Belgii pisał natomiast Jacek Wódz (1977). 
Przykładem tekstu o podobnej tematyce jest również bardzo interesujący – 
także dziś – artykuł Michała Płachty (1985) o amerykańskich regulacjach 
i doświadczeniach z pracy kamery telewizyjnej w czasie rozprawy sądowej. 
Ponadto dokładną analizę statutu dziennikarza na płaszczyźnie międzynaro-
dowej w ramach między innymi takich organizacji, jak ONZ, Rada Europy, 
UNESCO przeprowadził Marian Banach (1990).
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Lata 1981–1989

Przełom w regulacji mediów przyniósł okres pierwszej „Solidarności”. Za-
owocował on uchwaleniem ustawy z 31 lipca 1981 roku o kontroli publikacji 
i widowisk5, której celem nie było zniesienie cenzury, lecz poddanie jej stoso-
wania jasnym regułom prawnym, na przykład wprowadzono możliwość po-
dania informacji o tym, że tekst został ocenzurowany oraz sądową kontrolę 
rozstrzygnięć niedopuszczających materiału do druku czy emisji jako decyzji 
administracyjnych. W 1981 roku z inspiracji Centrum Obywatelskich Inicja-
tyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność” oraz środowisk dziennikarskich 
rozpoczęto prace nad ustawą o prawie prasowym. Grupa robocza zajmująca 
się przygotowaniem projektu, którą kierował profesor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Andrzej Kopff , przedstawiła go 12 grudnia 1981 roku. Prace nad 
projektem opisywane były w „Zeszytach Prasoznawczych” w sekcji Kronika 
naukowa, sprawozdania (Dubiel 1981a; Kontynuacja… 1982). Wprowadzenie 
stanu wojennego uniemożliwiło udział opozycji w pracach ustawodawczych 
i spowodowało, że przyjęta ostatecznie ustawa Prawo prasowe6 odzwiercie-
dlała jedynie stosunek władz państwowych do kwestii funkcjonowania me-
diów. W „Zeszytach Prasoznawczych” publikowane były analizy związane 
z rządowym projektem tej ustawy – wskazać tu należy artykuł Izabeli Dobosz 
(1983) o instytucji sprostowania, w którym na podstawie kodeksu cywilnego 
analizuje ona dokładnie funkcjonowanie tej instytucji w polskim porządku 
prawnym, a także odnosi się do regulacji projektu prawa prasowego. O pro-
ponowanych zmianach w polskim w prawie pisze także Janusz Barta. Au-
tor ten przeprowadza analizę prawnoporównawczą rozwiązań anglosaskich, 
holenderskich i przyjmowanych w RFN oraz obowiązującego w Polsce pra-
wa autorskiego i projektu nowej ustawy o kopiowaniu artykułów prasowych. 

W czasopiśmie opublikowano również dwa artykuły będące częściami ra-
portu Funkcjonowanie nowego prawa prasowego w świetle praktyki wydawni-
czej, redakcyjnej, dziennikarskiej i sądowej. Został on wydany przez Ośrodek 
Badań Prasoznawczych (OBP) w Krakowie w 1985 roku i zawierał wyniki ba-
dań prowadzonych przez Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Inte-
lektualnej UJ oraz pracowników OBP. W pierwszym artykule Janusz Barta, 
Izabela Dobosz i Tomasz Trafas (1987) opisują trudności prasy w dostępie do 
informacji i wykorzystywanie środków prawnych ustanowionych w ustawie 
Prawo prasowe służących do realizacji tego uprawnienia oraz analizują stoso-
wanie przepisów prawa prasowego mających wzmocnić skuteczność krytyki 

5  Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, Dz.U. 1981 nr 20 poz. 99. 
6  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zm.
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prasowej i zapobiegać jej tłumieniu. W drugim z artykułów (Dobosz, Kopff  
1988) poddano analizie relację między przepisami ustawy o kontroli publi-
kacji i widowisk a prawem autorskim. W tekście tym Izabela Dobosz razem 
z Andrzejem Kopff em poruszają temat ingerencji cenzury wobec prawa auto-
ra do integralności tekstu. Funkcjonowaniu ustawy Prawo prasowe swój arty-
kuł poświęcił również Stanisław Waltoś (1986). Autor ten opisuje w artykule 
Prasa i proces karny konsekwencje nowej ustawy w dziedzinie sprawozdaw-
czo-sądowej.

Na łamach czasopisma zajmowano się również rozwiązaniami prawnymi 
w zakresie mediów funkcjonującymi za granicą (np. Płachta 1985). 

Lata 1990–2012

Przełom w regulacji prasy w Polsce stanowi przyjęcie ustawy o uchyleniu 
ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz 
o zmianie ustawy Prawo prasowe z 11 kwietnia 1990 roku7. Zlikwidowała ona 
Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, wprowadziła sądową 
rejestrację dzienników i czasopism oraz zapoczątkowała gruntowne zmiany 
w prawie prasowym, na przykład w kwestii odpowiedzialności dziennikarzy. 
Całkowicie zmieniły się również ramy prawne działania mediów, 29 grudnia 
1992 roku przyjęto bowiem ustawę o radiofonii i telewizji8. 

W związku ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu regulacyjnym me-
diów w „Zeszytach Prasoznawczych” pojawiają się publikacje o znaczeniu 
fundamentalnym w kontekście zachodzących zmian politycznych i ustrojo-
wych. Przykładem tekstu, który oddaje ducha czasu, jest artykuł Izabeli Do-
bosz (1991) o radzieckiej ustawie o prasie i mediach masowych, w którego 
wstępie czytamy, że nie ma już wprawdzie ZSRR, a nowo powstające pań-
stwa tworzą własne uregulowania prawne, lecz proces tworzenia prawa jest 
długotrwały, a zatem radziecka ustawa z 1990 roku – siłą rzeczy – ma zna-
czenie nie tylko historyczne. Ważnym świadectwem debaty nad prawnymi 
ramami ładu medialnego w Polsce w czasach reform społecznych, gospodar-
czych i ustrojowych jest artykuł tej samej autorki pt. „Rozwój ustawodaw-
stwa prasowego w Polsce w latach 1981–1993. Perspektywy legislacyjne (Do-
bosz 1994). Już w 1994 roku wskazywała ona na pilną potrzebę wydania 
nowej ustawy – Prawo prasowe. Przeglądu prawnych uwarunkowań funk-

7  Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, 
zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy Prawo prasowe, Dz.U. 1990 nr 29 poz. 173. 

8  Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r., Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34.
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cjonowania mediów w latach 80. dokonuje również Walery Pisarek (1991b). 
Franciszek Szpor (1998) opisał natomiast urzędowe działania dla „ochrony 
państwa i prawa” w latach 80., ilustrując ten problem interesującymi przy-
kładami wstrzymanych przez cenzurę artykułów „Gościa Niedzielnego”. Pro-
blemowi kontroli wypowiedzi publicznych i modelowi totalitarnych mediów 
poświęcony jest również artykuł Maarji Lõhmus (2003), w którym autorka 
analizuje działanie sieci sowieckiej państwowej cenzury na przykładzie Es-
tonii. W czasopiśmie opisywane są również nowe regulacje prawno-organi-
zacyjne, których wprowadzenie wynika z przemian ustrojowych, które za-
szły w republikach nadbałtyckich i słowiańskich byłego ZSRR (Słomkowska, 
Kozak, Zieliński 1994). Krytycznie o procesie deregulacji prasy w kontekście 
przemian politycznych i demokratyzacji mediów w byłej NRD pisze Beata 
Ociepka (1997).

W numerach czasopisma ukazujących się w latach1990–2012 nie tylko są 
omawiane zmiany prawne związane z zapewnieniem dziennikarzom możli-
wości korzystania z wolności słowa, ale także autorzy publikacji dostrzega-
ją najważniejsze problemy, z którymi musiał radzić sobie polski ustawodaw-
ca, chcąc dostosować ramy prawne do przemian zachodzących w mediach. 

Następujące w ciągu ostatnich dwóch dekad przeobrażenia w zakresie 
funkcjonowania środków masowego przekazu wynikają przede wszystkim 
z rozwoju technologicznego, na przykład z wprowadzenia technologii mo-
bilnych, smartfonów, e-czytników, ze stworzenia nowych interfejsów. Umoż-
liwia to dostęp do informacji stale aktualizowanych (nawet do wiadomości 
w czasie rzeczywistym), funkcjonujących dzięki Internetowi w kontekście 
globalnym. Kwestii prawnej i etycznej regulacji przepływu informacji w In-
ternecie poświęcony został artykuł Marcina Matuzika (2000), a prawne im-
plikacje zamieszczania informacji w sieciach cyfrowych analizowała Mał-
gorzata Byrska (1997). Rozwój technologiczny ułatwił również zbieranie, 
utrwalanie i przechowywanie danych osobowych. Bogdan Fischer (2004) po-
święcił swój artykuł interpretacji norm prawnych, do których przestrzega-
nia zobowiązany jest dziennikarz przetwarzający dane osobowe w związku 
z działalnością zawodową. Autor ten analizował również trudności w zdefi -
niowaniu dziennikarstwa internetowego oraz tym samym w określeniu reżi-
mu prawnego mającego zastosowanie do publikacji ukazujących się w Inter-
necie (Fischer 2005). Dokonana w artykułach B. Fischera analiza pozostaje 
nadal aktualna, a badane problemy związane z powstaniem nowych form 
mediów oraz ujęciem w odpowiednio zmienione ramy prawne treści publi-
kowanych przez dziennikarzy w Internecie wciąż są w polskim ustawodaw-
stwie nierozwiązane.
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Złożoność problematyki prawnoprasowej sprawia, że szczególnie cenne 
są te teksty, których autorzy porządkują pewne pojęcia, wyjaśniają kwestie 
wolności wypowiedzi o fundamentalnym znaczeniu, pozornie jednoznacz-
ne, a w rzeczywistości bardzo różnie interpretowane. 

Autorzy artykułów zajmowali się także problemami regulacji mediów 
wielowymiarowo. Pisano o prawnej ochronie języka i o prawnych ramach 
rynku konkurencyjnego w zestawieniu z działalnością reklamową (Nowińska 
1993). Rozważano także kwestie szczegółowe, na przykład regulację praw-
ną w zakresie bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych oraz funkcjono-
wanie mediów w specyfi cznych – i potencjalnie niepewnych z perspektywy 
prawnej – dziedzinach, jak publikacje pornografi czne i erotyczne (Kowalski 
2006). Marta du Vall (2005) zestawiła potoczną środowiskową, dziennikar-
ską interpretację prowokacji dziennikarskiej z wykładnią tego pojęcia w pra-
wie karnym, w orzecznictwie sądowym, a także przedstawiła ją w świetle po-
licyjnych regulacji operacyjnych oraz praw człowieka. 

Redakcja regularnie upowszechniała – najczęściej w rubryce Materiały – 
ważne akty prawne i dokumenty o prawnej regulacji mediów, w tym ustawy9 
oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udostępniania prasie 
informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach orga-
nów administracji rządowej10. W rubryce Recenzje, omówienia, noty znala-
zły się omówienia książek poświęconych problematyce prawnoprasowej, na 
przykład napisana przez Andrzej Kopff a (1989) recenzja monografi i Janusza 
Barty Artystyczna twórczość pracownicza a prawo autorskie czy recenzja Ro-
berta Tomczyka (1994) książki Jacka Sobczaka Prawo prasowe. Komentarz. 

W dziale Kronika naukowa, sprawozdania przedstawiano konferencje 
o tematyce prawnoprasowej, na przykład Ryszad Filas (1995c) zrelacjonował 
problematykę i przebieg międzynarodowego seminarium „Prawne i ekono-
miczne uwarunkowania wolności i pluralizmu mediów”.

Problematyka etyczna 

Czasopismo udostępniało swe łamy autorom zabierającym głos w dysku-
sji, która miała wymiar nie tylko w zakresie prawa, ale także etyki mediów. 
W istocie kwestia samoregulacji środków masowego przekazu ma znacze-

9  Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk Dz.U. 
1989 nr 34 poz. 186; Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy Prawo prasowe, Dz.U. 1989 
nr 34 poz. 187.

10  Rozporządzenie z dnia 7 listopada 1995 r., Dz.U. 1995 nr 132 poz. 642.
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nie zasadnicze z powodu dynamicznych zmian krajobrazu medialnego, po-
wstania nowej generacji „odmasowionych”, „rozproszonych” „sfragmenta-
ryzowanych”, „społecznościowych”, „usieciowionych” środków komunikacji 
międzyludzkiej. Powoduje to konieczność poszukiwania równowagi między 
wolnością wypowiedzi i prawem do informacji a innymi prawami podstawo-
wymi, takimi jak na przykład prawo do prywatności. 

W 1995 roku (nr 1–2) – jako pokłosie międzynarodowej konferencji na-
ukowej zorganizowanej przez OBP – cały numer czasopisma poświęco-
no kwestiom etycznym. Stało się ono w owym czasie w Polsce podstawową 
lekturą osób zainteresowanych problematyką etyki mediów. Hermann Bo-
venter pisał o odpowiedzialności mediów i zaufaniu politycznym, czyli ety-
ce, moralności i wolności prasy, Tim Walters omówił ogólne zagadnienia 
z zakresu etyki mediów i prawa, Bartłomiej Golka zastanawiał się, czy ety-
ka dziennikarska jest utopią, czy raczej sposobem na uzdrowienie kondy-
cji współczesnych mediów, Barbara Mąkosa-Stępkowska rozważała etyczne 
i prawne uwarunkowania postawy prasy wobec problemu przestępczości, 
Tadeusz Kononiuk przedstawił kwestię obiektywizmu dziennikarskiego 
w perspektywie hermeneutycznej, Jozef Darmo rozważał problematykę me-
dialnego obrazu świata z perspektywy etycznej, Cristian Florin Popescu opi-
sał proces wypracowywania nowego kodeksu etycznego jako możliwego 
remedium na chaos w rumuńskich mediach masowych, Robert Tomczyk za-
prezentował natomiast etykę dziennikarską w świetle orzecznictwa Naczel-
nego Sądu Dziennikarskiego SDRP. 

Teksty na temat etyki pojawiały się również w następnych numerach pi-
sma. Tadeusz Kononiuk (1998) na przykładzie działań dziennikarzy prze-
analizował psychologiczne techniki usprawiedliwiania nietycznych zacho-
wań. Niektóre z artykułów poświęcone zostały kodeksom etyki zawodowej 
oraz innym mechanizmom samoregulacyjnym w Polsce i za granicą. Iwo-
na Merklejn (2009) przedstawiła kodeksy etyki dziennikarskiej w powojen-
nej Japonii, a Paweł Urbaniak (2011) przedstawił mechanizmy wprowadzane 
w państwach europejskich w celu zapewnienia działania mediów odpowie-
dzialnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej.

Redakcja czasopisma publikowała w dziale Materiały ważne dokumen-
ty z zakresu etycznej regulacji mediów, na przykład – w 1996 roku – zasady 
etyczne dziennikarstwa w telewizji publicznej (nr 3–4, s. 175–178).
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Podsumowanie

Publikowane w „Zeszytach Prasoznawczych” artykuły z zakresu problematy-
ki prawniczej dotyczyły głównie prawa mediów – prezentowały ewolucję pol-
skiego ustawodawstwa w zakresie działalności dziennikarskiej, a analizy uka-
zywały luki prawne wynikające z blokowania przez władze komunistyczne 
prac nad ustawą całościowo regulującą funkcjonowanie prasy w Polsce oraz 
fakt, że uchwalone w 1984 roku prawo prasowe nie spełniło oczekiwań śro-
dowiska dziennikarskiego. Publikacje zawierały analizy wpływu transforma-
cji ustrojowej na regulację prawną mediów, której wynikiem była gruntowna 
nowelizacja prawa prasowego oraz oddziaływanie na to prawo zmian gospo-
darczych i społecznych. Poruszano najważniejsze problemy prawne i etycz-
ne mediów, które również obecnie stanowią przedmiot analiz prawnopra-
sowych i mają wpływ na rozwój prasoznawstwa. Problematyka ta wpisuje 
się zatem w dyskurs regulacyjny, cenny z punktu widzenia bieżących nurtów 
badań prasoznawczych. Do nurtów tych można zaliczyć badania dotyczące 
prawnych i etycznych gwarancji ochrony praw podstawowych, które związa-
ne są z działalnością dziennikarską, takich jak wolność słowa, prawo dostępu 
do informacji czy zapewnienie pluralizmu prasy. Problemy te poruszane były 
w kontekście odpowiedzialności dziennikarzy i konieczności ochrony innych 
wartości, między innymi danych osobowych, prywatności czy własności in-
telektualnej, a także problemów prawnych i etycznych, z jakimi dziennikarze 
spotykają się na co dzień w swojej działalności zawodowej oraz statusu dzien-
nikarza w Polsce w ujęciu prawnoporównawczym. 

Przedmiotem analiz w poszczególnych artykułach były rozwiązania praw-
ne funkcjonujące za granicą, przede wszystkim w państwach europejskich 
oraz Stanach Zjednoczonych czy w Japonii. Publikacje te, cenne nie tylko 
dla badaczy, ale również dla dziennikarzy, mogą służyć jako zbiór wartościo-
wych, praktycznych wskazówek i porad. W „Zeszytach Prasoznawczych” czy-
telnik odnajdzie również analizy związane z nowymi wyzwaniami prawnymi 
i etycznymi wynikającymi z rozwoju technologicznego i regulacją dzienni-
karstwa internetowego. 

Nurtem badawczym, reprezentowanym najskromniej były analizy regu-
lacji prawa międzynarodowego normujące na przykład wolność prasy, pra-
wo do informacji czy ochronę praw autorskich. Przede wszystkim zabrakło 
publikacji na temat konwencji Rady Europy, w szczególności Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz ana-
liz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie mię-
dzy innymi wolności wypowiedzi i jej możliwych ograniczeń. W niewielkim 
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zakresie analizowane było ustawodawstwo unijne, które w coraz większym 
stopniu wpływa na wykonywanie zawodu dziennikarza w Polsce. Przykła-
dem mogą być przepisy o tworzeniu wewnętrznego rynku europejskiego 
w zakresie swobodnego przepływu między państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej usług: medialnych, społeczeństwa informacyjnego, telekomuni-
kacyjnych, czy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.


