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„Uznaliśmy zatem, że wolność opinii i jej wyrażania jest konieczna dla duchowego 

szczęścia ludzkości.”   

(...) „Nikt nie utrzymuje, że czyny powinny korzystać z tej samej swobody co opinie. 

Przeciwnie, nawet opinie tracą swoje przywileje, gdy są wyrażane w takich 

okolicznościach, że stają się zachętą do szkodliwego czynu. (…)  Wolność jednostki musi 

być ograniczona do tego stopnia, by nie sprawiała przykrości innym."1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 J. S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 2006, s. 191 i n. 
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Wstęp 

 

Każdy obywatel posiada własne rozumienie pojęcia „wolność słowa”. W 

demokratycznym państwie trudno wyobrazić sobie niemożność wyrażania własnych 

poglądów i myśli. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy owa wolność słowa jest 

wartością chronioną bezwzględnie i jak daleko ona sięga? Czy w demokratycznym 

państwie prawa istnieje możliwość ograniczenia treści prezentowanych w środkach 

masowego przekazu?  Czy usprawiedliwieniem ograniczenia treści może być ochrona 

innych przed skrzywdzeniem? 

We współczesnym świecie media przede wszystkim muszą być wolne, niezależne 

od nacisków, wpływów, muszą urzeczywistniać funkcjonowanie innych wolności, takich 

jak: wolność słowa, przekonań czy wypowiedzi. Wolne media winny  zapewniać 

społeczeństwu możliwość poznania prawdy, możliwość swobodnego komunikowania się 

społeczności, krzewić właściwe postawy wśród odbiorców, ale również zapewniać 

obywatelom rzetelną informację. Niestety, media mają też swoje „ciemne strony”.  Niosą 

za sobą wiele zagrożeń, szczególnie względem dzieci – najbardziej naiwnych, 

bezbronnych i pozbawionych doświadczenia życiowego istot. Nic zatem dziwnego, że 

podczas dyskusji na temat wolności słowa, niemal automatycznie rozpoczyna się 

dyskusja na temat jej ograniczeń w państwie demokratycznym.  

Istota wolności nie dopuszcza ograniczeń. Owe ograniczenia wynikają z innych 

wartości równie ważnych, a może ważniejszych, w demokratycznym społeczeństwie.   

Dlatego granicami wolności są normy prawne i etyczne.  Rozwiązanie takie nie jest 

jednak dla wszystkich tak oczywiste. Badacze wolności prasy dzielą się na dwa obozy – 

na zwolenników maksymalizowania wolności i minimalizowania ograniczeń, oraz na 

entuzjastów ograniczeń. Pierwsi są zdania, że kultura narodowa sama potrafi się obronić 

przed falą zjawisk negatywnych, natomiast drudzy twierdzą, że to media potęgują i 

rozpowszechniają złe zjawiska, jak: przemoc, pornografia czy brutalność.   

Ograniczenia wolności słowa nie zawsze muszą być przecież utożsamiane z 

cenzurą i dlatego należy wyraźnie rozróżnić rodzaje ograniczeń wolności słowa na te, 

które mają charakter prawny, a więc dopuszczalny przez prawo międzynarodowe, które 

są   zgodne  z  koncepcją   wolności   prasy,  jak  i  takie,   które  są  niezgodne  z prawem  
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międzynarodowym i stanowią tzw. ograniczenia pozaprawne, które absolutnie powinny 

być potępione. 

Zgodnie z definicją I. Dobosz „cenzura jest urzędową kontrolą treści publikacji z 

punktu widzenia jej zgodności z pewnymi zasadami, m.in. politycznymi. Cenzura 

prewencyjna oznacza konieczność przedkładania każdego numeru czasopisma (audycji, 

programu, filmu) do zaakceptowania jego treści przez urząd cenzorski. Jej istotą jest 

niedopuszczenie do tego, aby treść została opublikowana. Cenzura represyjna jest 

kontrolowaniem treści środka przekazu już po wydrukowaniu czasopisma, wyemitowaniu 

programu itp., pozostawiając odpowiednim organom (np. prokuraturze) możliwość 

podjęcia określonych środków prawnych np. konfiskaty nakładu”.
2
 

Moim celem było zaprezentowanie polityki wybranych państw Unii Europejskiej -   

Polski, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Francji –w zakresie ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w telewizji.  Niemal we 

wszystkich europejskich krajach, jak i na forum międzynarodowym toczy się bardzo 

ożywiona debata na temat zakresu i metod regulacji zawartości przekazywanych przez 

telewizję audycji, które mogą negatywnie wpływać na najmłodszych odbiorców tych 

przekazów. Zadaniem niniejszej dysertacji jest przybliżenie przebiegu i charakteru 

powyższej debaty oraz działań podejmowanych w tym zakresie. Ma ona na celu 

wniesienie pewnego zasobu informacji i rozmaitych przykładów do toczącej się także w 

Polsce debaty na temat dopuszczalnych prawem granic swobody wypowiedzi w 

programach telewizyjnych oraz metod przeciwdziałania naruszeniom tej swobody.  

W ramach tematu dysertacji będę rozważać również kilka problemów 

szczegółowych. Istotne będzie wykazanie zróżnicowanych rozwiązań przyjętych przez 

wybrane przeze mnie kraje. Trzeba bowiem pamiętać, że systemy mające stać na straży 

ochrony małoletnich widzów są często podyktowane historią danego kraju, jego tradycją, 

instytucjami monopolu telewizji publicznych czy cenzury. Systemy te są administrowane 

przez państwo, przemysł lub ciała pozarządowe. Bazują na różnej metodologii i 

kryteriach oceny. Dostarczają różnych rodzajów informacji, bądź są symbolicznymi 

reprezentacjami. Dążą do wyrażenia ujednoliconych norm kulturowych lub pewnego 

społecznego konsensusu wobec tego, co uważa się za odpowiednie dla dzieci.  

Celem niniejszej dysertacji jest także scharakteryzowanie zyskujących na 

                                                
2
 I. Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2006, s. 61. 
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popularności mechanizmów samo- i współregulacyjnych w poszczególnych krajach 

europejskich w kontekście ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi 

rozpowszechnianymi w telewizji. Już od kilku lat mechanizmy te są przedmiotem 

dyskusji na forum Unii Europejskiej, która w licznych dokumentach zachęca państwa 

członkowskie do przyjmowania i wspierania tego typu rozwiązań. Należy jednak 

podkreślić, że państwa dysponują swobodą wyboru metody i środków uwzględniając tym 

samym swoją tradycję oraz kulturę polityczną i prawną. Świadczą o tym chociażby   

różnice w podejściu do określonych treści podczas klasyfikowania audycji. Takie 

podejście jak widać daje państwom członkowskim możliwość zarówno uwzględnienia 

ich tradycji prawnej, jak również nie zmusza do ograniczania się do tradycyjnych działań 

legislacyjnych. Można zauważyć subtelne różnice pomiędzy postrzeganiem tego, w jaki 

sposób ujmuje się w poszczególnych krajach wolność słowa w ogóle, a co za tym idzie - 

ograniczenia z nią związane, jak postrzega się również odpowiedzialność za dzieci, w 

jaki sposób patrzy się na rolę rodziców i państwa w tym procesie, jak uzasadnia się rolę 

mediów w codziennym życiu.  

 Europa zmierza w kierunku ujednolicenia polityki administracyjnej w wielu 

dziedzinach codziennego życia. Od jakiegoś czasu coraz częściej mówi się także o 

potrzebie wprowadzenia ujednoliconego systemu ochrony małoletnich przed 

negatywnym wpływem środków masowego komunikowania. Istnieje pilna potrzeba 

chociażby ujednolicenia klasyfikacji produkcji filmowych, które dzisiaj są tak bardzo 

odmienne.  Już można jednak stwierdzić, że znalezienie konsensusu będzie niezwykle 

trudne, zważywszy na zróżnicowane rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach 

począwszy od bardzo rygorystycznego podejścia Niemiec do ukazywania treści 

szkodliwych, po niezwykle liberalne podejście np. Francji. 

Wybór państw nie jest przypadkowy. W Wielkiej Brytanii już od 1912 roku 

istnieje British Board of Film Classification, zajmująca się kategoryzacją filmów na 

grupy wiekowe i zabraniająca ich dystrybucji, jeżeli dopatrzy się w dziełach scen zbyt 

brutalnych. Ograniczenia wprowadzają też Niemcy, którzy można by rzec, są wyczuleni 

na przemoc w filmach. Niemiecki system ochrony małoletnich przed przemocą w 

mediach jest w Unii Europejskiej bodaj najbardziej radykalnym systemem. To właśnie w 

Niemczech już od lat pięćdziesiątych funkcjonuje Bundesprüfstelle für Medien 

jugendgefährdende (BPjM - Federalne Biuro ds. Monitorowania Mediów Szkodliwych 

http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bundespr%25C3%25BCfstelle_f%25C3%25BCr_jugendgef%25C3%25A4hrdende_Medien&prev=/translate_s%3Fhl%3Dpl%26q%3Dwykaz%2Bdzie%25C5%2582%2Bzakazanych%2B-%2Brepublika%2Bfederalna%2Bniemiec%26tq%3Da%2Blist%2Bof%2Bbanned%2B-%2BFederal%2BRepublic%2Bof%2BGermany%26sl%3Dpl%26tl%3Den&usg=ALkJrhjyBfvK6KQNWrHJE3mzRmBNvYJ32Q
http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bundespr%25C3%25BCfstelle_f%25C3%25BCr_jugendgef%25C3%25A4hrdende_Medien&prev=/translate_s%3Fhl%3Dpl%26q%3Dwykaz%2Bdzie%25C5%2582%2Bzakazanych%2B-%2Brepublika%2Bfederalna%2Bniemiec%26tq%3Da%2Blist%2Bof%2Bbanned%2B-%2BFederal%2BRepublic%2Bof%2BGermany%26sl%3Dpl%26tl%3Den&usg=ALkJrhjyBfvK6KQNWrHJE3mzRmBNvYJ32Q
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dla Młodzieży), który zamieszcza na tzw. Indeksie wykaz materiałów  szkodliwych dla 

młodzieży i dzieci. 

Francja z kolei była pierwszym spośród krajów europejskich, który przyjął zasadę 

pełnego i systematycznego znakowania programów na antenie, co jednak wcale nie 

znaczy, że system ten jest restrykcyjny. Na francuskim systemie wzorowała się  Polska 

przejmując dwa spośród trzech piktogramów. Zresztą, system francuski, obok 

holenderskiego, jest uznawany za jeden z najprostszych, choć z drugiej strony system 

holenderski jest dużo bardziej restrykcyjny w stosunku do klasyfikowania programów 

telewizyjnych. Świadczą o tym chociażby analizy porównawcze klasyfikowania tych 

samych filmów w różnych państwach. Holenderski system klasyfikacji Kijkwijzer 

przyjęty w 2001 r. jest przedstawiany przez Unię Europejską jako wzorcowy. 

Ukierunkowany głównie na samoklasyfikację nadawców, choć posiadający bazę w 

postaci uregulowań ustawowych, odwołujący się do ich odpowiedzialności oraz 

uczciwości, dopracowany w najmniejszych szczegółach wzbudza uznanie wielu państw, 

które nie potrafią sobie poradzić ze skuteczną ochroną małoletnich w tym zakresie.   Co 

interesujące, w Holandii samoregulacja ma większe znaczenie niż przepisy prawne. 

Klasyfikacja produktów medialnych jest dokonywana przez kodującego, zatrudnionego 

przez producenta medialnego lub dystrybutora. 

Kwestia demoralizującego wpływu telewizji to problematyka dosyć szeroko 

rozpatrywana, badana i omawiana w literaturze naukowej, szczególnie psychologicznej. 

Brakuje jednak skondensowanej wiedzy na temat praktycznych rozwiązań w 

poszczególnych krajach. Zainteresowanie się tą problematyką, ale w kontekście 

podejmowanych przez europejskie kraje inicjatyw mających na celu ochronę małoletnich 

widzów, uważam za wartościowe poznawczo. W ten sposób przedstawiona dysertacja 

winna wzbogacić wiedzę naukową w tym zakresie oraz przyczynić się do wprowadzenia 

także stosownego modelu rozwiązań dla Polski. 

Wyjaśnienia wymaga także powód oparcia się wyłącznie na telewizji. Telewizja 

jest obecnie najpopularniejszym środkiem masowego przekazu, a jej oglądanie 

najczęstszym sposobem spędzania czasu wolnego. I chociaż obecnie obok telewizji także 

internet stanowi jedno z zagrożeń współczesnej, szybko rozwijającej się medialnej 

technologii, to właśnie telewizja była i jest przedmiotem wielu badań naukowych, które 

mogły stanowić dla mnie odpowiednią bazę w pisaniu niniejszej dysertacji.     
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Statystyczny Polak ogląda telewizję około 30 godzin tygodniowo. Szczególną rolę 

wśród widowni odgrywają dzieci i młodzież. Większość z nich spędza przed 

telewizorami więcej czasu niż w szkole, z rodzicami czy na zabawie z rówieśnikami. 

Mimo że ogromna większość dzieci rzadko styka się z agresją w prawdziwym życiu, 

dzięki telewizji każde z nich ogląda nieustający potok scen przemocy. W większości 

gospodarstw domowych znajduje się telewizor, stąd też dostęp do demoralizujących 

programów w telewizji wydaje się być nieograniczony. Warto więc zastanowić się nad 

świadomym wykorzystaniem jej w procesie wychowania dzieci. Ukazana na ekranie 

rzeczywistość (okrucieństwo, gwałt, przemoc, bezwzględność) podpowiada różne formy 

aspołecznych zachowań możliwych do wykorzystania przez dzieci w czasie wolnym. 

Telewizja przejęła więc funkcje wychowawcze i socjalizacyjne. Dorośli pochłonięci 

swoimi obowiązkami ograniczają swój czas spędzany z dzieckiem do niezbędnego 

minimum. W wielu rodzinach życie rodzinne koncentruje się właśnie wokół telewizora.  

Owa brutalna rzeczywistość telewizyjna jest źródłem nerwowości, rozdrażnienia, 

napięć emocjonalnych i braku poczucia bezpieczeństwa. Odbija się to na kontaktach 

społecznych - dziecko przejawia nieadekwatne zachowanie do zaistniałej sytuacji. 

Bardzo często dzieci naśladują telewizyjnych bohaterów, identyfikując się z postaciami z 

filmów. Telewizyjna rzeczywistość wkroczyła w świat realny współczesnego dziecka i 

stała się faktem. Z dotychczasowych badań wynika, że ze względu na dużą plastyczność i 

tempo rozwoju dzieci telewizja może mieć znaczny wpływ na wzmocnienie zachowań 

zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Jednak obserwacje i praktyka wskazują, że 

tych drugich jest o wiele więcej. 

Przedstawiana przeze mnie praca jest studium analityczno – teoretycznym. Za  

kluczowe pozycje książkowe pomocne przy pisaniu niniejszej dysertacji  uznaję pozycje 

z dziedziny komunikowania, medioznawstwa, prawa oraz psychologii i socjologii. 

Niezwykle pomocne okazały się także materiały otrzymane z Departamentu Polityki 

Europejskiej i Współpracy z Zagranicą  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (materiały 

z konferencji naukowych, raporty, analizy, opinie), który udostępnił na potrzeby pisania 

niniejszej dysertacji dużą część niepublikowanych materiałów poświęconych 

rozwiązaniom samoregulującym w poszczególnych krajach europejskich. Dokumenty, 

raporty oraz analizy dotyczące poruszanej tematyki w poszczególnych państwach oraz w 

Unii Europejskiej pochodzą przede wszystkich z unijnych publikacji dotyczących 
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polityki audiowizualnej – przede wszystkim „Iris” (comiesięczny biuletyn UE), „Iris 

Plus”, który stanowi suplement do „Iris”, oferujące tematyczne porównanie krajowych 

systemów prawnych w Europie, jak również przegląd europejskiego kontekstu prawnego, 

a także ze strony internetowej European Audiovisual Observatory (Obserwatorium 

zbiera, przetwarza i rozpowszechnia informacje dotyczące sektora audiowizualnego w 

państwach członkowskich, jak również w pracach organizacji międzynarodowych).  

Pomocne okazały się także unijne strony internetowe, które gwarantują dostęp do aktów 

prawnych Unii Europejskiej, a także wewnętrzne publikacje poszczególnych 

państwowych regulatorów poświęcone rozwiązaniom w zakresie ochrony małoletnich 

przed szkodliwymi treściami w środkach masowego komunikowania.  

W związku z dziedziną naukową dysertacji oraz przedmiotem i konstrukcją 

odpowiednio dobrane zostały metody badawcze służące osiągnięciu zamierzonych celów. 

Podstawową metodą badawczą jest metoda porównawcza i analiza zawartości 

dokumentów (jako źródeł wtórnych) oraz analiza przekazów internetowych 

(informacyjnych, publicystycznych, jako źródeł pierwotnych).  

Dysertacja została wzbogacona o przeprowadzoną przeze mnie anonimową 

ankietę, której zamierzeniem było ustalenie mechanizmów klasyfikacji audycji w 

polskiej telewizji w kontekście zjawiska ukazywania treści szkodliwych w telewizji. 

Ankieta skierowana do trzech redakcji największych stacji telewizyjnych w Polsce: 

Telewizji Polskiej, TVN oraz telewizji Polsat zawierała dwa pytania zamknięte i „uwagi 

własne”, umożliwiające prezentację własnych sugestii i uzupełnień odnośnie do 

zadawanych pytań.  Ankietę przeprowadzono zimą 2009 roku. Uznano, że ważnym 

czynnikiem składowym w analizie tego złożonego problemu są postawy osób w 

poszczególnych redakcjach telewizyjnych, mających wpływ na treść i formę przekazu 

medialnego, m.in. zawierającego komponent przemocy. Istotne było także poznanie 

poglądów środowiska osób odpowiadających za klasyfikowanie programów medialnych, 

co może mieć znaczenie w rozpoznawaniu mechanizmów warunkujących pokazywanie 

audycji i filmów zawierających treści szkodliwe dla małoletnich. Postanowiono także 

zweryfikować stosunek określonych nadawców do tego problemu.   
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Rozdział I.  

 

Telewizja, jako czynnik negatywnego oddziaływania na małoletnich.  

 

1.  Uwagi ogólne. 

 

Rozwój środków masowego komunikowania otworzył przed ludzkością 

niezmierzone możliwości. Świat dzisiejszy faktycznie można porównać do „globalnej 

wioski”, o której pisał Herbert Marshall McLuhan, kanadyjski teoretyk komunikacji.
3
 

Telewizja stała się integralną częścią życia rodzinnego. Telewizor, który znajduje się 

niemal w każdym domu jest najpopularniejszym, często jedynym, źródłem informacji i 

rozrywki. Dodatkowo, trudna sytuacja materialna wielu rodzin sprawia, że stał się on 

głównym, o ile nie jedynym, sposobem spędzania czasu wolnego. 

Telewizja, jako podstawowy i najsilniejszy obecnie nośnik informacji może 

wpływać na wzbogacanie i rozwój sfery poznawczej dziecka, jego stosunków 

prospołecznych i interpersonalnych. Programy adresowane do dzieci w określonym 

wieku niewątpliwie pobudzają do rozwoju umysłowego, zdolności, inspiracji i 

zainteresowań. To ważne, biorąc pod uwagę fakt, że w czasach dzisiejszych dzieci 

bardzo wcześnie mają kontakt z telewizją, praktycznie od momentu, gdy poziom 

rozwojowy umożliwia im skupienie uwagi na ekranie przez jakiś czas.  Niestety, 

telewizja ma też swoje „ciemne strony”, równie fascynujące, co niebezpieczne. Środki 

komunikacji masowej, a zwłaszcza telewizja - niosą za sobą wiele zagrożeń, szczególnie 

względem dzieci – najbardziej naiwnych, bezbronnych i pozbawionych doświadczenia 

życiowego istot.
4
 

                                                
3
 Herbert Marshall McLuhan jest autorem stwierdzenia, że elektroniczne media tworzą „globalną 

wioskę”, w której “medium jest przekazem”, co oznacza, że środki komunikacji mają większy wpływ 

na ludzi niż sama wiadomość. Natomiast samo pojęcie „globalna wioska opisuje proces, w którym 

masowe media obalają bariery czasowe i przestrzenne, umożliwiając ludziom komunikację na masową 

skalę. W tym sensie świat staje się wioską za sprawą mediów elektronicznych. Termin ten został 

wprowadzony przez Marshalla McLuhana w książce „The Gutenberg Galaxy”. Encyklopedia Popularna 

PWN, Warszawa 1998, s. 474.  
4
 Zrozumienie pojęcia „doświadczenia życiowego” wymaga odwołania się do prawa cywilnego a 

konkretnie do art.388 KC, w którym jest mowa o pojęciu „niedoświadczenia”. Można więc twierdzić, 

że niedoświadczenie oznacza brak umiejętności oceniania, związany z faktem, iż osoba nie stawała 

wcześniej przed określonego rodzaju zadaniami. Stan niedoświadczenia może występować razem ze 
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Jak wynika z ogólnoeuropejskich badań preferencji widzów przeprowadzonych 

przez UPC Polska,
5
 połowa polskich dzieci spędza mniej niż 1,5 godziny dziennie przed 

telewizorem, a rodzice częściej niż w innych krajach decydują o tym, co dzieci mogą 

oglądać, szczególnie w przypadku dzieci młodszych niż 5-letnie.
6
  

Badania wykazały także, że: 

1. Większość polskich rodziców ogląda telewizję wspólnie z dziećmi, najczęściej 

gdy dziecko ma mniej niż 5 lat. Rodzice dzieci powyżej 5 roku życia również 

wspólnie oglądają filmy i programy rozrywkowe a 77% twierdzi, że często ocenia 

zawartość danego programu telewizyjnego wspólnie z dziećmi, szczególnie, gdy 

dzieci są młodsze.  

2. Kobiety częściej niż mężczyźni dokonują oceny programu telewizyjnego. 

Większość rodziców zabrania dzieciom poniżej 18 roku życia oglądania 

niektórych programów dlatego, że zawierają zbyt dużo przemocy lub treści 

erotycznych.  

3. Większość rodziców pozwala oglądać telewizję dzieciom w wieku 1-2 lat.  

4. 39% dzieci w Polsce ma telewizor w sypialni. W kategorii wiekowej od 6 do 12 

lat, 28% dzieci ma telewizory w swoich pokojach.  

5. Większość rodziców (83%) nie jest zaniepokojona, że dzieci mogą oglądać 

nieodpowiednie programy kiedy są w swoich pokojach. 45% rodziców uważa, że 

oglądanie telewizji nie ma negatywnego wpływu na dzieci. Pozostałe 55% w 

większości jest zdania, że oglądanie telewizji sprawia, że dzieci stają się 

agresywne. Jednocześnie większość rodziców uważa, że oglądanie telewizji 

poprawia wiedzę ogólną dzieci w każdym wieku, pomaga w nauce języków 

obcych.  

                                                                                                                                                       
stanem niedołęstwa, zwłaszcza, gdy jest spowodowany młodym wiekiem. Niedoświadczeniem jest 

zarówno brak doświadczenia w ogóle, jak i brak doświadczenia w konkretnej dziedzinie życia. P. 

Machnikowski /w:/ Kodeks cywilny, Tom I, Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2004, s. 924. 
5
 UPC Polska Sp. z o.o. jest polską filią międzynarodowej firmy Liberty Global, dostawcy usług telewizji 

kablowej, szerokopasmowego dostępu do internetu i usług telefonicznych. Według danych Polskiej Izby 

Komunikacji Elektronicznej UPC miała w czerwcu 2008 r. ponad milion abonentów (22,22% rynku) i 

była pod tym względem największą siecią kablową w  Polsce. 
6
 Ogólnoeuropejskie badania preferencji widzów. Rola telewizji w gospodarstwach domowych z dziećmi. 

UPC Research International 2007. źródło: http://www.upc.pl/pdf/upc_badanie_2007_prezentacja 

_wynikow_dla_polski_grafy.pdf. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberty_Global&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_kablowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_kablowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/SDI_(internet)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Telekomunikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Izba_Komunikacji_Elektronicznej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Izba_Komunikacji_Elektronicznej
http://www.upc.pl/pdf/upc_badanie_2007_prezentacja
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6. Połowa rodziców w Polsce uważa, że liczba programów dla dzieci wzrosła w 

niewielkim stopniu w przeciągu ostatnich lat.  

7. 2/3 rodziców uważa, że nadzór nad programami telewizyjnymi powinien być 

(nieco) większy. Najważniejszym powodem tego postulatu jest przekonanie, że w 

telewizji jest za dużo przemocy oraz treści o charakterze erotycznym. 

W środkach masowego przekazu dochodzi do uprawomocnienia filmowej 

przemocy. Świat jest zły, należy więc zachowywać się agresywnie. Takie rozumowanie 

jest „rusztowaniem” dla coraz wymyślniejszych i okrutnych scen przemocy.
7
 

Konsekwencje tego pędu do oryginalności są różne. Jedną z nich jest odrealnienie 

przemocy. O ile odbiorca dorosły i wykształcony potrafi zrozumieć ten zabieg, o tyle w 

przypadku dzieci, nieprzygotowanych do oglądania tego typu scen, może dojść do wielu 

niebezpiecznych następstw. Jeśli dla młodej osoby jedynym wyznacznikiem i 

drogowskazem są media, to może ona nie zdawać sobie sprawy z realnych skutków 

stosowania przemocy, ponieważ niemal zawsze medialny sprawca przemocy nie ponosi 

żadnych konsekwencji.
8
 

Młodociani przestępcy, którzy przyznali, że do popełnienia przestępstwa 

zainspirował ich film, dziwią się, że taka jest skuteczność tego typu obrazów. Nie 

zdawali sobie sprawy, że tak to działa. Przecież w filmie nikt od jednego uderzenia nie 

umarł. Są zdziwieni, że uderzyli a ta druga osoba nie wstaje.   

„Telewizja i film wykasowują abstrakcyjność, przytępiając zarazem wrażliwość. W 

rezultacie widok masakrowanego człowieka na ulicy przestaje być wstrząsem, ogląda się 

scenę, tak jakby rozgrywała się na ekranie. Odbiorca zaczyna przyzwyczajać się do 

przemocy, zaczyna ją traktować jako coś zupełnie naturalnego. Młody odbiorca filmów 

przepełnionych agresją nie oddziela rzeczywistości od fikcji”.
 9
 

Dlatego tak istotne jest zwrócenie uwagi nie tylko na programy „dla dorosłych”, 

które może obejrzeć dziecko, ale także na te, skierowane do najmłodszej grupy widzów. 

Jest to tym bardziej istotne, że filmy animowane dla dzieci w rzeczywistości odbiegają 

od naszych wyobrażeń na temat produkcji dziecięcych. Dwadzieścia – trzydzieści lat 

                                                
7
 Encyklopedia. Rodzice i dzieci, Bielsko-Biała 2002, s. 832-833. 

8
 M. Kareński – Tschurl, Estetyzacja przemocy we współczesnym kinie popularnym, /w:/ Przemoc na 

ekranie pod red. Małgorzaty i Marka Hendrykowskich, Poznań 2001, s. 209. 
9
 K. Brandys, Miesiące 1978-1981, Warszawa 1997, s. 482. 
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temu w polskiej telewizji ukazywały się takie bajki jak: „Reksio”, „Bolek i Lolek” czy 

„Zaczarowany ołówek”. Były to filmiki ciepłe, przepełnione humorem, promujące 

wartości społeczne takie jak przyjaźń, koleżeństwo czy dobro. Znacząco odbiegały od 

amerykańskich i japońskich filmów animowanych, które epatują przemocą. Te ostatnie 

produkcje cechuje odmienna estetyka rysunku, wniosły także na ekran zaskakująco dużą 

dawkę agresji. 

Jeden z kanałów telewizji publicznej sobotni blok filmów dla dzieci określił 

„kinem bez rodziców”, natomiast inny nazwał go „odjazdowymi kreskówkami”.
10

 

Pierwszy blok filmów animowanych rozpoczyna się już we wczesnych godzinach 

porannych, kolejny we wczesnych godzinach popołudniowych, ostatni blok ok. godz. 

19
00

. Programy są dostępne dzieciom niemalże bez ograniczeń. W ramach tych bloków 

filmowych są emitowane polskie produkcje jak np. „Plastelinek i przyjaciele”, „Bajeczki 

jedyneczki”, promujące pozytywne zachowania, ale również filmy uznane za jedne z 

brutalniejszych „bajek” dla dzieci, jak „POWER RENGERS”, „POKEMONY” czy 

„TRANSFORMERY” prod. USA emitowane w godzinach dopołudniowych, następnie o 

14
25

 i 14
50

.  

Wiele emocji wśród dzieci wzbudza zwłaszcza „bajka” o Pokemonach, na 

pierwszy rzut oka, zabawnych stworkach. Pokemonowe ubrania, pokemonowe gadżety... 

i jak się okazuje niestety próba pokemonowego stylu życia. Słowo „Pokemon” to zbitka 

„pocket monster” (kieszonkowy potwór). Pokemony prowadzą nieustanną walkę, a ich 

celem jest osiągnięcie tytułu „Mistrza Wszechświata”. Odwołują się do żywiołów, 

przechodzą reinkarnację, posługują się zaklęciami. Nie są to ludzie ani typowe zwierzęta, 

raczej ich mutacje. 

W roku 1997 Japonią wstrząsnęło wydarzenie związane z tą „bajką”.  Właśnie 

pewnego wieczoru wyświetlano kolejny odcinek serialu pod tytułem „Poligon 

komputerowego kierowcy”, gdy na ekranie odbiorników telewizyjnych pojawił się błysk 

wywołany przez jednego z pokemonów o imieniu Pikachu. Rozbłysk był oślepiająco 

silny i jaskrawy. W tym samym momencie, gdy pojawił się na ekranie, spowodował 

wywołanie ataku epilepsji u ok. 700 dzieci oglądających wówczas ten właśnie film. W 

całej Japonii wybuchła panika, wiele dzieci rodzice byli zmuszeni umieścić w szpitalu. 

Inny chyba najbardziej drastyczny przypadek pochodzi z kolejnego kontynentu, tym 

                                                
10

 „Odjazd” - słowo zaczerpnięte ze slangu narkomanów i oznacza stan po zażyciu narkotyków. 
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razem Afryki.
11

 W RPA w roku 2000 jeden z 14-latków mocno zaangażowany w świat 

Pokemonów popełnił samobójstwo pozostawiając zrozpaczonych rodziców. W pokoju 

znaleziono list pożegnalny skierowany do rodziców – żegnając się z nimi napisał: 

"Kocham was mamo i tato. Przebaczcie mi to, co zrobiłem, ale Ash wezwał mnie do 

siebie i muszę iść".  Tłumaczył się tym, że wzywa go największy z Pokemonów w całej 

hierarchii, jak wynika z opisów gry, największego Pokemona pokonać można tylko w 

jeden sposób – oddając swe własne życie.
 12

  

Pomimo że stworki mają milutkie buzie, ich zachowania są często bestialskie. 

Wysysanie krwi, szał, gilotyna, trujące użądlenia, topienie. Gra w pokemony 

wykorzystuje wszystkie zasady okultyzmu. Podwładnymi potworami wpływa się na 

rzeczywistość czy na przeciwnika, wywołuje ból głowy, osłabia siłę innego potwora, 

czyta w myślach. Przeciwnik musi zginąć, trzeba go nienawidzić do końca, nie wolno mu 

współczuć. Fakt, że pokemony nie giną, nie zmienia tego, że ciosy są śmiertelne. Tym 

bardziej jest to niebezpieczne, gdyż dzieci naśladując swoich ulubionych bohaterów nie 

zdają sobie sprawy z konsekwencji tej zabawy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zyski 

w ciągu pierwszych 2 dni wyświetlania filmu o pokemonach w USA wyniosły 25 mln 

dolarów, natomiast zysk ze sprzedaży gadżetów związanych z tym filmem osiągnął 

wysokość 5 mld dolarów!  

Filmy animowane dla najmłodszych praktycznie niczym nie różnią się od 

produkcji fabularnych dla dorosłych. Są typowym wytworem kultury masowej;   

występują tu m.in. wątki sensacyjne, erotyczne, czy kryminalne, które jak się okazuje są 

tu obecne niemal we wszystkich produkcjach animowanych adresowanych do dzieci. 

Dominuje w nich technika, nie brakuje w nich komputerów, zautomatyzowanych, 

kosmicznych pojazdów i jak pisze Beata Łaciak w książce „Świat społeczny dziecka” - 

świat jawi się w nich jako „pole nieustannej wojny”.
13

  

Twórcy tych „bajek” prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych modeli broni, 

którymi walczą bohaterzy, cudacznych samochodów, wyrzutni. Nie brakuje tu 

pistoletów, karabinów, maczug, kastetów, armat. Bohaterowie są wysadzani w powietrze, 

                                                
11

 W styczniu 2009 r. ks. Ludwik Nowakowski napisał list otwarty do  grup dziecięcych Misji św. 

Tereski, w którym zamieścił ostrzeżenie dotyczące zabawy "Pokemon". W liście tym pojawiły się m.in. 

przykłady wymienione przeze mnie w dysertacji.   
12

  Źródło: http://videoprodukt.pl.tl/pokemony.htm?PHPSESSID=33616ece05be607b5fa5cb75c40aaf5b. 
13

 B. Łaciak, Świat społeczny dziecka, Warszawa 1998, s. 61.   
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nierzadko szybko się regenerują, aby ponownie przystąpić do zaciekłej walki. Przyczyna 

konfliktu w takim filmie nie jest jasno sprecyzowana. Bohaterowie są postaciami o 

przeciwstawnych charakterach, jedni reprezentują dobro, drudzy zło, dlatego ciągle toczy 

się między nimi rywalizacja. Najczęściej wygrywa pozytywny bohater, jednak rzadko na 

koniec filmu nastaje pokój. „Zły” odgraża się i planuje zemstę. Sceny walki w tego typu 

kreskówkach są przepełnione brutalnością. Bohaterowie obrzucają się obelgami, są bici, 

torturowani, wysadzani w powietrze. To, że któraś z postaci doznała bólu, wywołuje 

radość i zadowolenie wśród innych postaci.  

„Nieuczciwe metody walki stosują bohaterowie wobec swoich przeciwników czy 

sportowych konkurentów, ale także okłamują przełożonych, klientów, dla których 

wykonują usługi, przyjaciół, małżonków. Oszustwa zdarzają się nie tylko bohaterom 

ewidentnie negatywnym. Zarówno antypatyczny weterynarz oszukuje swojego psa 

przyjaciela, którego dla zysku sprzedaje, jak i z sympatią pokazani jaskiniowcy okłamują 

swoje żony ” - pisze Beata Łaciak.
14

  

Świat filmów animowanych jest pełen patologii społecznych. Bohaterowie rzadko 

prezentowani są w szczęśliwych relacjach rodzinnych czy przyjacielskich.
15

 Często łączą 

ich raczej wspólne interesy, nierzadko przestępcze. Co ciekawe, w większości 

przypadków bohaterami kreskówek są osoby dorosłe a nie dzieci, o czym świadczy ich 

sposób ubierania, mówienia czy zachowywania się.  

Bruno Bettelheim pisał, że „baśnie pomagają dziecku w odkrywaniu własnej 

tożsamości”
16

. W animowanych filmach dla dzieci, które często wykorzystują baśniowe 

postacie czy rzeczy magiczne, zapewne można dostrzec pewne przesłania moralne - 

pochwałę odwagi czy dobroci. Ale z filmów tych wynika również, że zła nie można 

pokonać, ludzie są źli, podstępni a na dodatek sprawia im to przyjemność.
17

 
 
Filmy 

wprawdzie prezentują pozytywnych bohaterów, którzy walczą ze złem, jednak osiągają 

oni swoje cele walcząc równie brutalnymi i podstępnymi metodami co ich przeciwnicy. 

Przemoc zwalcza się przemocą.
 
 

                                                
14

 B. Łaciak..op.cit. s. 63.   
15

 M. Davies, Fake, fact and fantasy: Children’s interpretations of television reality, London, 1997,  

s. 165-170. 
16

 B. Bettelheim, Przyjemne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1985, s. 68. 
17

 P. Fortuna, Perswazyjne oddziaływanie telewizji. Możliwości obrony /w/: Psychologiczne aspekty 

odbioru telewizji, pod red. P. Francuza, Lublin, 2004, s. 23-78. 
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Walka nie przybiera symbolicznego charakteru, jak się dzieje w baśniach, nie ma 

tu miejsca na tworzenie przez dziecko różnych jej wyobrażeń. Dziecko natomiast widzi 

bardzo realistyczne obrazy bójki, śmierci, wybuchy i rozlewy krwi. Kreskówki mają 

więcej wspólnego z fabularnymi horrorami, filmami science fiction czy kryminałami, niż 

z bajkami dla dzieci. Można by sądzić, że dziecko jest traktowane przez twórców 

kreskówek jak dorosły telewidz. Filmy dla dzieci różnią się jedynie formą prezentacji a 

nie treścią. Emocje demonstrowane przez bohaterów kreskówek są przeważnie 

przesadzone, zarówno te, obrazujące radość jak i złość. Akcja zazwyczaj rozgrywa się w 

przerażającej przestrzeni, a obraz przypomina komiks. Odpowiedni, szybki montaż 

sprzyja wartkiej akcji.
18

 Obrazy, ludzie, przedmioty pojawiają się a następnie znikają, 

aby ponownie zaistnieć, dając tym samym do zrozumienia, że śmierć nie jest ostateczna. 

Najczęściej wykorzystywanymi kolorami w kreskówkach są czerń, granat i popiel, które 

zostają niejako zakłócone przez intensywną czerwień, fiolet i żółć. Bardzo ważna jest 

warstwa audialna filmu rysunkowego, dźwięki są często wyolbrzymiane, niejako 

nadnaturalne
19

. 

Jest jeszcze jeden aspekt, o którym tak rzadko się mówi w kontekście szkodliwego 

oddziaływania mediów na psychikę najmłodszych telewidzów. Liczbę obrazów 

destruktywnych oglądanych przez dzieci zwiększają zwiastuny filmów, które są  

nadawane w ciągu całego dnia, niejednokrotnie przed lub po zakończeniu programów dla 

dzieci, zupełnie niespodziewanie i bez żadnych ostrzeżeń.   

Z badań przeprowadzonych w 2002 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka 

przez Marię Braun - Gałkowską wynika, iż zwiastuny przynoszą ogromną liczbę scen 

destruktywnych, a jeden zwiastun zawiera ich przeciętnie kilka. Zwiastuny filmów, które 

zawierają przemoc (filmy akcji, thrillery itp.) mają po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 

szybko po sobie następujących obrazów przemocy: wybuchy, pożary, zabójstwa, 

przemoc seksualna, bicie bezbronnych, znęcanie się, bijatyki, leżące zwłoki, przerażenie, 

cierpienie, wulgarne okrzyki, okrucieństwo itp. Zdarza się do 30 takich scen w jednym 

zwiastunie, a ten sam zwiastun bywa powtarzany kilkanaście razy dziennie.
20

 Liczba 

                                                
18

 M. Braun-Gałkowska, I. Ulfik-Jaworska,  Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej 

w mediach na psychikę dzieci, Lublin 2002, s. 39. 
19

 D. Dabert, Odjazdowe kreskówki dla niegrzecznych dzieci /w:/Przemoc na ekranie, pod red. 

Małgorzaty i Marka Hendrykowskich, Poznań 2001,  s. 169. 
20

 M. Braun-Gałkowska, I. Ulfik-Jaworska, s. 55-60. 
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zwiastunów zawierających agresję emitowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

programów dziecięcych różni się u poszczególnych nadawców.  

Według badań M. Braun-Gałkowskiej, najwięcej jest ich w Polsacie, najmniej w 

TVP 2. Coraz powszechniejsza staje się praktyka nadawania filmów z opóźnieniem, 

część reklam i zwiastunów emitowana jest w trakcie czasu ogłoszonego w prasie, jako 

początek audycji dla dzieci. Autorka badań za przykład podaje  zwiastun filmu "Bez 

pardonu" nadany w TVP 1 w dniu 3 marca 2003 r., bezpośrednio przed "Jedyneczką" 

(audycją przeznaczoną dla dzieci przedszkolnych), jako czwarty z bloku reklamowego 

"Wrzuć jedynkę" (który rozpoczął się o godz. 8:28). Zwiastun emitowany był już w 

czasie, kiedy powinien się zacząć program dla dzieci. Zawierał scenę brutalnego bicia 

osoby bezbronnej: osoba ta była trzymana przez jednego człowieka i bita pięścią w twarz 

przez drugiego.  

Jak wynika z badań M. Braun-Gałkowskiej, nadawanie brutalnych zwiastunów i 

reklam (często zawierających sceny erotyczne), bezpośrednio przed programami dla 

dzieci np.: "Jedyneczką", "Dobranocką", a nawet w czasie, gdy te audycje powinny się 

już rozpocząć, jest nagminne. Jeden zwiastun trwający kilkadziesiąt sekund zawiera 

nieraz prawie wszystkie obrazy przemocy i erotyki, które w filmie nadawanym nocą 

rozłożone są na kilkadziesiąt minut, a ewentualne uzasadnienie artystyczne "mocnych" 

scen znajdujące się w filmie, w zwiastunie ginie całkowicie. Obrazy te, ze względu na 

wielokrotne powtarzanie i wielki ładunek emocjonalny, mają dużą siłę oddziaływania na 

dzieci. Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 

czerwca 2005 r. zapowiedzi audycji lub innych przekazów, o których mowa w  § 1 

połączone z prezentacją ich treści, mogą być nadawane wyłącznie w czasie, w którym 

dozwolone jest rozpowszechnianie tych audycji lub przekazów, tj. między godziną 23.00 

a 6.00 (w par. 1 jest mowa o audycjach, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu  

lub moralnemu rozwojowi dzieci, a ukazujących m.in.: brutalność, przemoc, zachowania 

naruszające normy obyczajowe i wulgarność).  
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2. Treści potencjalnie szkodliwe, demoralizujące – próba definicji.  

 

Przemoc jest jednym z ważniejszych problemów nawarstwiających się wraz z 

szybko zmieniającymi się realiami społeczno-kulturowymi. Wyrządzanie krzywd, 

zadawanie śmierci i cierpień będących konsekwencją tychże działań, jest sprawą 

niezwykle bolesną i dlatego ważne jest, w jaki sposób przedstawiają ją media, które 

przestały być nośnikiem prostych informacji, a stały się globalnym kreatorem kultury i 

edukacji, a także autorytetów oraz idoli. 

Od zarania dziejów do dnia dzisiejszego zjawisko demoralizacji podlegało wielu 

zmianom i przybierało różne formy. Postęp cywilizacyjny powinien ograniczyć jej 

przejawy, a tymczasem zjawisko to przybiera na sile.  Demoralizacja jest z reguły 

potępiana przez opinię publiczną i uznawana za zjawisko patologiczne.
21

 W takich 

warunkach - oddziaływanie szkodliwymi treściami na dziecko (poprzez telewizję),w 

szczególności wtedy, gdy odbywa się to w sposób masowy - musi spotkać się ze 

zdecydowanym przeciwdziałaniem.  

Treści szkodliwe czy demoralizujące w telewizji to zarówno w naszym kraju jak i 

na świecie problem wyjątkowej wagi. Skutki takiej telewizyjnej demoralizacji są 

niewymierne i powodują wzrost patologii oraz zachwianie rozwoju psycho-fizycznego 

wśród osób najbardziej podatnych. Demoralizacja ta zaczęła przybierać nowe, coraz 

groźniejsze i skomplikowane formy a walka z nią stała się jednym z ważniejszych zadań 

państw i społeczeństw.
22

 Jak się jednak okazuje walka ta jest niezwykle trudnym 

procesem, gdyż nie ma czegoś takiego jak spójna, ujednolicona i klarowna definicja 

„treści szkodliwych”, które są różnie interpretowane a podejście do ich definicji jest 

niezwykle subiektywne.
23

  

Nie ma większych problemów ze zdefiniowaniem treści nielegalnych, szczególnie 

jeśli chodzi o pornografię dziecięcą, pedofilię, treści rasistowskie czy ksenofobiczne, 

choć i tu jak się okazuje nadal istnieją spory.
24

 W rozumieniu polskiego prawa treści 

                                                
21

 A. Gaberle, Patologia społeczna, Warszawa 1993, s. 17. 
22

 B. Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 2000, s. 226. 
23

 Zarówno ustawodawstwo polskie, jak i europejskie zazwyczaj definiuje „treści szkodliwe” po prostu 

jako takie, które mogą zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu osób 

niepełnoletnich. 
24

 Pojęcie pornografii wywodzi się ze starożytnej Grecji i scala dwa słowa: porne - nierządnica oraz 

graphein - rysować,  Aktualnie obowiązujący Kodeks Karny z 1997 roku z późniejszymi zmianami 
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nielegalne to treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej 15-go roku życia. 

Polskie prawo zabrania także sprowadzania, przechowywania lub posiadania treści 

pornograficznych z udziałem dziecka w tym wieku oraz rozpowszechniania i 

publicznego prezentowania pornografii z udziałem małoletniego poniżej 18-go roku 

życia. Polskie prawo zabrania również rozpowszechniania i publicznego prezentowania 

pornografii związanej z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem. 

Podobnym zakazom podlega propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego 

ustroju oraz szerzenie nienawiści wobec jednostki czy grupy społecznej ze względu na jej 

pochodzenie, kulturę, wyznanie lub ze względu na jej bezwyznaniowość.  

W przypadku pornografii, jesteśmy natomiast świadkami sukcesywnego 

zawężania treści pornograficznych, za które obowiązuje odpowiedzialność prawna, oraz 

łagodzenia konsekwencji owej odpowiedzialności. Za zakazane uważane są obecnie: 

pornograficzna pedofilia, zoofilia, sadomasochizm (pornografia „twarda”), oraz 

narzucanie się z pornografią „twardą” i „miękką”.  Dokonano tym samym ustawowego 

podziału pornografii na "twardą" i "miękką".    

Niezwykle interesującą definicję pornografii podał K. Wojtyła: „Pornografia to 

wyraźna tendencja do takiego zaakcentowania w dziele sztuki momentu sexus w 

odtworzeniu ciała ludzkiego czy też odtworzenia miłości oraz osób, które ją przeżywają, 

która to tendencja zmierza do wywołania u odbiorcy tego dzieła, czytelnika lub widza 

przeświadczenia, iż wartość seksualna jest jedyną wartością osoby, a miłość nie jest 

niczym więcej jak przeżywaniem czy też współprzeżywaniem tylko tych wartości. 

Tendencja taka jest szkodliwa, niszczy bowiem całkowity obraz tego ważnego fragmentu 

                                                                                                                                                       
stwierdza w art.  202 § 1 - Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to 

narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści 

pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści 

pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. Kto w celu rozpowszechniania 

produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie 

prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z 

prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8. § 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada 

treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5. § 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub 
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ludzkiej rzeczywistości, jaki stanowi miłość kobiety i mężczyzny. Prawda bowiem o 

ludzkiej miłości leży zawsze w odtworzeniu wzajemnego stosunku osób, bez względu na 

to, jak w tym stosunku dominowałyby wartości sexus”.
25

  

W przeciwieństwie do opisanych wyżej treści brak jasnego określenia  treści 

potencjalnie szkodliwych czy demoralizujących. Moim zdaniem kwalifikacja ta opiera 

się bardziej na uznaniowości i intuicji niż na obiektywnych kryteriach, w związku z czym 

treści tego rodzaju stanowią duży problem i wyzwanie z prawnego punktu widzenia.  

Prawo nie daje jasnych definicji i gwarancji, jakie treści można uznać za niewłaściwe i co 

może być szkodliwe dla młodszych widzów.  

Mimo wszystko szukając definicji „treści szkodliwych” można odnieść się do 

polskiego projektu ustawy z 2006 roku o ochronie małoletnich przed szkodliwymi 

treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania, która wśród treści 

szkodliwych wymienia takie zjawiska jak: „przemoc”, „wulgarne przedstawianie”, 

„obsceniczność”.  

Ustępy 2, 3 i 4 pierwszego artykułu projektu ustawy definiują wspomniane już 

pojęcia „przemoc” „wulgarne przedstawianie” i „obsceniczność”. Przez słowo „przemoc” 

projekt ustawy rozumie opisywanie lub pokazywanie brutalnych, odrażających, 

przerażających  bądź okrutnych scen, mogących zagrozić psychicznemu lub fizycznemu 

rozwojowi dzieci lub młodzieży”.
26

  Przez pojęcie „wulgarne przedstawianie” rozumie 

się sceny, słowa, zwroty lub gesty powszechnie uznawane za niecenzuralne, obraźliwe 

lub takie, które pokazują w sposób złośliwy lub pogardliwy człowieka, ludzi, a także 

symbole religijne i poprzez to mogą wpływać w sposób szkodliwy na postawę moralną, 

rozumienie zjawisk społecznych u dzieci lub młodzieży”.
27

  

Przez słowo „obsceniczność” rozumie się sceny, słowa, zwroty lub gesty 

pokazujące lub opisujące seksualność człowieka bądź ludzi w sposób mogący zagrażać 

psychicznemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci lub młodzieży”.
 28

 

 

                                                                                                                                                       
były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-4, chociażby nie stanowiły własności 

sprawcy.  
25

 K.Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 172. 
26

 Art. 1 ust. 2 projektu ustawy. 
27

 Art. 1 ust. 3 projektu ustawy. 
28

 Art. 1 ust. 4 projektu ustawy. 
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Serwis internetowy YouTube podzielił z kolei „treści szkodliwe” na kilka 

kategorii i zdefiniował je w następujący sposób:
29

  

1. Treści o charakterze seksualnym: takie, które zawierają treści przedstawiające w 

sposób wyraźny lub domyślny czynności seksualne. 

2. Nagość: oznacza odsłonięcie lub prześwitywanie obszarów zwykle zasłoniętych 

przez strój kąpielowy lub bieliznę. Czasem nagość jest dozwolona w serwisie 

YouTube. Zależy to od kontekstu. 

3. Sugestywne, ale bez nagości: materiały o tematyce seksualnej, niekoniecznie 

przedstawiające czynności seksualne lub nagość. Sugestywna seksualnie 

zawartość może nie być odpowiednia dla wszystkich widzów i może zawierać 

treści fetyszystyczne. 

4. Treści szokujące lub odrażające: oznaczają obrazy budzące silne emocje, takie jak 

jawnie przedstawianie przemocy, wypadków lub urazów fizycznych, którym 

brakuje odpowiedniego kontekstu. 

5. Promowanie przemocy lub nienawiści przeciwko chronionej grupie: treści 

promujące zachęcające do nienawiści i przemocy w stosunku do pewnej grupy 

społecznej ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, 

niepełnosprawność, płeć, wiek oraz preferencje seksualne i tożsamość płciową. 

6. Szkodliwe, niebezpieczne sceny: zachowania, które mogą spowodować poważne 

obrażenia lub śmierć strony trzeciej. 

Skoro nie ma definicji „treści szkodliwych”, to zjawisko to można rozpatrywać w 

charakterze konwencji społecznej, "co dla jednego jest obrazem potencjalnie 

szkodliwym”, dla drugiego już być nie musi. Rozumienie tego pojęcia zmienia się też w 

zależności od czasu, gustów, obyczajów, jak i indywidualnych różnic. Oczywistym 

wnioskiem takiego rozumowania, chętnie przejętym i lansowanym przez środowiska 

czerpiące korzyści z takich obrazów medialnych, jest teza: Jeśli nie można treści 

szkodliwych zdefiniować, to nie można też ustanowić prawa przeciwko nim. W związku 

z    niemożnością    zdefiniowania    obrazów    szkodliwych    w   sposób   obiektywny   i 

                                                
29

 Po stwierdzeniu występowania powyższych treści serwis internetowy YouTube może usunąć konto 

użytkownika.  Użytkownicy, których konta zostały zawieszone, nie mogą tworzyć nowych kont. W 

przypadku wykrycia nowego konta może ono zostać usunięte bez ostrzeżenia. Źródło: 

http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=pl&answer=78716. 
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samowystarczający (charakterystyczny dla pojęć nauk formalnych) przeciwnicy tej tezy 

nie przedstawiają równocześnie żadnych propozycji definicji. Tymczasem zjawisko 

demoralizacji spotęgowane wszechobecną przemocą i brutalizacją w środkach masowego 

przekazu stale narasta. Sprzyja temu wiele czynników, np. brak informacji o 

rzeczywistych rozmiarach zjawiska, nieskuteczność organów ścigania wobec przestępstw 

pornografii twardej (m. in. w Internecie), nieustanne poddawanie w wątpliwość wyników 

badań naukowych o rozmiarach, przyczynach i skutkach przemocy czy pornografii na 

rozwój psychiczny, społeczny, moralno-religijny człowieka i wreszcie kluczowe w 

opisywanym kontekście zamieszanie wokół definicji „treści szkodliwych”
30

.  

Przestępstwa popełniane w sieci podlegają ściganiu na mocy prawa karnego, a 

ponadto funkcjonuje już i ciągle rozwija się międzynarodowy mechanizm służący do ich 

wychwytywania za pomocą specjalnych linii interwencyjnych „Hotlines”.
31

 Wkroczenie 

w tę sferę organów ścigania i prawa karnego stanowi środek ostateczny, działający ex-

post, czyli po stwierdzeniu przestępstwa, natomiast w przypadku pedofilii czy pornografii 

dziecięcej w internecie, nadrzędnym wyzwaniem jest przeciwdziałanie powstawaniu tych 

zjawisk.
32

  

Unia Europejska wraz z państwami członkowskimi, jak też niektóre kraje kładą 

nacisk nie tyle na zwalczanie, ile na zapobieganie treściom nielegalnym i potencjalnie 

szkodliwym.  Z drugiej strony, zwalczanie treści potencjalnie szkodliwych jest z wielu 

względów bardzo utrudnione. Nacisk kładzie się zatem na zapobieganie tego typu 

                                                
30

  Jedna z grup eksperckich Rady Europy podjęła się opracowania definicji treści szkodliwych w 

internecie. Według tej klasyfikacji do „szkodliwych treści” należą więc: pornografia, przemoc, 

wulgarność, używki, hazard, broń, sekty, rasizm i ksenofobia.   
31

 „Hotlines” czyli internetowe linie interwencyjne okazały się skuteczną "pierwszą linią obrony" przed 

niezgodnymi z prawem działaniami w sieci. Za pośrednictwem Hotline’u użytkownicy mogą zgłaszać 

podejrzenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie – głównie za pomocą poczty elektronicznej lub 

interfejsu sieciowego. Hotline analizuje takie zgłoszenia, żeby ustalić, czy dane treści rzeczywiście są 

nielegalne, a jeśli tak – dotrzeć do ich źródeł. Jeśli zgłoszone treści są nielegalne Hotline przekazuje 

sprawę organom ścigania w danym kraju, a także zgłasza problem odpowiedniemu dostawcy usług 

internetowych, żeby ten usunął niepożądany materiał. Linie interwencyjne są popierane przez rządy 

państw, firmy z branży internetowej oraz użytkowników w każdym z krajów, w którym działają, 

oferując efektywne i przejrzyste procedury obsługi zgłoszeń. 
32

 Coraz bardziej widoczna staje się tendencja zmierzająca do delegalizowania treści dotychczas 

uważanych za potencjalnie szkodliwe. Przykłady: 1) na początku 2006 r. w Australii wszedł w życie 

przepis o delegalizacji stron internetowych poświęconych samobójstwom; 2) we wrześniu 2005 r. 

bawarski minister spraw wewnętrznych wezwał do znalezienia sposobu na blokowanie w Internecie 
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treściom poprzez promowanie działań samoregulujących podejmowanych przez 

nadawców.
33

  

 

 

3. Teorie psychologiczne a skutki szkodliwych treści prezentowanych w 

telewizji.  

 

Istnieje wiele koncepcji, które ukazują sposób przeniesienia demoralizacji i 

przemocy z oglądanych obrazów na życie codzienne. Pośród najważniejszych teorii 

psychologicznych wyróżnić należy: 

1. Społeczną teorię uczenia się amerykańskiego badacza Alberta Bandury, która 

polega na naśladowaniu, natychmiastowym, bezpośrednim powtarzaniu wzorców 

przed chwilą poznanych. Bandura przeprowadził klasyczną serię eksperymentów i 

zademonstrował rolę społecznego uczenia się w wywoływaniu agresji. 

Udowodnił, że obserwowanie agresji drugiej osoby generuje agresywne 

zachowania wśród dzieci. W badaniach posłużono się plastikową lalką BOBO. 

Dorosły okładał lalkę młotkiem, rzucał nią o ścianę, brutalnie ją uderzał i kopał 

krzycząc przy tym w jej kierunku. Następnie pozwalano dziecku bawić się lalką. 

Zaobserwowano, że dziecko powtarza dokładnie wszystkie czynności, 

zachowania, które zaobserwowało u dorosłego.
34

 Wedle tej teorii ludzi nie traktuje 

się jako działających pod wpływem wewnętrznych czynników czy wyłącznie pod 

wpływem zewnętrznych bodźców. „Psychologiczne funkcje są wyjaśnione w 

kategoriach nieustannego wzajemnego oddziaływania czynników 

determinujących, których  źródłem  jest osoba i otoczenie”.
35

 Wynika  z  tego,  że  

 

                                                                                                                                                       
dostępu do instrukcji budowy bomb na wzór filtrów blokujących dostęp do dziecięcej pornografii. 

Źródło:http://www.wirtualnemedia.pl/document.php?id=338793). 
33

 L. Senden, Soft law, self-regulation and co-regulation In “European law” Where do they meet?, 

Electronic Journal of Comparative Law, vol.9.1, 2005, źródło: Electronic Journal of Comparative Law, 

http://www.ejcl.org. 
34

 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997,  

s. 510-511. 
35

 M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000,  

s. 210. 
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2. społeczne oczekiwania wpływają na ludzkie zachowania, natomiast ich skutki te 

oczekiwania zmieniają. 

3. Teorię znieczulającego efektu przemocy w środkach masowego przekazu. 

Zwolennicy tej teorii twierdzą, że jeden film z demoralizującymi obrazami nie jest 

w stanie zmienić zachowań czy osobowości. Jednak zmiana dokonuje się na 

skutek długotrwałych oddziaływań. Kiedy długo oglądamy telewizję, nasza 

wrażliwość zostaje stępiona a przemoc staje się zjawiskiem codziennym. 

Oglądanie aktów przemocy w środkach masowego przekazu może później 

zahamować reakcje ludzi na agresję, z którą zetkną się w realnym życiu. 

Wielokrotne oglądanie przemocy prowadzi do stopniowego zaniku pierwotnego 

wzburzenia. 

4. Teorię katharsis Zygmunta Freuda. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że agresja jest 

wrodzonym popędem u człowieka. Teoria Freuda zakładała, że oglądanie wielu 

agresywnych scen prowadzi niejako do oczyszczenia i u odbiorców zmniejsza się 

gotowość do podejmowania zachowań agresywnych.
36

 Freud był przekonany, że 

jeżeli człowiek nie będzie miał możliwości wyładowania agresji, to w 

konsekwencji może to doprowadzić do kumulowania się agresywnej energii, aż w 

końcu wybuchnie ona w formie skrajnego gwałtu lub choroby psychicznej. 

Zwolennicy tej teorii twierdzą, że efekt oczyszczenia występuje tylko wtedy, gdy 

cierpienia i okaleczenia ofiar pokazane są możliwie jak najwierniej. Nie 

stwierdzono jednak, aby brutalne przekazy medialne zmniejszyły agresję. Tylko 

bardzo nieliczni badacze są zdania, że dzieci powinny oglądać przemoc. Do nich 

należy m.in. psychiatra Bruno Bettelheim, który uważa, że dzieci powinny 

oglądać telewizję razem z  rodzicami. 

5. Teorię racjonalizacji. Jej zwolennicy twierdzą, że osoby agresywne z 

upodobaniem oglądają brutalne sceny, gdyż później własne postępowanie mogą 

uznać za normalne. Dochodzą do przekonania, że skoro podobnie postępuje 

bohater telewizyjny, to przestępca nie robi nic złego. Taka racjonalizacja 

(usprawiedliwienie) pozbawia agresora wyrzutów sumienia.
37

 

                                                
36

 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert , op.cit., s. 244-245. 
37

 M. Kunczik, A.Zipfel, op.cit. s. 206-209. 
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6. Teorię podekscytowania i podniecenia Dolfa Zillmana. Teoria ta wyjaśnia, że 

podniecenie wynikające z oglądania programu, może zostać wyładowane 

natychmiast na najbliższym otoczeniu. 

7. Teorię Leonarda Berkovitza nowych skojarzeń poznawczych. Zakłada, że przede 

wszystkim oglądanie usprawiedliwionej przemocy będzie z dużym 

prawdopodobieństwem powtórzone przez widza. 

Trudno jest jednoznacznie przyjąć którąś z powyższych koncepcji jako wyłącznie 

zasadną. Zagadnienie to wydaje się być bardziej złożone i zależne od szeregu czynników. 

Jednakże najczęściej wskazuje się, iż nadmiernie ukazywanie demoralizujących obrazów 

w telewizji  może powodować osłabienie naturalnych reakcji emocjonalnych dzieci, co w 

konsekwencji prowadzi do całkowitego zobojętnienia. 

 

 

4. Oddziaływanie telewizji na psychikę małoletnich w świetle badań 

empirycznych.  

 

Znaczący wpływ mediów, zwłaszcza najnowszych nośników informacji opartych 

na technologiach informatycznych, na kształtowanie świadomości społecznej, 

spowodował, że zagadnienie wpływu występujących w nich szkodliwych obrazów na 

psychikę najmłodszych widzów od dłuższego czasu stanowi przedmiot zainteresowań 

specjalistów różnych dziedzin. Są oni zaniepokojeni faktem promowania w coraz 

większym stopniu kultury strachu, polegającej na epatowaniu aktami przemocy i 

prezentowaniu negatywnej wizji świata.  

Chociaż zjawiska przemocy i agresji towarzyszyły człowiekowi od zawsze, 

niektórzy obserwatorzy współczesności skłonni są przyjąć tezę, że żyjemy w czasach, w 

których osiągnęły one swoje apogeum. Zdaniem M. Binczyckiej-Anholcer, przemoc jest 

obecnie zjawiskiem powszechnym; obejmuje wszystkie dziedziny życia, środowiska 

społeczne, grupy zawodowe i wiekowe.
38

 Przemoc stała się zjawiskiem społecznym, 

wręcz nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. W refleksjach odnośnie 

                                                
38

 Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne, M. Binczycka-Anholcer, Warszawa 2003, s. 35. 
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do narastającej przemocy, pojawiają się też głosy, że społeczeństwa zachodnie 

przywiązują coraz mniej wagi do tych wartości i emocji, które wymagają społecznego 

zaangażowania i obywatelskiej odpowiedzialności. 

Wielu autorów podkreśla wielopłaszczyznowość oraz różnorodność czynników 

warunkujących akty przemocy i agresji w mediach. Złożoność problemu i trudności 

metodologiczne powodują jednak, że w czasopiśmiennictwie naukowym brakuje nadal 

wyników badań, które można byłoby ekstrapolować na ogólną społeczność. Nadal 

kwestią otwartą pozostaje także podstawowy problem wpływu treści szkodliwych a 

szczególnie przemocy w mediach na odbiorców; czy zachęcają do naśladownictwa, czy 

też odstraszają, czy dokonują katarsis agresji, czy ją wzmacniają. Badania amerykańskie i 

niemieckie dowiodły, że przemoc i agresja pokazywane w telewizji wyzwalają takie 

same, bądź podobne zachowania u dzieci i młodzieży w życiu. Zwrócono też uwagę na 

fakt, że silny wzrost przestępczości nastąpił po wkroczeniu pierwszego „pokolenia 

telewizyjnego” w okres dojrzewania (8–12 lat po wprowadzeniu telewizji).
39

 

Przegląd publikowanych materiałów naukowych opartych na wynikach badań 

empirycznych wskazuje, że koncentrują się one wokół analizy skali występowania 

różnego rodzaju aktów przemocy w mediach i danych telemetrycznych oraz ich skutków 

psychologicznych.  Telewizja, zdaniem A. Bałandynowicza, dążąc do zwiększenia swej 

oglądalności, stara się pokazywać wydarzenia spektakularne, wstrząsające, niezwykłe. 

Stawiana jest też teza, że banalizacja problemu śmierci i brutalności powoduje, iż te 

zjawiska przestają być dla większości widzów odrażające. Brutalne sceny oglądane w 

telewizji mogą u bardziej wrażliwych osób zwiększyć poczucie lęku i zagrożenia, bądź 

wywołać „Telewizyjny Zespół Odwrażliwienia”, polegający na stopniowym zaniku 

reakcji emocjonalnych, zobojętnieniu, a w konsekwencji ukształtowania się postawy 

psychopatycznej.
40

 

Szczególny niepokój badaczy budzi jednak fakt, że sceny agresji i okrucieństwa 

stanowią stały komponent wielu filmów dla dzieci. Większość animowanych filmów 

adresowanych do najmłodszej widowni to brutalne kreskówki, które codziennie emitują 

zwłaszcza prywatne stacje telewizyjne. W wielu tego typu filmach ma miejsce skrajnie 

                                                
39

 A. Bałandynowicz, Agresja i przemoc w środkach komunikacji społecznej, Prokuratura i Prawo, 2008, 

nr 1, s. 51. 
40

  Perswazyjne oddziaływanie telewizji. Możliwości obrony. /w:/ P. Francuz (red.), Psychologiczne 

aspekty odbioru telewizji,  Lublin 2004, s. 23-78. 
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agresywny sposób postępowania w sytuacjach trudnych. W rozwiązywaniu konfliktów 

dominuje przemoc m.in. w tak brutalnej formie jak: miażdżenie kończyn, pobicie czy 

spalenie przeciwnika. Filmy takie uczą także najmłodszego widza w jaki sposób może 

odnieść sukces, zachowując się agresywnie i stosując przemoc.  

Już w latach 60. przeprowadzono badania, które wykazały, że telewizja jest 

dominującym elementem spędzania wśród dzieci czasu wolnego. Badania te 

przeprowadzono w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.
41

 Dzieci wolały 

oglądać programy dla dorosłych, niż programy publicystyczne czy dydaktyczne, które 

cieszyły się najmniejszym zainteresowaniem. W 1959 roku w Wielkiej Brytanii powołano 

nawet specjalną komisję do przeanalizowania programów oglądanych przez dzieci. 

Przede wszystkim zwrócono uwagę na programy transmitowane między godziną 19
00 

a 

21
00

, gdyż jak się okazało, w tym czasie największa liczba dzieci zasiada przed 

telewizorami. Badania dowiodły, że miliony dzieci oglądają programy nasycone 

przemocą i seksem. Jako przykład podano wówczas westerny.
42

 Jednak psycholodzy, 

przeprowadzający te badania stwierdzili, że tego typu filmy nie wstrząsają psychiką 

dziecka w takim stopniu, w jakim czynią to np. programy realistyczne czy walki 

bokserskie.  

W Polsce pierwsze badania nad wpływem przemocy ukazywanej w telewizji na 

psychikę najmłodszych widzów przeprowadzono niemal w tym samym czasie, bo w 

latach 1959-62. Badaniem objęto wówczas 239 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Autor 

badania, Józef Chałasiński wskazał podobieństwo wyników polskich z wynikami 

angielskimi i amerykańskimi.
43

 Jedyną różnicą, którą zaobserwował był fakt, że polskie 

dzieci nie wykazywały zainteresowania programami dla dorosłych. Trzeba jednak mieć 

na uwadze, że badania były przeprowadzone w latach 1959-62, a sytuacja społeczno-

ekonomiczna w Polsce znacząco różniła się wówczas od tej w Stanach Zjednoczonych 

czy w Wielkiej Brytanii. Oferta programowa w naszej rodzimej telewizji również różniła 

się od tej w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii.  

Od czasu pierwszych badań J. Chałasińskiego, praktycznie nic się nie zmieniło 

oprócz faktu, że oferta polskiej telewizji w niczym nie odbiega od tej prezentowanej w 
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Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Dziś całe niemal pokolenie ludzi 

młodych jest “wychowywane” przez media, od wczesnego dzieciństwa pozostawione 

sam na sam z telewizorem. W ten sposób czerpią informację o tym, co złe, co dobre, co 

wypada a co nie. Dzieci pozbawione umiejętności odróżnienia dobra od zła, prawdy od 

iluzji, są narażone na skrzywienie rzeczywistego obrazu świata. Wytwór wyobraźni 

scenarzystów staje się wiarygodnym źródłem informacji o realnym świecie.  

Powiedzenie, że „telewizja ogłupia” nie wydaje się bezzasadne. 6 stycznia 1998 

roku na południu Polski sześcioletni chłopiec uwierzył, że jak Batman potrafi latać i 

skoczył z trzeciego piętra. Był sam w domu, zadzwonił dzwonek do drzwi, zadziałała 

wyobraźnia, stanął na parapecie i wyskoczył. Bał się, że ktoś może włamać się do 

mieszkania. Myślał, że zatrzyma się metr nad ziemią… jak Batman. W grudniu 1997 

roku z kolei w Nowej Zelandii zaprzestano w telewizji nadawać reklamę, w której 

gwiazdy filmu skakały z wodospadu. Jak się później okazało 5 osób powtórzyło taki 

skok, dwie z nich zabiły się. Występujący w reklamie aktorzy nie skakali – był to montaż 

komputerowy.
44

 Telewizja ukazując przemoc, brutalność nie wnika w źródła zła, ale 

relacjonuje je, aby zaszokować
45

.  Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez 

filadelfijską Anneburg School of Communication 55 % bohaterów programów 

nadawanych w czasie największej oglądalności raz w tygodniu jest uwikłanych w ostre 

konfrontacje.
46

   

W 1994 roku Mirosława Wawrzak – Chodaczek przeprowadziła we Wrocławiu 

badania, które miały określić ilość czasu poświęcanego środkom masowego przekazu, 

rodzaj oglądanych programów i ich wpływ na zachowania dzieci.
47

 Wyniki pozwoliły 

określić powiązania pomiędzy elementami życia rodzinnego i sytuacji towarzyszących, 

recepcji programów telewizyjnych i filmów wideo, które wywoływały wśród dzieci 

niepokój ruchowy oraz powodowały, że dzieci osiągały gorsze wyniki w nauce.  

                                                
44
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Były to: 

1. częste korzystanie z telewizji od najmłodszych lat życia; 

2. oglądanie programów o treściach agresywnych; 

3. rodzina, w której nie kontroluje się oglądania programów telewizyjnych, gier 

komputerowych czy kaset wideo; 

4. dom, w którym kontakty emocjonalne zastępują środki masowego przekazu;   

5. małe zaangażowanie rodziny w różnego rodzaju rozrywki kulturalne; 

6. rodzice stosujący agresywne metody wychowawcze; 

7. pozostawienie dziecka bez opieki przez dłuższy czas; 

Jak zauważyła Mirosława Wawrzak – Chodaczek pewien wpływ na zachowanie 

dzieci miało także wykształcenie rodziców, ich miejsce zamieszkania oraz sytuacja 

materialna. Występowały również różnice w stosunku do dzieci mieszkających na wsi i 

w mieście. Dzieci wiejskie wykazywały mniej agresji, niż dzieci z miasta. Być może 

wpływał na to gorszy status materialny dzieci ze wsi (brak telewizji czy komputera). 

„Tylko minimalny odsetek małych telewidzów ma swój czas percepcji bodźców 

identyczny z czasem nadawania obrazu. Dziecko przyglądając się nowo pokazanemu 

przedmiotowi, zwierzęciu czy człowiekowi poświęca mu chwilę uwagi. Słowa podawane 

w szybkim tempie są dla dziecka często bełkotem zagłuszającym wszelką informację. 

Ponadto tempo przekazu działa na podświadomość i wywołuje potrzebę silnych 

wrażeń”.
48

 

Z kolei badania przeprowadzone przez Iwonę Ulfik-Jaworską z Katedry 

Psychologii Wychowawczej i Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na 240-

osobowej grupie dzieci wykazały, iż ponad 96% dzieci było przekonanych, że niektóre 

przekazy mogą mieć zły wpływ na nie, 80% uważało, że programy te mogą mieć zły 

wpływ również na dorosłych. Przytłaczająca większość dzieci wskazała, że zły wpływ 

mają na widzów przede wszystkim sceny przemocy. Niejednokrotnie agresywne obrazy 

określa się mianem programów akcji czy przygodowych. Każdy po włączeniu odbiornika 

telewizyjnego ma możliwość obejrzenia filmu, w którym ludzie są zabijani lub 

maltretowani, filmów rysunkowych, w których główni bohaterowie są nierzadko po 

prostu sadystami oraz programów informacyjnych, w których większość materiałów 
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filmowych  traktuje  o  wojnie,  zabójstwach  czy  wypadkach. Dzieci zapamiętują więcej  

treści negatywnych niż pozytywnych, stają się pobudzone emocjonalnie, nierzadko 

wystraszone tym, co zobaczyły. 

W 1962 roku Hilda Himmelweit przeprowadziła badania, w których określiła jakie 

sceny, obrazy budzą wśród dzieci największy lęk.
49

 Jak się okazało, poziom lęku u 

dziecka zależy od zastosowanego narzędzia przemocy. Najwyższy poziom strachu 

wywołuje więc użycie siekier, noży, średni poziom – broni białej: szabli, mieczy, a 

najniższy – broni palnej. Dzieci nie obawiają się, jak wynika z badań Hildy Himmelweit, 

np. westernów, gdyż znają konwencję takich produkcji, ale równocześnie oczekują tzw. 

„happy endu”. Według tej badaczki dzieci są bardziej wrażliwe na przemoc słowną 

(krzyki, wyzwiska), niż na przemoc fizyczną. Obejrzane przez dziecko antyspołeczne 

wzory postępowania w środkach masowego przekazu, mogą zacząć funkcjonować jako 

modele w sytuacjach życiowych. Istnieje również korelacja między poziomem 

agresywności u widza, a jego upodobaniami do określonych gatunków czy treści. Im 

wyższa agresywność, tym większa skłonność do oglądania okrutnych scen w mediach. 

Młodzi odbiorcy, którzy odczuwają brak uznania w grupie, czy brak poczucia 

bezpieczeństwa, posiadają zwiększone „zapotrzebowanie” na treści o charakterze 

aspołecznym. Kompensują tym samym te braki i w ten sposób wyładowują tłumioną 

złość i agresję. 

Z kolei brytyjski psychiatra, Richard Fox – zwolennik behawiorystycznej teorii 

uczenia się, zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą nieprzemyślany 

dobór treści skierowanych do dziecka.
50

 Według niego dystrybucja drastycznych scen 

może spowodować wiele niepożądanych skutków społecznych. O ile u osób dobrze 

dostosowanych społecznie treści negatywne nie są w stanie wyrządzić większych 

spustoszeń w psychice, o tyle dla neurotyków, psychopatów, socjopatów, ale przede 

wszystkim dzieci, obrazy te mogą prowadzić do czynów naśladowczych. 

Zdaniem  Janiny Koblewskiej, która  objęła badaniem grupę uczniów od 13 do 15 

lat i dorosłych w wieku 20 – 23 lat - okrucieństwo moralne (znęcanie się słowne) działa 

na młodzież słabiej niż okrucieństwo fizyczne.
51

 W przypadku dorosłych nie było 
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jednoznacznych odpowiedzi. Zależało to od indywidualnych doświadczeń życiowych. 

Siła oddziaływania okrucieństwa zależała od umiejscowienia go w strukturach programu, 

od jego typu, od tego, czym zostało poprzedzone czy zakończone oraz od stosunku osoby 

oglądającej do postaci cierpiącej czy zadającej cierpienie. Jeżeli lubiany bohater 

wyrządzał cierpienie postaci nielubianej przez oglądającego, wywoływało to słabszy 

wpływ niż sceny ukazujące znęcanie się nielubianej postaci nad ulubioną. Według J. 

Koblewskiej, sceny okrucieństwa wywierają większy wpływ na dziewczynki i kobiety, 

gdyż po projekcji stawały się bardziej agresywne i rozdrażnione. 

Istotne dla poruszanego problemu są również wyniki badań K. Bjorkwista z 1985 

roku.
52

 Przeprowadził on badania, na podstawie których stwierdził, że ważnym 

czynnikiem odblokowującym może być przemoc przedstawiona w sposób 

humorystyczny, gdzie agresja jest nagradzana śmiechem. Brakuje w takich obrazach 

elementu występującego w realnym świecie, gdyż prawdziwa agresja ciągnie za sobą 

przecież takie skutki jak cierpienie ofiary, poczucie winy napastnika, potępienie 

społeczne. Brakuje tego nie tylko w filmach animowanych, gdzie główny bohater jest 

miażdżony, spada z dużej wysokości, po czym wstaje i funkcjonuje dalej. W popularnym 

„familijnym” filmie fabularnym „Kevin sam w domu” można więc zobaczyć 

humorystyczne, ale równocześnie realistyczne kadry przedstawiające brutalne sceny 

podpalania mężczyzny – złodziejaszka przez malca pozostawionego w domu. Widzimy 

stąpanie po stłuczonym szkle, uderzenia ciężkimi przedmiotami, spadanie z dużych 

wysokości. Jednak bohaterzy wychodzą z tych opresji bez większego uszczerbku na 

zdrowiu. Może to rodzić w dziecku przekonanie, że w świecie rzeczywistym, podobnie 

jak w tym, prezentowanym przez środki masowego przekazu, agresywne zachowanie nie 

grozi żadnymi konsekwencjami. Jeżeli agresja nie wiąże się z lękiem przed jej skutkami, 

istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało mniej oporów, aby 

się nią posłużyć w codziennym życiu. Nierzadko przemoc w mediach wyzwala 

ukształtowaną już potrzebę agresji lub aktywizuje stłumione patologiczne impulsy 

agresji. Ten rodzaj skutków został zaobserwowany w szeregu przypadków zabójstw 

dokonanych przez dzieci na ich rówieśnikach. Zabijają, odwzorowując swoim 

zachowaniem fragmenty filmu oglądane w telewizji lub kinie.   

Sceny zawierające treści uznawane za szkodliwe są atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i 
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dla dorosłych ze względu na silne emocje, które te obrazy wywołują. Najpopularniejsze 

programy i filmy dla dzieci zawierają brutalne sceny, seks, wulgarne słownictwo. Zyski z 

filmu zależą od ilości widzów, którzy obejrzą dany obraz. Nawet, jeżeli oglądalność 

wzrośnie o 1 procent, zyski podniosą się o miliony dolarów. Według G. Gerbnera sceny 

przemocy można zazwyczaj nakręcić mniejszym kosztem, gdyż kiedy pokazuje się 

przemoc, która przyciąga widzów, można zadowolić się banalnymi i źle zagranymi 

opowiastkami.
53

 Chociaż każdy z nas ma wyrobiony pogląd na zbrodnię, to jednak w 

wielu przypadkach nie ukształtował się on na skutek osobistego doświadczenia. Środki 

masowe są „żywym informatorem” o przestępstwach i zbrodniach.
54

 

Byron Reeves oraz Clifford Nass, amerykańscy informatycy od spraw technologii 

komunikacyjnej wykorzystując metody psychologii społecznej i socjologii postanowili 

sprawdzić, w jaki sposób młodzi ludzie reagują na media. Przygotowali do eksperymentu 

dziesięć dwuminutowych programów składających się z fragmentów wieczornych 

wiadomości amerykańskiej telewizji publicznej, które nierzadko wykorzystywały 

dramatyczne, negatywne obrazy.
55

 Były więc choroby i głód dzieci, katastrofy 

samolotowe oraz uliczne burdy. Każdy z programów składał się z trzech części. Pierwsza 

trwała około 45 sekund i zawsze ukazywała prezentera siedzącego za biurkiem w studiu. 

Trzecia część była swego rodzaju klamrą kończącą informacje, podczas której 

ukazywano ponownie tego samego prezentera kończącego pracę. Dla środkowej części 

każdego programu, autorzy eksperymentu stworzyli dwie różne wersje. Jedną wersję 

tworzyły obrazy związane z przedstawianymi informacjami, ale nie ilustrowały one 

dosadnie negatywnych treści np. zamiast obrazu głodujących dzieci, pokazywano więc 

pracownika socjalnego. Druga wersja zawierała już bardzo drastyczne ilustracje do 

informacji. A więc pokazano krew, choroby, gwałt itp. W obu wersjach głosu użyczał ten 

sam lektor. Po dwóch miesiącach osoby, które oglądały te programy zapytano co 

pamiętają. Okazało się, że uczestnicy eksperymentu bez większych problemów 

zapamiętali szczegóły programu, w którym ilustracje były dosadne. Było to dla badaczy 

wyraźnym potwierdzeniem, że łatwiej zapamiętujemy negatywne treści. 

Stwierdzono również, że uczestnicy, którzy oglądali drastyczne sceny w środku 

                                                
53

 G.Gerbner, L.Gross, The scary Word of TV’s heavy viewer, „Psychology Today”, 1975,  

nr 10 (4), s.41 i n. 
54

 E. Aronson, T.D.Wilson, R.M.Akert, op.cit., s. 108. 
55

 B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, Warszawa 2000, s. 151. 



37 

 

każdego programu, potrafili udzielać lepszych odpowiedzi na pytania odnośnie do 

ostatniej części montażu. Bardziej skoncentrowane mózgi uczestników badania, mogły 

znacznie lepiej przetworzyć to, co nastąpiło potem. Odwrotnie stało się po obejrzeniu 

informacji na początku programu. Badani, którzy widzieli drastyczne wersje zapomnieli 

część tego, co prezentowano im przed negatywnymi częściami montażu. „Wstrząs 

wywołany przez negatywne informacje sprawia, że młody człowiek nie tylko nadstawia 

uszu i bardziej słucha tego, co nastąpi, ale jest także mniej skłonny do opracowywania i 

rozważania informacji, które otrzymał przedtem”.
56

 

Można wysnuć więc wniosek, że niezależnie od tego czy dziecko ma do czynienia 

z negatywnymi zjawiskami ukazywanymi w mediach, czy rzeczywistymi, w równym 

stopniu angażują one emocjonalnie, zapadają głęboko w pamięć. Co istotne, wszystko 

przebiega niemal automatycznie, bez szczególnego myślenia czy analizowania tego, co 

się widzi. Recepcja medialnych przekazów w sposób bezrefleksyjny, bez poddania ich 

racjonalnej ocenie może być u dziecka przyczyną zahamowania rozwoju osobowości, 

tworzenia irracjonalnych sfer w myśleniu i działaniu. Większość badań 

przeprowadzonych przez psychologów sugeruje, że oglądanie przemocy w środkach 

masowego przekazu w dzieciństwie wpływa na zachowanie jednostek w ich późniejszym 

życiu. 

W telewizji dziecko styka się z nadreprezentacją agresji, która występuje tam 

znacznie częściej niż w życiu realnym. Nadawcy starając się o jak największą 

oglądalność pokazują wydarzenia spektakularne, wstrząsające, nasycone okrucieństwem. 

U młodych odbiorców wywołuje to przekonanie, że w rzeczywistości tak oto wygląda 

realny świat, gdyż kilkulatek nie jest w stanie rozgraniczyć prawdy od fikcji. 

Psychologowie oraz zwolennicy wprowadzenia ostrych sankcji wobec nadawców, którzy 

w paśmie tzw. rodzinnym, puszczają sceny brutalne postulują, że może to doprowadzić 

do błędnego postrzegania świata, że zachowania agresywne staną się niejako normą. Nic 

dziwnego, że badacze biją na alarm. Wyniki badań amerykańskich naukowców 

wykazały, że aby obejrzeć na żywo tyle aktów przemocy, ile dziecko ogląda miedzy 7 a 

18 rokiem życia, trzeba byłoby żyć w środowisku przestępczym przez 580 lat! Po 

przeprowadzonej przeze mnie krótkiej analizie matematycznej okazało się, że jeśli 

polskie dziecko ogląda dziennie telewizję przez 3 godziny, daje to rocznie 1100 godzin.  
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Jeśli założymy, że sceny przemocy pojawiają się tylko 10 razy na godzinę uzyskamy 11 

tysięcy scen przemocy w ciągu roku!  

Łatwo można jednak wywnioskować, że w tym przypadku dziecko pozostawione 

sam na sam z ekranem telewizora jest po prostu bezbronne. W 1977 roku amerykańska 

psycholog Patricia Edgar, przeprowadziła badania, w których stwierdziła, że wydawać by 

się mogło niewinny film pt. „Our Mother’s Mouse”, w którym zwłaszcza dzieci i 

młodzież mogły się identyfikować z filmowymi bohaterami (śmierć matki, rozpad 

małżeństwa) okazał się bardziej brutalny niż pełen krwawych, wojennych scen film pt. 

„Parszywa dwunastka”.
57

 

Na temat wpływu przemocy w mediach na psychikę dzieci wypowiedziało się 

bardzo wielu psychologów i socjologów, jednak ich opinie są podzielone. Jedni twierdzą, 

że im więcej oglądanej przemocy, tym większe prawdopodobieństwo agresywnego 

zachowania. Inni są zdania, że bezpośredniej korelacji w tym przypadku nie ma. 

Ustalenia przeczą więc sobie. Aby uporządkować te sprzeczne opinie posłużono się w 

badaniach oddziaływania obrazów przemocy w mediach metodą zwaną „metaanalizą”.
58

 

Metodą posłużyło się wielu badaczy, np. Wendy Wood wraz z Frankiem Wongiem oraz 

Gregorym Chachere’em, którzy  przeanalizowali 28 eksperymentów, w których dzieci i 

nastolatki oglądały obrazy przemocy w mediach, a następnie obserwowano, czy 

wykazują one w rzeczywistości tendencje agresywne wobec innych dzieci. W większości 

badań stwierdzono wyższy poziom agresji u dzieci oglądających wcześniej brutalne 

obrazy. Podsumowanie tych wyników jednoznacznie wskazywało, że agresywne obrazy 

prezentowane przez media, stymulują agresywne zachowania wśród dzieci i młodzieży.
59

  

Badacze zwrócili także uwagę, że gdy przeprowadzi się eksperyment polegający 

na manipulowaniu dawką przemocy oglądanej przez daną osobę, a następnie 

sprawdzeniu jaki to miało wpływ na jej skłonność do aplikowania wstrząsów 

elektrycznych innej osobie, to okaże się, że nigdy wyniki badania nie będą identyczne. I 

choć większość badanych, którzy oglądali brutalne sceny przed eksperymentem, z 

większą częstotliwością aplikowała wstrząsy elektryczne innej osobie, to nie należy 
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wykluczać, że osoby, które przystąpiły do badania np. w złym humorze, mogą również 

objawiać agresję, nawet jeśli nie oglądały wcześniej scen brutalnych w telewizji. „Tak 

samo jak zróżnicowanie reakcji różnych badanych w pojedynczym eksperymencie ujmuje 

się w granicach błędu i uwzględnia dopiero po przeprowadzeniu testu statystycznej 

istotności, tak i różnice pomiędzy wieloma badaniami tego samego problemu bierze się 

pod uwagę w metateście sprawdzającym ich statystyczną istotność we wszystkich 

badaniach”.
60

  

Podatność na obrazy przemocy stwierdzono wśród 13 % badanych. W trakcie 

takiego eksperymentu, dzieciom pokazuje się jeden lub dwa nasycone przemocą 

programy. Bez wątpienia może to być powód do niepokoju, gdyż skoro nawet tak krótki  

kontakt wpływa na zachowania agresywne, to jaki może być skutek oglądania 200 000 

obrazów przemocy, które dziecko ogląda do momentu ukończenia szkoły średniej?
61

  

Wnioski z metaanalizy potwierdzają bandurowską teorię społecznego uczenia się, 

natomiast pozostają w dalekiej sprzeczności z alternatywną teorią katharsis, wedle której 

oglądanie dużej dawki przemocy, prowadzi do rozładowania agresji.   

Warto przytoczyć również badania L.R. Huesmanna, który poddał 

eksperymentowi 169 dzieci w wieku od 6 do 8 lat oglądające w mediach dużo 

przemocy.
62

 Poddano je dwóm różnym oddziaływaniom w ciągu dwóch lat. Podczas 

pierwszego etapu dzieci oglądały przemoc w programach telewizyjnych, a następnie 

miały dyskutować, jak w rzeczywistości można byłoby rozwiązać podobny jak w filmie 

problem, ale bez użycia przemocy. Sama dyskusja nie przyczyniła się w żadnym stopniu 

do obniżenia agresywności dzieci. Nie były one również przekonane, co do realności 

telewizyjnej przemocy. Te same dzieci uczestniczyły po dziewięciu miesiącach w drugim 

etapie eksperymentu. Dyskutowały nad negatywnym wpływem przemocy w telewizji, jej 

wpływem na zachowania, pisały wypracowania na ten temat oraz nakręciły króciutki film 

wideo, w którym głośno je odczytywały. Wprowadzony czynnik eksperymentalny 

zredukował zachowania agresywne oraz obniżył korelację między agresją a oglądaniem  

przemocy w telewizji. Można wywnioskować, analizując otrzymane wyniki, że mamy do 
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czynienia z mechanizmem unikania czynnego i biernego.
63

  

L. R. Huesmann i L. D. Eron (1983, 1984) przeprowadzili także cykl innych 

badań, które podejmowały problem przemocy w telewizji w złożonym kontekście z 

uwzględnieniem różnych czynników.
64

 Dotyczyły one wpływu przemocy na agresywne 

zachowania dzieci, których grupy były badane w Stanach Zjednoczonych oraz w 

Finlandii. Analizowano, jak oglądanie przemocy w dzieciństwie skutkuje w okresie 

późniejszym. Naukowcy stwierdzili, że istnieje korelacja pomiędzy oglądaniem 

przemocy w telewizji a agresywnością dziecka.
65

 Okazało się, że ta korelacja jest 

silniejsza wśród chłopców niż dziewczynek, większa również w Stanach Zjednoczonych, 

niż w Finlandii. Dostrzeżono także duży związek między samooceną identyfikującą się z 

modelem przemocy w telewizji oraz zachowaniami agresywnymi. Dzieci (zwłaszcza 

chłopcy) identyfikowały się z postacią przemocy. Nie dowiedziono natomiast, że 

przemoc w telewizji wpływa wyłącznie na dzieci niejako predestynowane do zachowań 

agresywnych. 

Jak twierdzi Maria Braun-Gałkowska zbadanie oddziaływania telewizji na 

osobowość odbiorcy nastręcza bardzo wiele problemów metodologicznych. Trudno 

wyodrębnić wpływ telewizji spośród innych czynników oddziaływania, a także określić, 

które cechy stwierdzone u odbiorców zależą od telewizji i w jakim zakresie. W wypadku 

stwierdzenia korelacji między jakąś cechą a intensywnym korzystaniem z telewizji, 

trudno określić, czy cecha ta była przyczyną czy skutkiem zainteresowania telewizją.
66
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5. Korelacja między przemocą ukazywaną w telewizji a przestępczością wśród 

nieletnich. 

 

Obawy przed wpływem przemocy i demoralizacji ukazywanej w telewizji na 

psychikę małoletnich pojawiły się niedługo po tym, jak telewizja w ogóle zaczęła 

nadawać. Był wówczas rok 1946. Do roku 1972 zgromadzono już wystarczająco dużo 

badań empirycznych, aby naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych mógł wyrazić opinię, 

że “...przemoc pokazywana w telewizji ma niewątpliwie zły wpływ na niektórych 

członków naszego społeczeństwa”.  

Istotnym problemem w punktu widzenia tematyki niniejszej dysertacji jest 

poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o genezę nadmiernej agresji i przemocy w relacjach 

społecznych. Szukając jej źródeł, podkreśla się, że w procesie tym dużą rolę odgrywają 

środki masowego przekazu, a zwłaszcza media elektroniczne. Audycje telewizyjne 

przepełnione są przemocą, wulgarnym słownictwem.  Nadawcy telewizyjni często 

argumentują, że tego typu programy są odpowiedzią na konkretne zapotrzebowania 

widzów. Jednak równie dobrze można tę zależność odwrócić i stwierdzić, że to właśnie 

telewizja jest odpowiedzialna za kształtowanie potrzeb widzów. Prawdopodobnie inne 

przekazy wiązałyby się z innymi oczekiwaniami najmłodszej widowni. Ciągle 

pojawiające się w telewizji wulgarne słownictwo, aspołeczne zachowania, erotyka 

prowadzą do zjawiska tzw. słuszności społecznej, które można wytłumaczyć słowami: 

„Skoro tak dużo i często mówi się o takich zjawiskach, należy uznać, że jest to naturalne i 

tak należy postępować”.
67

 Bardzo niepokojące jest to, że telewizyjni bohaterowie, którzy 

promują demoralizujące zachowania, nigdy nie ponoszą z tego powodu żadnych 

konsekwencji. Dzieci zapamiętują więcej treści negatywnych niż pozytywnych, stają się 

pobudzone, nierzadko wystraszone po tym, co zobaczyły często dochodzi także do tzw. 

znieczulicy, która jest efektem stałego, nadmiernego oglądania scen przemocy. 

„Telewizja i film wykasowują abstrakcyjność, przytępiając zarazem wrażliwość. W 

rezultacie widok masakrowanego człowieka na ulicy przestaje być wstrząsem, ogląda się 

scenę,  tak  jakby  rozgrywała  się  na  ekranie.  Odbiorca  zaczyna przyzwyczajać się do  
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przemocy, zaczyna ją traktować jako coś zupełnie naturalnego. Młody odbiorca filmów 

przepełnionych agresją nie oddziela rzeczywistości od fikcji”.
68

  

Eksperymenty laboratoryjne, przeprowadzone przez L. Berkowitza, A. Bandurę i 

innych dowodzą, że im więcej przemocy przedstawianej jest w telewizji, tym więcej 

młodych ludzi wykazuje skłonność do zachowań agresywnych, widząc  w nich skuteczny 

środek rozwiązywania międzyludzkich problemów.
69

 Im większa jest częstotliwość 

oglądania przemocy w telewizji, tym większa jest agresywność. Dzieci i młodzież 

oglądające programy telewizyjne szczególnie nasycone agresją, mają o wiele większe 

predyspozycje do stosowania przemocy w międzyludzkich kontaktach, niż ci młodzi 

ludzie, którzy systematycznie oglądali programy o nikłym ładunku przemocy.  

Istnieją dwie skrajnie różne opinie dotyczące sporu o wpływ scen okrutnych i 

drastycznych na zachowania młodych ludzi. Z jednej strony prezentuje się pogląd o 

braku dowodów na istnienie związku miedzy przestępczością nieletnich a wzrostem 

poziomu prezentowanej agresji w środkach masowego przekazu. Z drugiej pogląd ten się 

neguje i wskazuje na „edukacyjne” możliwości takiego przekazu dla nieletniego 

odbiorcy.
70

 Jak często bywa racja leży po obu stronach. Bezspornym wydaje się jednak 

fakt, że młody człowiek, który został wychowany przez odpowiedzialnych rodziców, 

będzie bardziej odporny na negatywne oddziaływanie mediów, gdyż stopień podatności 

młodzieży na kryminogenny wpływ środków masowego przekazu jest odwrotnie 

proporcjonalny do siły pozytywnego uczuciowego oddziaływania środowiska 

rodzinnego. Wydaje się zatem słuszne stwierdzenie, iż środki masowego przekazu nie są 

jedyną bezpośrednią przyczyną narastania przestępczości nieletnich, gdyż prawidłowo 

socjalizowana osoba w dobrze spełniającym swoje funkcje środowisku rodzinnym jest na 

nie odporna i wcale nie należy się po niej w przyszłości spodziewać zachowań 

przestępczych.
71

  

W USA dyskusja nad tym, czy przemoc ukazywana w telewizji wpływa na 

agresywne zachowanie w przyszłości wywołała bardziej burzliwe dyskusje niż w innych 

krajach. Od przeszło 30 lat w dyskusjach na ten temat biorą udział: Kongres 
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Amerykański, administracja, rząd, policja, profesorowie, badacze, środowiska zajmujące 

się zdrowiem, rodzice, specjaliści z dziedziny zdrowia psychicznego oraz sami sprawcy 

przemocy. Powody zainteresowania przemocą w mediach są zrozumiałe. Wiąże się ono z 

dwiema tendencjami demograficznymi po drugiej wojnie światowej, wyraźniej 

występującymi w USA niż w innych krajach: 

1. z bardzo dużym wzrostem kontaktu młodzieży z mediami; 

2. z bardzo wyraźnym wzrostem przemocy wśród młodzieży od końca lat 40. 

Publiczna dyskusja najczęściej rozpoczyna się wówczas, gdy dochodzi do czynów 

naśladowczych. Tak było np. w Wielkiej Brytanii, kiedy w 1993 roku w Liverpoolu 

dwóch dziesięciolatków zamordowało małego Jamesa Bulgera. Jak się później okazało, 

chłopców zainspirował do popełnienia zbrodni film, jaki zobaczyli krótko przed tym 

wydarzeniem. James został, podobnie jak w filmie, uprowadzony, następnie oblano mu 

twarz niebieską farbą i tak jak filmowemu bohaterowi, zmasakrowano głowę, po czym 

mordercy porzucili go w rowie przy drodze.
72

 W tym przypadku związek między aktem 

przemocy a odbiorem mediów jest przez psychologów określony jako bezpośredni i 

monokauzalny. Wielu psychologów, socjologów, kryminologów, prawników szuka 

potwierdzenia dla występującej korelacji pomiędzy przemocą ukazywaną w mediach a 

wzrostem przestępczości wśród młodzieży. Bardzo rzadko przedstawia się wzorce 

postępowania szlachetnego wywodzące się z zakorzenionych w europejskiej cywilizacji 

norm moralnych i z ducha odpowiedzialności za własne postępowanie.
73

 Inni, choć nie 

kwestionują problemu przemocy w mediach, wskazują jednak na trudności z 

zastosowaniem w prawie odpowiedniej definicji pojęć, takich jak: przemoc, 

obsceniczność, które ich zdaniem są nieostre i ocenne.
74

  W okresie od końca drugiej 

wojny światowej liczba morderstw w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 5 do 10 

zamordowanych na sto tysięcy osób w okresie od końca lat czterdziestych do lat 

osiemdziesiątych i utrzymywała się na tym poziomie do połowy lat dziewięćdziesiątych. 

Takie statystyki przytoczył wykładowca uniwersytetu w Michigan, L. Rowell Huesmann 

– specjalista z zakresu badania wpływu mediów elektronicznych na psychikę dzieci.
75

 

                                                
72

 M. Kunczik, A. Zipfel, op.cit. s. 202. 
73

 Ibidem, s. 1. 
74

 A. Bałandynowicz, op.cit. s. 63. 
75

 Dane pochodzą z wykładu prof. Huesmanna, który odbył się na Uniwersytecie Warszawskim w dn. 9-

10 czerwca 2001 roku w ramach międzynarodowych warsztatów na temat „Przemoc w społeczeństwie, 



44 

 

Dane te dotyczą jedynie średniej krajowej. Odsetek morderstw w niektórych częściach 

miast jest dziesięć razy większy, a w przypadku młodych Afroamerykanów 

mieszkających na obrzeżach miast jest aż trzydzieści razy większy od średniej krajowej 

(300/100 000 wśród mężczyzn od 18 do 24 roku życia). W ciągu ostatnich dziesięciu lat 

liczba morderstw wśród młodzieży zwiększyła się o ponad 50 procent. Takie statystyki 

oznaczają, że na każdy tysiąc mężczyzn między 18 a 24 rokiem życia żyjących na 

obrzeżach amerykańskich miast, co roku zostaje zamordowanych trzech. Oznaczają one 

również, że około trzech mężczyzn na stu, zostanie zamordowanych przed ukończeniem 

dwudziestu pięciu lat.  L. R. Huesmann wiąże wzrost przemocy wśród młodzieży z 

powstaniem telewizji, a w konsekwencji z obrazami agresji przez nią prezentowanymi. 

Okazuje się więc, że w przypadku tych młodych ludzi morderstwo jest, obok wypadków 

samochodowych, głównym powodem śmierci. Według L.R. Huesmanna stopień 

przemocy wśród młodych ludzi wzrósł po drugiej wojnie światowej, kiedy pojawiła się w 

życiu codziennym Amerykanów telewizja.  

W Polsce od lat dziewięćdziesiątych odnotowuje się stały wzrost sprawców i 

liczby dokonywanych przestępstw. Od 1990 roku wzrasta również przestępczość 

nieletnich, aczkolwiek wskaźniki dynamiki przestępczości dzieci i młodzieży są znacznie 

niższe, niż wskaźniki dynamiki przestępczości dorosłych. Szczególnie niepokojące są 

dwie tendencje występujące w przestępczości nieletnich – brutalizacja działań sprawców 

oraz rosnąca liczba dzieci w wieku do lat 13 popełniających czyny karalne. Od 1995 r. 

policja rejestruje również liczbę nieletnich ofiar przestępstw według wybranych 

kwalifikacji prawnych
76

. 
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Tabela nr 1 

Czyny zabronione nieletnich (Polska). 

 Rok Zabójstwo Uszczerbek 

na zdrowiu 

Udział 

w bójce 

lub 

pobiciu 

Zgwałcenie Kradzież 

rozbójnicza, 

rozbój, 

wymuszenie 

Kradzież z 

włamaniem 

2008  9  3.384 3.242  92 8.161 8.229 

2007 11 3.534 2.958 126 7.511 9.185 

2006 19 3.429 2.694 148 8.154 9.419 

2005 11 3.016 2.147 116 8.081 11.052 

2004 11 3.260 2.175 95 9.558 10.989 

2003 7 2.835 1.923 237 9.472 11.238 

2002 21 2.877 1.697 118 9.537 13.704 

2001 20 2.853 1.727 166 10.838 16.814 

2000 16 3.256 1.782 191 12.900 23.069 

1999 28 2.943 1.571 137 11.104 24.847 

1998 29 3.022 1.653 195 10.542 30.197 

1997 36 2.924 1.486 245 8.658 29.631 

1996 36 2.527 1.340 139 7.508 30.880 

1995 26 2.205 1.101 166 7.790 29.810 

1994 33 1.992 913 156 6.600 29.400 

1993 22 2.018 664 142 5.335 26.247 

1992 21 1.306 457 109 3.100 25.019 
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Tabela nr 2 

Czyny zabronione nieletnich do lat 13 (Polska).  

  2004 2005 2006 2007 2008 

zabójstwo 1 0 2 0 0 

uszczerbek na zdrowiu 219 172 199 208 184 

udział w bójce lub w 

pobiciu 
144 169 163 214 198 

zgwałcenie 3 1 6 7 1 

kradzież 374 428 455 498 491 

kradzież z włamaniem 247 212 319 358 275 

przestępstwa 

rozbójnicze 
219 175 177 183 172 

uszkodzenie rzeczy 246 215 212 255 334 

przestępstwa 

narkotykowe 
25 30 37 30 18 

przestępstwa o 

charakterze 

kryminalnym (razem) 

1873 1972 1979 2.241 2.136 

przestępstrwa o 

charakterze 

gospodarczym (razem) 

23 33 70 21 62 

przestępstwa drogowe 32 23 14 16 26 

razem 1974 2085 2117 2.319 2.271 
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Analizując powyższe statystyki policyjne można stwierdzić, że odnośnie do lat 

dziewięćdziesiątych dane wyraźnie wskazują na stały wzrost liczby rejestrowanych 

przestępstw i liczby sprawców tych przestępstw oraz nasilenie niekorzystnych zjawisk w 

strukturze przestępczości. Za jedno z tych niekorzystnych zjawisk uważa się 

przestępczość nieletnich. W ogólnej prognozie przestępczości na najbliższe lata 

dokonanej przez Komendę Główną Policji przewiduje się, że drastycznie rozwijać się 

będzie przestępczość nieletnich; z roku na rok zwiększa się także  udział nieletnich 

sprawców w przestępczości rozbójniczej, narkotykowej, związanej z kradzieżami mienia 

i uszkodzeniami ciała.
77

    

Według opinii Biura Prewencji Komendy Głównej Policji nieletni najczęściej 

popełniają przestępstwa z następujących powodów: 

1. chęci zdobycia pieniędzy, 

2. zaimponowania innym, 

3. chęci przebywania i realizowania się w grupach nieformalnych, 

4. powielania wzorów i zachowań mających swoje źródło w domu rodzinnym, bądź 

upowszechnianych w środkach masowego przekazu (sceny przemocy, 

okrucieństwa, agresji, gwałtu), 

5. poczucia bezkarności za wcześniej popełnione przestępstwa, 

6. poszukiwania akceptacji i poczucia bezpieczeństwa, których nie znajdują ze strony 

rodziców i opiekunów. 

Wielu specjalistów różnych dziedzin zastanawiało i zastanawia się nad tym, jak to 

się dzieje, że mimo tylu prób przeciwdziałania, dochodzi do tylu aktów przemocy, 

gwałtów, zabójstw, wandalizmu i kradzieży, że pojawiają się nowi sprawcy przemocy, że 

grzeczne do tej pory dzieci ulegają demoralizacji i popełniają czyny zatrważające 

rodziców i znajomych. Jak to się dzieje, że coraz więcej młodzieży popada w konflikt z 

prawem, a czyny nieletnich są coraz brutalniejsze w swoim wyrazie? Problem jest 

wielowątkowy, jako, że popełniane są różne czyny karalne, a także zróżnicowane i 

skomplikowane są przyczyny tego typu zachowań. Oceniając zagrożenie wśród 

nieletnich w zakresie występujących zjawisk patologicznych należy mieć świadomość, że 

o skali przestępczości nieletnich mogą świadczyć również rozmiary przestępstw, w 
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których sprawca nie został wykryty oraz wiele przypadków, które nie są znane Policji.
78

  

B. Hołyst pisze, że „ młodzież często ślepo naśladuje dorosłych i ich zachowania.(…) 

Wzorów szuka się w najbliższym otoczeniu: na podwórku, wśród kolegów lub bohaterów 

filmów wideo. Mass media serwują ekspozycję zbrodni. Zachowania agresywne stymuluje 

muzyka. Młodzi ludzie są bombardowani obrazkami wręcz wymuszającymi zachowania 

agresywne.(…) Młodzież dojrzewa coraz wcześniej, do zbrodni także(…). W Polsce nie 

wykształcił się nowy system wartości, w którym młodzież mogłaby się odnaleźć, a starego 

już nie ma. Jedynym pewnikiem jest pieniądz, wygrywa ten, kto go ma. Słabi muszą 

zostać wyeliminowani. Młodzież doskonale to wyczuwa.”
79

 Marek Kosewski, autor 

książki „Agresywni przestępcy” uważa, że „młodzi przestępcy patrzą na swoje ofiary jak 

na postaci  z filmów rysunkowych. Nie widzą w nich drugiego człowieka, który oddycha, 

czuje strach, ból. To jest powodem brawury, brutalności, bezwzględności.”
80

 Młodzi 

przestępcy chcą więc podkreślać swoją wyższość i specyficzną atrakcyjność. Szansę taką 

widzą w wykreowaniu siebie poprzez dobrze zorganizowany napad, rozbój czy 

zabójstwo.
81

 Pomocne w ich zaaranżowaniu stają się mass media. Pomimo tego, że 

agresja na ekranie opatrzona jest negującym komentarzem, to jest także wyraźnie 

akceptowana. Młodzi przestępcy mogą więc liczyć na sukces, a nawet uzyskanie go 

dzięki osiągnięciu popularności. To właśnie aktorzy, którzy wcielają się w postacie 

agresywnych, mocnych ludzi cieszą się dużą popularnością. W zbiorze filmowych 

zainteresowań nieletnich dominujące miejsce zajmuje tzw. kino akcji, czyli filmy 

sensacyjne i horrory. Coraz częściej wzorem osobowościowym jaki przyjmują młodzi 

chłopcy staje się człowiek „macho” kreowany przez środki masowego przekazu.  H. 

Pietrzak i J.B.Hałaj wyjaśniają, „iż czasem pod maską „ silnego człowieka” kryje się 

ofiara, która wybrała agresję jako formę obrony przed np. dyskryminacją, gdyż poprzez 

wywołanie lęku w środowisku, agresywna jednostka wzmacnia swoje poczucie 

bezpieczeństwa. Poprzez agresję manifestuje swoją wielkość, dając jednocześnie 

sygnały, że należy się jej bać.”
82

 Telewizyjne wydarzenia dnia często noszą tytuły 
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głośnych filmów, których treść pozostaje w relacji do podawanych informacji. 

Wiadomości posiadają także swoich bohaterów. O ile sprawcy głośnych bestialskich 

morderstw ukazywani są bez nutki sympatii, o tyle słynni bandyci (gangsterzy), nie 

utożsamiani przez opinię publiczną z konkretnym czynem przestępczym, ukazywani są z 

pewną dozą sympatii.
83

 Sposób przedstawiania sprawców przemocy w serwisach 

informacyjnych bliższy jest filmowi niż rzeczywistości. Porównywanie ich do postaci 

znanych z ekranu kina występuje w komentarzach i pełni podobną funkcję jak filmowe 

tytuły. Coraz trudniejsze jest odnalezienie w telewizyjnych wiadomościach jakiejkolwiek 

skali ważności w formie przedstawiania aktów przemocy, ich sprawców i ofiar. Stojąc 

tyłem do kamery wypowiadają się już nie tylko przestępcy, ale także policjanci i 

świadkowie. Ważność i atrakcyjność materiału filmowego pojmowana jest coraz częściej 

poprzez bogactwo szczegółów ujawniających ślady przemocy.
84

 

L. Rowell Huesmann określił rolę mass mediów jako najważniejszą po rewolucji 

telekomunikacyjnej XX wieku.
85

 Mają one ogromny wpływ na kształtowanie wartości, 

poglądów i zachowania dzieci. Sceny przemocy pojawiające się bardzo często w 

programach telewizyjnych są według niego szczególnie szkodliwe. Wiele badań 

potwierdziło, że dzieci stale narażone na oglądanie przemocy w mediach są bardziej 

skłonne same ją stosować. Uczą się obserwując innych ludzi, a mass media pozwalają im 

na tę obserwację, dostarczając wzorów.  L. R. Huesmann twierdzi, że jednoczesny wzrost 

ilości przemocy w mediach i przemocy w społeczeństwie, nie dowodzi może ich 

wzajemnego powiązania – sugeruje jedynie, że należy zbadać zależności między nimi. 

Nie znaczy to, że demoralizacja i przemoc w mediach jest jedyną czy wręcz główną 

przyczyną wzrostu przemocy w społeczeństwie. Nie twierdzi tak żaden szanowany 

naukowiec – zastrzega L. R. Huesmann. Do agresywnego zachowania przyczynia się 

bowiem zbyt wiele innych czynników, takich jak np. życie rodzinne. Przemoc w mediach 

niewątpliwie uczy dzieci bardziej agresywnych zachowań. Można porównać tę zależność 
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do związku między paleniem a rakiem płuc. Związek między długoletnim paleniem a 

rakiem płuc ma zbliżoną wielkość, jak związek między długotrwałym kontaktem z 

przemocą w mediach a agresywnym zachowaniem. Nie każdy, kto choruje na raka płuc, 

jest przecież palaczem i nie każdy kto pali, zapada na tę chorobę. Podobnie nie każdy, 

kto zachowuje się agresywnie regularnie oglądał w dzieciństwie przemoc w telewizji i 

nie każdy, kto ogląda filmy pełne przemocy staje się agresywny. Tak jak palenie 

zwiększa jednak ryzyko zachorowania na raka, regularne oglądanie w dzieciństwie 

filmów i programów telewizyjnych zawierających przemoc zwiększa ryzyko zostania 

agresywną osobą. Według L. R. Huesmanna dzieci narażone przez lata na kontakt z 

przemocą w mediach wykształcają nawyk agresywnego zachowania, który z czasem 

coraz trudniej zmienić. Osoba bardziej agresywna jako dziecko, jest bardziej agresywna 

jako osoba dorosła. Regularny kontakt z przemocą w mediach w dzieciństwie może więc 

mieć skutki na całe życie. Według amerykańskiego badacza łatwiej jest je zrozumieć 

biorąc pod uwagę kilka omówionych konkretnych procesów psychologicznych, które 

działają równocześnie. Jednym z nich jest proces uczenia się przez obserwację – proces, 

w którym dzieci obserwują zachowania innych ludzi i włączają je do repertuaru swoich 

zachowań. Kolejny proces, to znieczulenie, bo przecież ciągłe oglądanie przemocy w 

końcu powoduje, że przemoc obojętnieje. Agresywne zachowanie może być również 

wzmacniane przez proces usprawiedliwiania, w którym  dziecko obserwuje agresywne 

zachowania innych ludzi tłumacząc sobie, że jego zachowanie jest wobec tego naturalne, 

bo w końcu wszyscy tak robią.  

Inne gremia naukowców doszły szybko do podobnych wniosków. Sześć 

największych towarzystw zrzeszających profesjonalistów w Stanach Zjednoczonych – 

American Psychological Society (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne), 

American Academy of Pediatrics (Amerykańska Akademia Pediatrii), American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry (Amerykańska Akademia Psychiatrii 

Dzieci i Młodzieży), American Medical Association (Amerykańskie Towarzystwo 

Lekarskie), American Academy of Family Physicians (Amerykańska Akademia Lekarzy 

Rodzinnych) oraz American Psychiatric Association (Amerykańskie Towarzystwo 

Psychiatryczne) sformułowało następujący wniosek: “Uzyskano przytłaczające dowody  
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świadczące o związku przyczynowym między przemocą w mediach a agresywnym 

zachowaniem niektórych dzieci”.
86

 

Mimo iż środowiska naukowe wykazały już wielokrotnie, że istnieją dowody 

naukowe świadczące o związku między oglądaniem telewizji a agresywnymi 

zachowaniami, to jednak w środkach masowego przekazu wiadomości na ten temat 

formułuje się łagodniej, implikując, że niewiele wskazuje na istnienie takiego wpływu
87

. 

Tak nieścisłe sprawozdania w prasie popularnej mogą odpowiadać za to, że spór trwa 

nadal, chociaż już dawno powinien się zakończyć. Podobnie było przecież z 

kontrowersjami dotyczącymi palenia papierosów i raka, które ciągnęły się jeszcze długo 

po tym, jak środowisko naukowców mówiło, że palenie zwiększa ryzyko zachorowania 

na nowotwór. Badacze agresji przyjęli różnorodne metody badawcze zakładając, że 

posłużenie się kilkoma odrębnymi podejściami metodologicznymi pozwoli uzyskać 

klarowniejszy obraz niż byłoby to możliwe przy użyciu jakiejś jednej metody.  

Potęga środków przekazu, zdaniem niektórych, jest tak wielka, że wpływają one 

nie tylko na to, jak ludzie myślą, ale także o czym myślą. Dla wielu rzeczywistością jest 

to, co środki przekazu uznają za rzeczywiste; wszystko czemu nie poświęcają uwagi, 

wydaje się po prostu nie istnieć. 

Szeroko problem związków przemocy w mediach z przestępczością omawia A. 

Bałandynowicz.
88

 Przywołuje m.in. badania prezentowane przez Centerwella z 

Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle, które wykazały, że przemoc ukazywana na 

ekranach telewizyjnych wpływa wyraźnie na wzrost przestępczości. Przemoc 

demonstrowana w telewizji amerykańskiej przyczyniła się do około 50% zabójstw w tym 

kraju. Autor uważa, że przerysowany, niezgodny z rzeczywistością obraz przestępczości 

wywołuje lęk przed przestępczością, wpływa na powstanie błędnego nastawienia opinii 

publicznej wobec polityki karnej. Zdaniem badacza, produkowane przez mass media 

„fale przestępczości” wpływają na ustawodawstwo karne oraz politykę stosowania 

prawa.
89
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Amerykańscy badacze Robert Liebert oraz Robert Baron przeprowadzili wśród 

dzieci interesujący eksperyment.
90

 Badacze pokazali dzieciom popularny w latach 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych serial kryminalny „Nietykalni”. Grupa kontrolna 

oglądała w tym samym czasie pasjonującą relację sportową, pozbawioną elementów 

agresji. Następnie pozwolono dzieciom bawić się z inną grupą rówieśniczą. Dzieci, które 

oglądały „Nietykalnych”, były względem innych dzieci, bardziej agresywne, niż dzieci 

oglądające relację sportową.
91

 Programy telewizyjne są najważniejszą kulturowo - 

subkulturową zmienną w socjologicznych analizach zjawiska morderstwa - i nie bez 

powodu. Przeprowadzone badania w 1972 roku, trwające 10 lat, kończyły się wnioskiem, 

że „ilość telewizyjnej przemocy, jaką obejrzeli dziewięcioletni chłopcy, była najlepszym 

prognostykiem liczby przestępstw z użyciem przemocy, jakie mieli popełnić w wieku 19 

lat”.
92

 Warto zauważyć, że mowa o okresie, w którym internet oraz gry komputerowe nie 

były jeszcze tak popularne jak dzisiaj.  

Z punktu widzenia tematu rozdziału, interesująco przedstawia się sondaż 

przeprowadzony wśród amerykańskich więźniów. Aż 25% z nich stwierdziło, że do 

popełnienia przestępstwa zainspirował ich film. „Ocenia się, że ekspozycja na programy 

telewizyjne jest etiologicznie związana z - w przybliżeniu - połową zabójstw popełnionych 

w USA lub, znów w przybliżeniu, z 10 000 zabójstw rocznie i ze znaczną częścią gwałtów, 

napaści oraz innych form przemocy”.
93

 American Association for the Advancement of 

Science (Amerykańskie Towarzystwo Rozwoju Nauki) w 2002 roku przeprowadziło 

badania, z których wynikało, że oglądanie telewizji przez ponad godzinę dziennie może 

spowodować u dorastających  dzieci większą skłonność do agresji w wieku dorosłym.
94

 

Badania, którego autorami byli: Jeffrey Johnson, Patricia Cohen, Elizabeth M.Smailes 

oraz Stephanie Kasen z Columbia University oraz New York State Psychiatric Institute a 

także Judith S. Brook z Mount Sinai Medical Center, uważa się za pierwsze badania, 
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które sprawdzały długofalowe skutki oglądania telewizji i jej wpływu na zachowania 

agresywne.  Badanie finansowane było z grantów przyznanych przez National Institute of 

Mental Health (Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego), National Institute of Justice 

(Narodowy Instytut Sprawiedliwości) oraz National Institute on Drug Abuse (Narodowy 

Instytut ds. Narkomanii).  J. Johnson i jego współpracownicy jako wskaźnik przyjęli 

liczbę godzin poświęconych na oglądanie telewizji w ogóle, a nie liczbę godzin oglądania 

przemocy w telewizji.
95

  Jest to nieco problematyczne, ponieważ uważa się, że głównym 

źródłem wpływu oglądania telewizji na wzrost agresji jest właśnie zawarta w treści 

programów przemoc i demoralizacja. Z drugiej jednak strony, skoro aż 60% programów 

telewizyjnych zawiera obrazy przemocy, to liczba godzin oglądania telewizji jest ściśle 

skorelowana z liczbą godzin oglądania programów telewizyjnych pokazujących przemoc. 

Posłużenie się w tych badaniach liczbą godzin oglądania telewizji w ogóle 

prawdopodobnie spowodowało niedoszacowanie wielkości wpływu przemocy pokazanej 

w telewizji.
96

  

Jeffrey Johnson i jego współpracownicy przeprowadzili tzw. badania podłużne (tj. 

takie, w których ta sama grupa osób jest badana wielokrotnie w dłuższych odstępach 

czasu, np. w wieku 8, 14, 18 i 26 lat), na grupie 707 rodzin z dzieckiem od okresu 

dojrzewania do dorosłości (51% chłopców) w wieku od 1 do 10 lat, losowo wybranych z 

dwóch okręgów w północnej części stanu Nowy Jork.  Badacze stwierdzili, że 

dorastający, którzy oglądali telewizję ponad godzinę dziennie, w wieku kilkunastu i 

dwudziestu kilku lat byli bardziej skłonni do agresywnych zachowań w stosunku do 

innych. Szczególnie dotyczyło to chłopców. Związek między oglądaniem telewizji a 

agresywnym zachowaniem utrzymał się, kiedy badacze uwzględnili inne czynniki, które 

mogłyby odpowiadać za oglądanie telewizji i agresywne zachowanie, m.in. 

zaniedbywanie dziecka w dzieciństwie, niski dochód rodziny lub zaburzenia psychiczne 

w okresie dorastania. Z dziećmi, które brały udział w badaniu oraz ich matkami w ciągu 

18 lat czterokrotnie przeprowadzono wywiady i podzielono ich na trzy kategorie: tych, 
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którzy oglądali telewizję przez mniej niż godzinę dziennie, od godziny do trzech godzin, 

oraz tych, którzy na oglądanie telewizji poświęcali więcej niż trzy godziny każdego dnia. 

Zdaniem zespołu J. Johnsona, w ciągu przeciętnej godziny w czasie największej 

oglądalności pokazuje się w telewizji od trzech do pięciu aktów przemocy, zaś od 20 do 

25 aktów przemocy w ciągu przeciętnej godziny programów telewizyjnych dla dzieci. 

Przyjęto zatem, że ilość czasu, jaki badani poświęcili dziennie na oglądanie telewizji 

powinna ogólnie odzwierciedlać ilość przemocy, jaką obejrzeli. Informacje o aktach 

agresji popełnionych przez badanych pochodzą z wywiadów, a także ze stanowej i 

federalnej dokumentacji dotyczącej aresztowań i czynów przestępczych osób dorosłych. 

Badacze pogrupowali akty przemocy ze względu na to, kiedy zostały popełnione: w 

wieku 16, 22 lub 30 lat.
97

 

 

 

6.  Zawartość treściowa programów telewizyjnych w świetle sprawozdań oraz 

monitoringów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

 

6.1.  Uwagi ogólne 

 

Zgodnie z zapisem art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i 

interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i 

telewizji. Ponadto do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: sprawowanie w 

granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców oraz organizowanie badań 

treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. Do wykonywania swoich 

ustawowych zadań Krajowa Rada została wyposażona w narzędzia prawne, w tym 

służące do dbania o jakość merytoryczną proponowanych programów. Zgodnie z 

zapisem art. 38 ustawy o radiofonii i telewizji istnieje możliwość cofnięcia koncesji na 

rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w razie rozpowszechnienia 

programów naruszających ustawę o radiofonii i telewizji (w razie publikacji treści rażąco 

naruszających prawo, a zatem prawnie zakazanych), a także m.in. naruszających "normy 
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dobrego obyczaju". W pojęciu tym mieszczą się również treści eksponujące w sposób 

nieuzasadniony przemoc lub okrucieństwo. Niezależnie od możliwości uruchomienia 

procedury odebrania koncesji, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 

podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji może wezwać nadawcę do 

zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów, które 

naruszają przepisy ustawy oraz w oparciu o uchwałę Krajowej Rady wydać decyzję 

nakazującą zaniechanie takich działań. W decyzji takiej Przewodniczący może nałożyć 

na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 % rocznej opłaty za używanie 

częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu (art. 53 ust. 2 ustawy). W wypadku 

zaś, gdy osoba kierująca działalnością nadawcy nie wykonuje decyzji wydanych na 

podstawie art. 10 ust. 4 cytowanej ustawy, zgodnie z przepisem art. 54 ust. 1 

Przewodniczący Krajowej Rady może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną w 

wysokości do jej sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Przepisy te mogą mieć 

zastosowanie wobec nadawców, którzy rozpowszechniają programy zawierające 

przemoc lub okrucieństwo, naruszające przepisy ustawy o radiofonii i telewizji. 

 Działania mające na celu ochronę małoletnich widzów KRRiT prowadzi w 

oparciu o dwa akty prawne: ustawę o radiofonii i telewizji z 29.XII.1992 r.
98

 oraz 

rozporządzenie KRRiT z 23 czerwca 2005 roku określające rodzaje treści, które 

szczególnie mogą zagrażać niepełnoletnim i z tego względu nie mogą być nadawane w 

czasie określonym przez ustawę o radiofonii i telewizji jako czas chroniony.
99

 Nakładają 

one na nadawcę obowiązek dbania o ochronę małoletnich widzów poprzez odpowiednie 

znakowanie nadawanych audycji i przekazów, wskazujących na kategorię wiekową dla 

jakiej są przeznaczone oraz przestrzeganie czasu ustawowo chronionego (6.00 – 23.00), 

kiedy to nie można nadawać treści i obrazów mogących mieć szkodliwy wpływ na 

prawidłowy psychiczny, fizyczny czy moralny rozwój dzieci i młodzieży. W ramach 

kontroli stopnia realizacji przepisów prawa przez nadawców, KRRiT monitoruje 

wybrane programy telewizyjne oraz, w przypadku stwierdzenia naruszeń, podejmuje 

działania mające na celu zdyscyplinowanie nadawców, likwidację naruszeń, a ostatecznie 

stworzenie bezpiecznej dla dzieci i młodzieży oferty programowej.
100
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 Tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2531 z późn. zm.. 
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Można zaobserwować, że od 2001 roku, a więc od czasu podpisania przez 

nadawców porozumienia „Przyjazne Media”,  nadawcy spełniają wprawdzie przyjęte  

zobowiązania dotyczące oznakowania audycji i innych przekazów, lecz wciąż nie 

respektują w pełni wymaganego przez ustawę czasu chronionego. Jak wskazują wyniki 

przeprowadzonych przez KRRiT w kolejnych latach monitoringów, nadawcy nagminnie 

skracają czas ochronny emitując pozycje adresowane tylko dla dorosłych we 

wcześniejszych godzinach, niż pozwala na to ustawa.   

 

 

6.2. Monitoring programów telewizyjnych w ramach kontroli działalności 

programowej nadawców w latach 2001, 2005, 2007.  

 

Aby móc przedstawić jasny obraz tego, w jaki sposób nadawcy podchodzili i 

podchodzą do znakowania programów na przestrzeni lat, warto przypomnieć w tym 

miejscu wyniki pierwszego monitoringu przeprowadzonego przez KRRiT w grudniu 

2001 roku, a więc zaledwie w miesiąc od obowiązywania rozporządzenia z 2001 roku w 

sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu 

zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. To także okres, kiedy nadawcy 

stosowali jeszcze zasady określone w porozumieniu „Przyjazne media”.
101

  

Krajowa Rada przeprowadziła wówczas monitoring audycji nadanych przez 

naziemnych nadawców telewizyjnych: TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN, TV4 i telewizję 

Niepokalanów Puls.
102

 Obserwowano równolegle propozycje programowe tych 

nadawców wyemitowane w ciągu trzech weekendowych dni (7-9 grudnia 2001 r.). 
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 Obowiązywało wówczas Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 listopada 

2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania 

audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

rozwojowi niepełnoletnich. W paragrafie 1 zostały potwierdzone zapisy art. 18 ust.5 ustawy radiofonii i 

telewizji a więc, że przekazy i audycje, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu i moralnemu 

rozwojowi dzieci i młodzieży, można nadawać w godz. od 23:00 do 6:00. W 2004 r. został również 

dodany ust.5 b do art.18 ustawy radiofonii i telewizji, który przewiduje, że nadawcy są zobowiązani do 

oznaczenia audycji odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej, 

uwzględniając stopień szkodliwości danej audycji dla małoletnich w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 
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Celowo wybrano dni z końca tygodnia, gdyż to właśnie w weekendy na oglądanie 

telewizji dzieci poświęcają najwięcej czasu. Kontrolowano ilość oraz rodzaj scen 

demoralizujących. Zwracano uwagę na sceny ostrej erotyki, grozy, ale także na ujęte w 

sposób sensacyjny tematy trudne dla młodych ludzi, jak prostytucja nieletnich czy 

eutanazja.  

W piątek 7 grudnia 2001 r. Telewizja publiczna zarówno w pierwszym jak i 

drugim programie, zachowała przyjazny dzieciom i młodzieży charakter programu. 

Program telewizji Polsat był zgodny z zapisami ustawy i rozporządzenia wyłącznie do 

godz. 21:00, kiedy to nadano amerykański thriller „Zauroczona i zdradzona”. Podobnie 

stało się z emisją filmu amerykańskiej produkcji „Cobra”, który został wyemitowany o 

godz. 20:45. Kontrolerzy uznali, że zarówno duża liczba scen przemocy oraz pokazanie 

bohaterów jako „maszyny do zabijania” kwalifikuje ten film tylko do oglądania przez 

dorosłych oraz po godz. 23:00.
103

  

W programie TV4 – jak uznano w biurze programowym KRRiT – przemoc w 

mniejszych lub większych dawkach – była widoczna na ekranie już od wczesnych godzin 

przedpołudniowych, kiedy to jeden po drugim nadawano emisje sensacyjnych seriali 

amerykańskich „Stan wyjątkowy”, „Star Trek”, „W cieniu siostry”. W tym samym czasie 

telewizja Niepokalanów Puls nadawała głównie seriale komediowe i obyczajowe oraz 

filmy animowane.   

W sobotę 8 grudnia 2001 r. w telewizji publicznej o godz. 20:05 oraz 22:45 

zostały wyemitowane dwa thrillery „Na linii ognia” oraz „Biały aligator”. Pierwszy z 

filmów, który zawierał sceny przemocy w wykonaniu maniakalnego zabójcy, został 

zakwalifikowany przez TVP do oglądania „za zgodą rodziców”, choć zdaniem KRRiT, 

jeśli już miałby być oglądany, to wyłącznie przez starszą młodzież. W przypadku 

drugiego filmu, zastrzeżenia Krajowej Rady wzbudziła pora emisji, a więc 15 minut 

przez rozpoczęciem czasu ochronnego. W programie TV4 o godz. 21:00 nadano tego 

wieczoru thriller „Jack Reed”: śmierć i zemsta”, w którym nie brakowało różnego 

rodzaju scen przemocy, wulgarnego języka.  Dwie trzecie programów emitowanych tego 

dnia przez TV4 nadawały się wyłącznie do oglądania za zgodą rodziców. O godz. 21:35 

w programie drugim telewizji publicznej można było obejrzeć przeznaczony wyłącznie 

dla widzów dorosłych, film „Lot czarnego anioła”, w którym pilot wojskowy planuje 
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zrzucenie bomby na Las Vegas.  Pół godziny później TVN wyemitowało film „Łowca 

androidów”. W posumowaniu kontrolerzy KRRiT uznali, że w sobotni wieczór tylko 

telewizja Polsat i Niepokalanów Puls nie nadały „mocnego kina”.  

W niedzielę 9 grudnia, a więc w ostatnim dniu kontroli, TVP 2 nie zaprezentował 

filmów i audycji, które zawierałyby sceny przemocy. Natomiast w programie 1 Telewizji 

publicznej o godz. 21:50 nadano „Kamasutrę”, film pozbawiony scen przemocy, ale 

zawierający sceny erotyczne, które powinny być przeznaczone wyłącznie dla widzów 

dorosłych. Nadawca, owszem poprawnie zakwalifikował film, jednak powinien go 

równocześnie wyemitować po godz. 23:00.  

W TVN w niedzielny wieczór nie wyemitowano filmów zawierających sceny 

przemocy, lecz pojawiły się dwie audycje, które, jak uznali kontrolerzy, nie zawierały 

wprawdzie scen przemocy, ale podejmowane przez nie problemy i sensacyjna forma 

muszą być uznane za kontrowersyjne z punktu widzenia ochrony dzieci i młodzieży. 

Chodzi tu o talk show „Pod napięciem” nadany o godz. 21:45 poświęcony eutanazji oraz 

„Superwizjer TVN” wyemitowany o godz. 22:10, w którym jednym z tematów była 

prostytucja dziecięca.  

W podsumowaniu monitoringu biuro programowe KRRiT stwierdziło, że ”w 

monitorowanej trzydniowej próbie programów TVP1,TVP2, Polsat, TVN oraz TV4 

nadano w czasie chronionym tzn. między godz. 6:00 a 23:00, ponad 10 godzin filmów 

zawierających mniej lub bardziej liczne sceny przemocy, czyli takie, które mogą zagrażać 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. W godzinach 

wieczornych widz, jak pokazał monitoring, nie ma już żadnego wyboru, bowiem 

poszczególne stacje prześcigają się w epatowaniu widzów brutalnymi filmami i 

drastyczną tematyką. Emisja scen przemocy w czasie chronionym prowadzi do oswajania 

z nią widza i do jej banalizacji. Zarazem też deprecjonuje przyjęty i stosowany przez 

nadawców system znaków ostrzegawczych”.
104

   

Był to pierwszy monitoring przeprowadzony wśród nadawców, którzy  wcześniej 

dobrowolnie podpisali porozumienie mające na celu ochronę małoletnich przed medialną 

brutalizacją. Decydując się na stosowanie oznakowań audycji uznali więc, że to, co jest 

prezentowane w mediach musi podlegać jakimś obostrzeniom. Wyniki monitoringu 
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pokazały jednak, że dobrowolna samoregulacja w przypadku polskich nadawców 

praktycznie w ogóle się nie sprawdziła a umieszczanie piktogramów wydawało się być 

jedynie usprawiedliwieniem dla emitowaniem pełnych agresji filmów i programów.  

Z punktu widzenia tematyki niniejszej dysertacji warto przywołać także niektóre z 

naruszeń ustawowych zapisów dotyczących ochrony małoletnich w mediach, które 

zostały wychwycone przez KRRiT.  

21 stycznia 2005 roku o godz. 22:40 telewizja TVP SA wyemitowała w programie 

2 horror produkcji amerykańskiej pt. „Od zmierzchu do świtu 2”, który przez nadawcę 

został opatrzony trójkątem żółtym z liczbą 16 („od lat 16”).
105

  Analiza KRRiT wykazała, 

że emisja tego filmu naruszyła przepisy art.18 ust.5 ustawy o radiofonii i telewizji oraz 

rozporządzenia KRRiT z 23 czerwca 2005 r.,  gdyż film ten zawiera liczne sceny, które 

mogą mieć negatywny wpływ na fizyczny, psychiczny i moralny rozwój małoletnich 

widzów. W piśmie przewodniczącej KRRiT, która  wzywa prezesa zarządu TVP SA Jana 

Dworaka do zaprzestania takich praktyk  - czytamy, że „film zawiera przejmujące obrazy 

ludzkiego cierpienia, przejawów paniki oraz pełnych krwi i okrucieństwa szczegółów 

walk (np. sceny ataku nietoperzy – wampirów na ludzi zamkniętych w windzie, obrazy 

rozszarpywania ciał, strugi krwi, przerażające pyski gigantycznych nietoperzy 

mordujących ludzi. Wiele scen obrazuje w sposób bardzo realistyczny ślady przemocy i 

zbrodni np. zakrwawione czaszki, wanna wypełniona ludzką krwią, obrazy poobcinanych 

ludzkich głów rzucanych jak piłki. Ukazane zostały w zbliżeniu i z naturalistyczną 

dokładnością obrazy zwłok i rozkładu ciał np. obrazy wygryzionej głowy i gałki ocznej 

zabitego w windzie czy ciało zamordowanego z hakiem w ustach. W filmie używany jest 

zwulgaryzowany język często zabarwiony seksualnie (np. przeleciałbym taką porno 

gwiazdkę; rżnęła się ze wszystkimi). Wrażenie grozy potęgują użyte efekty dźwiękowe (np. 

przeraźliwe krzyki ofiar, strzały, wybuchy). Z treści filmu nie wynika żadne pozytywne 

przesłanie, a jedynym zamierzeniem twórców filmu jest nagromadzenie szeregu 

ekstremalnych scen przemocy i budzenie przerażenia u widza”.
106

   

Według opinii Biura Programowego KRRiT kwalifikacja nadania filmowi żółtego 

piktogramu pozostaje w sprzeczności z zasadami kwalifikacji audycji do emisji w czasie 
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ustawowo chronionym. „Jeżeli już telewizja publiczna zdecydowała się na nadanie 

obrazu w istocie pozbawionego wszelkich walorów ideowych czy artystycznych, a 

stanowiącego swoistą zabawę obrazami okrutnej i bezmyślnej przemocy, to w każdym 

razie film ten nie powinien być wyemitowany w czasie ustawowo chronionym (od godz. 

6:00 do 23:00). To, iż nadawca rozpoczął film pod koniec czasu ustawowo chronionego 

(godz. 22:40) nie zmienia faktu naruszenia art.18 ustawy o radiofonii i telewizji, 

zwłaszcza, że sceny okrutne i przerażające zaczęły się już w pierwszych minutach 

filmu”.
107

   

Zaskoczeniem może być fakt, że w 2007 roku telewizja Polsat została uznana 

przez KRRiT, obok telewizji Puls, za tę, która dba o ochronę dzieci i młodzieży. Jednak z 

drugiej strony należy pamiętać, że jest to odpowiedź na liczne upomnienia i kary 

nałożone wcześniej przez KRRiT na tę stację. W marcu 2006 roku KRRiT zobowiązana 

przez uchwałę nr 143/2006 z dnia 16 marca 2006 roku nałożyła  na  telewizję Polsat karę 

pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za emisję  o godz. 21:35 programu „Fear 

Factor Nieustraszeni”. Tak wysoka kara pieniężna wynikała nie tylko z treści samej 

audycji ale również z faktu wyemitowania jej w czasie ustawowo chronionym. W 

przeszłości telewizja Polsat była już wzywana przez Przewodniczącą KRRiT na 

podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji do zaniechania rozpowszechniania 

tego cyklu audycji (wezwanie z 23 kwietnia 2004 r. ) oraz ukarana za emisję innych 

odcinków tego cyklu którym to decyzjom nadawca się nie podporządkował.
108

  

Amerykańska produkcja „Fear Factor Nieustraszeni” została oznaczona przez 

nadawcę żółtym trójkątem, który sugerował jakoby program nadawał się do oglądania 

przez widzów od lat 16. Audycja pokazuje rywalizację młodych ludzi o tytuł „Mistrza 

nieustraszonych”. Nagrodą są samochody bądź pieniądze. W opinii KRRiT niektóre z 

konkurencji, w których rywalizowali zawodnicy, zagrażały bezpośrednio zdrowiu 

fizycznemu i psychicznemu uczestników, wywoływały wstręt oraz propagowały 

wynaturzone zachowania uwłaczające godności człowieka. W uzasadnieniu nałożenia 

kary KRRiT przytacza przykład jednej z takich konkurencji, w ramach której zawodnicy 

wkładają ręce w niewidoczne dla nich (widoczne dla widza) naczynia umieszczone pod 
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bufetem i mają przy pomocy dotyku zorientować się co znajduje się w pojemniku. “Jeśli 

się pomylą, będą zmuszeni tę substancję zjeść. W kolejnych naczyniach znajdują się: 

cuchnące kacze jaja, obcięty krowi pysk, ser z żywymi robakami, bycze penisy, wyłupane 

krowie oczy, oczy rybie, zmiksowane karaluchy, białe wielkie robaki, skrzepnięta krew 

oraz rdzeń wyciągnięty z kręgosłupa krowy. Kamera z bliska pokazuje wyrazy twarzy 

zawodników, którzy nie zdołali zidentyfikować zawartości poszczególnych pojemników w 

związku z czym zgodnie z regułami gry muszą je zjeść. Kamera pokazuje ich twarze i usta 

w zbliżeniu, tłumione odruchy wstrętu, wymioty, słyszymy ich skargi na smród i relacje o 

odczuciach, jakich doznają. W innej konkurencji przeznaczonej tylko dla kobiet – ubrane 

tylko w stroje kąpielowe zawodniczki wchodzą do przezroczystych pojemników, do 

których wsypywane są tysiące martwych białych i czarnych myszy.  Zadaniem 

zawodniczek jest wyciągnięcie ustami tylko czarnych myszy i przełożenie ich do innego 

pojemnika”.
109

   

KRRiT uznała, że art. 18 ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji zakazuje 

propagowania postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. 

„Skrajne poniżanie zawodników, zmuszanie ich do czynów niegodnych człowieka 

dokonywane dla zabawy i zysku oraz propagowanie tych zachowań jako godnego 

podziwu wzorca postawy „nieustraszonej” narusza bezpośrednio przepis ustawy. Mamy 

tu do czynienia z niebezpieczną z punktu widzenia moralności dobra społecznego 

manipulacją wartościami: wartości pozytywne (jak wrażliwość) są w świecie 

„Nieustraszonych” dowodem słabości wiodącej do klęski, zachowania uwłaczające 

godności człowieka i odrażające są oceniane jako warte naśladowania i zapewniające 

zwycięstwo. W całym cyklu nie pojawia się żadna refleksja moralna: najważniejsze jest tu 

zrobienie każdej – nawet najbardziej poniżającej człowieka – rzeczy dla uzyskania 

pieniędzy i wspaniałego samochodu” – czytamy w uzasadnieniu decyzji o nałożeniu kary 

finansowej dla telewizji Polsat.  

Kolejny monitoring miał miejsce w 2007 roku i obejmował sześć programów 

telewizyjnych: 4fun.tv (dwa monitoringi), Superstację, TVN, PULS, POLSAT oraz Kino 
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 Przykłady i cytaty pochodzą z uzasadnienia do postanowienia „w sprawie naruszenia przez Spółkę 

Telewizja Polsat SA  art.18 ust.1-5 b – ustawy (..) o radiofonii i telewizji oraz art.2 i 3 ust. 2 
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2006 r. o godz. 21:35 (…) audycji pt. Fear Factor – Nieustraszeni”. Kopię uzasadnienia otrzymałam z 

Biura Programowego KRRiT.  
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Polska.
110

 KRRiT sprawdzała, czy wymienieni nadawcy przestrzegali przepisów 

mających na celu ochronę małoletnich widzów, to znaczy czy nie prezentowali treści 

mogących zagrażać prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, fizycznemu i moralnemu 

małoletnich; czy właściwie znakowali przekazy i czy przestrzegali zasady czasu 

chronionego. Łącznie zmonitorowano 1287 godzin wyemitowanych programów.  

Program 4fun.tv monitorowano w 2007 roku dwukrotnie.
111

 Pierwsza kontrola 

objęła program wyemitowany w okresie od 24 maja do 30 maja 2007 roku. Podobnie jak 

rok wcześniej, program ten monitorowano pod kątem przestrzegania przez nadawcę 

przepisów dotyczących ochrony małoletnich widzów, zawartych w art. 18 ustawy o 

radiofonii i telewizji i w rozporządzeniu KRRiT z 23 czerwca 2005 roku. 

Przeprowadzono także porównanie wyników tego monitoringu z wynikami monitoringu 

programu 4fun.tv z października 2006 roku. Drugi monitoring 4fun.tv obejmował 

również tygodniową próbę programu (168 godzin nagrania) wyemitowanego w okresie 

od 31 października do 7 listopada 2007 roku. Kolejnym monitorowanym programem był 

program Superstacja.
112

   

Analizie poddano program wyemitowany w okresie od 18 kwietnia do 24 kwietnia 

2007 roku. KRRiT sprawdzała czy nadawca dokonał koniecznych korekt w programie, 

by dostosować go do przepisów obowiązujących w zakresie ochrony małoletnich 

(odstępstwa od obowiązującego w tym zakresie prawa KRRiT zaobserwowała w 2006 
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 Źródło: http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/sprawozdania/spr2008/spr_2008.pdf. 
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 4fun.tv - polska stacja muzyczno-interaktywna skierowana do młodzieży i dorosłych. Stacja powstała 

17 lutego 2004 r. Widz przy pomocy telefonu komórkowego może decydować o kolejności 

wyświetlanych na antenie klipów muzycznych poprzez wpisanie numeru klipu spośród aktualnie 

dostępnych na liście i wysłanie go SMS-em na podany numer. 
112

 Superstacja - polska stacja telewizyjna o profilu informacyjno-rozrywkowym. Dziennie stację ogląda 

ponad 1 milion widzów (dane z lutego 2009), a jej zasięg ocenia się na 4,5 mln gospodarstw 

domowych. Prezesem Superstacji jest Ryszard Krajewski. Została utworzona przez dwie firmy: "Astro" 

Sp. z o.o. (która jest producentem między innymi Familiady) i "K&R Enterprises" Sp. z o.o (których 

prezesem jest także Ryszard Krajewski). Telewizja wystartowała 2 października 2006 roku. W 

październiku 2007 roku zajęła 12 miejsce w rankingu oglądalności stacji tematycznych, a oglądalność, 

wedle danych TNS OBOP, kształtuje się na poziomie ok. 0,3% udziału w rynku, z powolną tendencją 

wzrostową. Obecnie zasięg kanału to 4,5 mln gospodarstw domowych. Po tym, gdy udziałowcem 

została firma Ster, podpisano ponad 70 umów z operatorami kablowymi. Od marca 2007 Superstacja 

jest dostępna z platformy cyfrowej Cyfrowego Polsatu, a od czerwca jest dostępna w Cyfrze+. W marcu 

2009 r. Ryszard Krajewski sprzedał pozostałe 50% udziałów Spółce Ster, która tym samym stała się 

właścicielem wszystkich udziałów w stacji. Szefem stacji od 1 kwietnia 2009 jest Wojciech 

Mazowiecki, który zastąpił na tym stanowisku Sławomira Kińczyka pełniącego funkcję po Mariuszu 

Ziomeckim. 
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roku). W 2007 pod kątem ochrony małoletnich monitorowano także  TVN (nadawany w 

okresie 13-20 września 2007), POLSAT (21-27 września 2007), PULS (8-15 listopada 

2007) oraz Kino Polska (29 września do 6 października 2007 roku).  

W wyniku przeprowadzonego monitoringu stwierdzono szereg naruszeń 

przepisów art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia KRRiT z 23 

czerwca 2005 roku. Jak podkreśla Grażyna Bączkowska, dyrektor Departamentu 

Programowego Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - w przypadku niektórych 

nadawców naruszenia te stwierdzano po raz kolejny, pomimo, że byli oni wzywani przez 

KRRiT do zaniechania działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami. 

Zaobserwowano również, że były takie przypadki, kiedy monitoringi i wezwania KRRiT 

do przestrzegania przepisów skutkowały znaczną poprawą sytuacji w zakresie ochrony 

małoletnich, starannością nadawców w zakresie doboru prezentowanych treści, co 

znalazło wyraz w prawidłowej kwalifikacji poszczególnych przekazów do odpowiednich 

kategorii wiekowych oraz nadawania ich w odpowiednim czasie (przestrzeganie zasady 

czasu ustawowo chronionego).   

W monitorowanych programach KRRiT stwierdziła następujące nieprawidłowości:
113

 

1. bezrefleksyjne, mechaniczne znakowanie programów lub całych pasm czasowych, 

brak zwracania uwagi na treści, jakie niosą ze sobą poszczególne elementy 

programu;  

2. emitowanie w czasie ustawowo chronionym szeregu teledysków, audycji, 

programów czy filmów mogących zagrozić zdrowiu psychicznemu i moralnemu 

małoletnich widzów, zawierających sceny propagujące niebezpieczne zachowania 

i postawy, przemoc, niewłaściwe wzorce relacji międzyludzkich; 

3. nadawanie w czasie chronionym szeregu filmów rysunkowych, które ze względu 

na ich zawartość nie powinny być oglądane przez dzieci, zwłaszcza młodsze; 

4. zawyżanie kategorii wiekowej, do której kwalifikowany był dany przekaz. Nie 

grozi to, co prawda, szkodliwym oddziaływaniem na dzieci i młodzież, niemniej 

jednak jest niezgodne z istniejącymi przepisami; może dezorientować widzów i 

opiekunów, podważa sens istnienia całego systemu kwalifikacji; 
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 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku,  
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5. niestosowanie obowiązującego znakowania audycji i spotów autopromocyjnych 

nadawanych w ciągu dnia (od godz. 6.00 do 23.00); 

6. niezgodność oznakowania autopromocji audycji i przekazów z oznakowaniem 

podczas ich faktycznej emisji; 

7. autopromocja filmów oznaczonych symbolem „od lat 16” przed godziną 20.00; 

8. emisja filmów z oznaczeniem „od lat 16” i „dozwolone od lat 18” w porze 

niedozwolonej (tj. odpowiednio: przed godziną 20.00 i 23.00). 

W efekcie przeprowadzonego w 2007 roku monitoringu i stwierdzenia naruszeń 

przepisów ustawy o radiofonii i telewizji lub rozporządzenia - KRRiT podejmowała 

działania mające na celu dyscyplinowanie nadawców oraz spowodowanie przestrzegania 

przez nich prawa, a tym samym rzeczywistą ochronę małoletnich widzów. Tak było w 

przypadku dwóch nadawców -  4fun.tv oraz Superstacji. Jeszcze w październiku 2006 

przewodnicząca KRRiT wezwała stację 4fun.tv do podjęcia działań mających na celu 

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Kolejny monitoring pokazał jednak, że 

wezwanie to zostało zlekceważone. W związku z tym, w roku 2007, KRRiT podjęła 

decyzję o wszczęciu postępowania o cofnięcie koncesji na program pn. 4fun.tv, ze 

względu na nieprzestrzeganie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz 

rozporządzenia KRRiT w sprawie ochrony małoletnich. W toku tego procesu 

przeprowadzono kolejny monitoring, który wykazał już pozytywne zmiany w programie 

na rzecz ochrony małoletnich wprowadzone przez nadawcę, który m.in. zaostrzył kryteria 

kwalifikacji audycji i innych przekazów, większość audycji zawierających treści 

erotyczne została przesunięta z pory dziennej na nocną, zrezygnowano także z emisji 

spotu promującego w porze dziennej erotyczne strony telegazety 4fun.tv, które w opinii 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji narażały na demoralizację i zachęcały do 

korzystania z usług seksualnych. Zaprzestano również w porze dziennej autopromocji 

filmów animowanych zawierających treści szkodliwe dla małoletnich, nadawca uważniej 

kontrolował także wiadomości tekstowe pokazywane na ekranie podczas czatów z 

widzami. Przypadki emisji teledysków, które zawierały treści nieodpowiednie dla danej 

kategorii wiekowej zdarzały się incydentalnie, w znaczącym stopniu wyeliminowano z 

programu wulgaryzmy. KRRiT zdecydowała więc o umorzeniu postępowania o cofnięcie 

koncesji. Podczas monitoringu Superstacji także stwierdzono liczne nieprawidłowości w 

zakresie ochrony małoletnich. Nie znakowano autopromocji oraz większości audycji 
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nadawanych w ciągu dnia. Jeżeli oznakowania już się pojawiały, wówczas klasyfikacji 

dokonywano niemal w sposób automatyczny, niezależny od treści audycji. Stacja 

posługiwała się także jedynie dwoma z pięciu przewidzianych przez polskie prawo 

piktogramów a wszystkie nocne audycje  były opatrzone znakiem „od lat 12”. Biorąc pod 

uwagę powyższe nieprawidłowości, KRRiT wydała decyzję nakazującą zaniechanie 

przez nadawcę działań naruszających obowiązujące przepisy w tym zakresie.  

 

 

6.3.  Realizacja przepisów dotyczących ochrony małoletnich w magazynach 

interwencyjnych nadanych w programach: TVP 1, TVP 2, TVN i 

POLSAT w okresie od 20 maja do 26 czerwca 2008.  

 

W ubiegłym roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła przyjrzeć się 

programom interwencyjnym emitowanym w czterech głównych polskich kanałach 

telewizyjnych: TVP 1, TVP 2, Polsat oraz TVN. Po raz pierwszy objęto monitoringiem 

programy interwencyjne, które z roku na rok, z jednej strony zyskują coraz większą 

popularność, z drugiej jednak, upodabniają się do popularnych tabloidów jak Fakt czy 

Super Ekspress.  Efekt „dobrego” programu interwencyjnego osiąga się za pomocą 

prostych mistyfikacji: stosowania ukrytych kamer podczas wywiadów (widz ma wrażenie 

tajemniczości, w rzeczywistości ukryta kamera jest dobrze widoczna dla otoczenia 

dziennikarza), zniekształcania przedstawionego obrazu (zasłanianie twarzy rozmówcy 

jako dowód na to, że rozmawia się z kimś "ważnym", w rzeczywistości rozmówca jest 

aktorem). Sens istnienia sensacyjnych materiałów jest jednak różnie pojmowany. Dla 

widzów wygląda to w ten sposób, że ekipa stara się wyciągnąć na światło dzienne 

wszystkie ciemne sprawki ukrywane przez znanych i nieznanych. Dla ekipy programu 

interwencyjnego o wiele ważniejsze od ujawnienia skandali wydaje się finansowe 

powodzenie własnego przedsięwzięcia i jak największa popularność. Tę prawdę 

potwierdza oczywiście rynkowy trend polegający na tym, że dana pozycja programowa 

istnieje tak długo, jak długo znajduje dostateczną liczbę odbiorców.  

Kontrolerzy KRRiT objęli monitoringiem w sumie pięć programów tego typu: 

Celownik (TVP 1), Sprawa dla reportera (TVP 1), Magazyn ekspresu reporterów (TVP 

2), Uwaga (TVN), Interwencja (Polsat). Łącznie zmonitorowano 40 wydań audycji, w 
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których nadano 64 reportaże (12 godzin i 14 minut nagrania). 
114

  Analizowane magazyny 

interwencyjne nadane w okresie od 20 maja do 26 czerwca 2008 r. przez telewizję TVP1, 

TVP2, TVN, POLSAT w większości nie naruszały przepisów zawartych w art. 18 ustawy 

o radiofonii i telewizji oraz w rozporządzeniu KRRiT; nie zawierały także treści 

zagrażających prawidłowemu fizycznemu, psychicznemu i moralnemu rozwojowi 

małoletnich. Oznakowanie i kwalifikacja wiekowa audycji dokonana przez nadawców 

była w większości prawidłowa. Przestrzegana była także zasada czasu chronionego.
 115

 

Audycje oznakowane „od lat 16” nadawane były po godzinie 20.00, czyli zgodnie 

z rozporządzeniem z 23 czerwca 2005 r.  Prawidłowość kwalifikacji wiekowej 

zakwestionowano w przypadku dwóch reportaży poświęconych temu samemu tematowi, 

ale emitowanych w dwóch różnych stacjach: Polsat oraz TVN. Reportaże przedstawiały 

tragiczną historię zakatowanego chłopca i oba oznakowane były jako dozwolone „od lat 

12”. Monitorujący uznali, że kwalifikacja była nieprawidłowa ze względu na prezentację 

wyjątkowo drastycznych zdjęć - posiniaczonych zwłok dziecka. Zdaniem KRRiT 

reportaże powinny być zakwalifikowane jako dozwolone „od lat 16” i wyemitowane po 

godzinie 20.00.  We wnioskach końcowych stwierdzono także, że na szczęście większość 

reportaży nie pozostawiała widza obojętnym wobec prezentowanych historii i wydarzeń. 

Wszystkie opatrzono stosownymi komentarzami, dzięki czemu małoletni widz na 

bieżąco otrzymywał informację, co jest moralnie naganne, niebezpieczne czy godne 

potępienia a co warte naśladowania. Miał też okazję spotkać się z przykładami postaw 

prospołecznych i ludzkiej bezinteresowności.   
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 Tekst wyników monitoringu otrzymałam z Biura Programowego KRRiT, tekst znajduje się także na 
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Rozdział II 

 

Wolność wypowiedzi w prawie międzynarodowym. 

 

1. Uwagi ogólne. 

 

W 1903 roku Edwin S. Porter nakręcił film „The Great Train Robbery”. Ukazano 

w nim bardzo sugestywny napad na pociąg. Film przyciągnął przed ekrany kinowe 

kilkanaście milionów widzów. Po trzynastu latach pewien francuski obywatel zaskarżył 

do sądu producenta produkcji i właściciela kina, zarzucając mu, że film stanowi 

„propagowanie występku i zbrodni”. I choć sprawę sądową przegrał, jego sprawa 

zapoczątkowała pasmo porażek tych wszystkich, którzy oczekują, że „prawo będzie 

skutecznym narzędziem do „zdjęcia” z ekranu scen przemocy”.
116

 

Podstawowym założeniem demokratycznego państwa prawa jest wolność słowa w 

znaczeniu wolności wypowiedzi. Wolność ta wynika wprost z godności człowieka i jej 

zagwarantowanie oraz ochrona należy do obowiązków władzy publicznej. Ustawodawca 

tę wolność zastaje.  

Granice wolności wyznaczane przez normy stanowionego prawa muszą posiadać 

szczególne uzasadnienie. Czasem jednak dochodzi do starcia dwóch wartości, co 

oznacza, że nie da się chronić wszystkich kolidujących ze sobą dóbr. Wręcz przeciwnie, 

dla ochrony jednego dobra konieczne jest poświecenie dobra innego. Cała trudność 

polega na tym, żeby precyzyjnie określić, kiedy mamy do czynienia z rzeczywistą kolizją 

dóbr oraz, aby wskazać po pierwsze - dobro, które w takiej sytuacji ma być poświęcone, 

po drugie - dobro, które ma być ratowane. Wolność wypowiedzi może często wchodzić 

w konflikt właśnie z ochroną dziecka przed treściami oddziałującymi niekorzystnie na 

jego psychikę i rozwój. W tym kontekście pamiętać należy, że wolność słowa, w tym 

także wypowiedzi artystycznej, nie jest wartością chronioną bezwzględnie.
117

 

Można wywnioskować, że Unia Europejska w ochronie małoletnich przed 

szkodliwymi treściami położyła główny nacisk na kwestię „treści szkodliwych” w 
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przeciwieństwie do treści nielegalnych. Pojęcie "szkodliwych treści" nie jest bowiem 

jasno określone, a zatem jest także definiowane na różne sposoby.  

 Unia Europejska wyraźnie rozróżnia "treści, które są legalne, ale równocześnie 

mogą zaszkodzić nieletnim krępując ich fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój", oraz 

treści, które są nielegalne, a w związku z tym, nie mogą być emitowane.  Główna różnica 

pomiędzy szkodliwymi i nielegalnymi treściami jest taka, że te pierwsze są przedmiotem 

osobistego wyboru, który opiera się na własnych przekonaniach, preferencjach oraz 

tradycjach kulturowych.
118

 Drugie z kolei, są kwestią wyboru państwa. To zasadnicze 

rozróżnienie automatycznie prowadzi do rozbieżności w zakresie regulacji. W 

odniesieniu do treści sprzecznych z prawem, państwo decyduje, które treści należy uznać 

za nielegalne i jakie konsekwencje powinny być wyciągnięte w przypadku 

wyemitowania takowych. Jest to szczególnie widoczne przy analizowaniu raportów z 

wykonania zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady.  

Przeciwnicy poglądu, iż to państwo powinno stworzyć środowisko, które pozwala 

obywatelom decydować o sobie (lub ich dzieciach) uważają, iż jest to naruszanie 

wolności słowa i wyrażania poglądów.
119

 Co więcej, według nich angażowanie państwa 

w ochronę nieletnich przed szkodliwymi treściami jest uznawane wówczas za odgórne 

sterowanie i cenzurowanie przez państwo użytkowników mediów audiowizualnych. 

Można jednak pokusić się o opinię, że zazwyczaj takie głosy można usłyszeć nie od 

                                                
118

 Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że trudno, aby dziecko dokonywało w tym przypadku 

świadomych i równocześnie słusznych wyborów. 
119

 Radzenie sobie ze szkodliwymi treściami, w szczególności w celu ochrony małoletnich, ma dla Unii 

Europejskiej coraz większe znaczenie w ostatnich kilku latach. Ze względu na zdecentralizowanie, 

dynamiczny rozwój technologiczny, a co za tym idzie niemal bezgraniczny dostęp do nowych 

informacji i sieci komunikacyjnych, trudności w zapewnieniu tej ochrony są bardziej wyraźne. Nic więc 

dziwnego, że europejscy politycy na rozwiązanie sytuacji kładą duży nacisk a obecność tzw. treści 

szkodliwych w mediach jest coraz częściej przedmiotem międzynarodowych debat i dyskusji. Debaty 

odbywają się nie tylko na forum Parlamentu Europejskiego. Systemy klasyfikacyjne w poszczególnych 

krajach były już przedmiotem dyskusji m.in. na forum Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego 

(European Audiovisual Observatory) a także Europejskiej Platformy Ciał Regulujących (European 

Platform for the Regulatory Authorities). Europejskie Obserwatorium Audiowizualne to 

międzynarodowa organizacja działająca przy Radzie Europy, która została założona w 1992 roku.  

Część budżetu realizowana jest ze sprzedaży publikacji i usług. Z kolei EPRA, to istniejąca od 1995 r. 

organizacja skupiająca 46 regulatorów z 37 krajów europejskich. W ciągu ostatnich lat EPRA stała się 

w Europie poważnym forum dyskusyjnym, którego stałymi obserwatorami są przedstawiciele Komisji 

Europejskiej oraz Rady Europy. Źródło: http://www.obs.coe.int oraz http://www.epra.org. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy
http://pl.wikipedia.org/wiki/1992
http://www.obs.coe.int/


69 

 

opiekunów czy rodziców dzieci, ale od samych nadawców.
120

   

Mimo głosów sprzeciwu Unia Europejska z roku na rok zwraca coraz większą 

uwagę na poziom wprowadzanych w poszczególnych Państwach Członkowskich 

zabezpieczeń, samoregulacji i mechanizmów regulacyjnych. Nic dziwnego, stopień 

zabezpieczeń musi być adekwatny do postępującego z roku na rok rozwoju technologii.  

Okazuje się jednak, że polityka medialna na poziomie europejskim zaczęła się skupiać na 

filmie i telewizji, przy praktycznie żadnym zainteresowaniu radiem czy mediami 

drukowanymi.
121

  Ale i to, zdaniem Unii Europejskiej, można wykorzystać tworząc 

chociażby coraz nowocześniejsze i coraz bardziej dostępne zabezpieczenia przed 

treściami szkodliwymi. Unia Europejska wielokrotnie podkreślała rolę, jaką w ochronie 

nieletnich przed szkodliwymi treściami może odegrać nowoczesna technologia. 

Technologia może być w wielu przypadkach istotną częścią alternatywnej strategii 

regulacyjnej. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi do filtrowania może być doskonałym 

przykładem na odejście od odgórnej kontroli państwa.
122

 Technologie filtrowania 

przekazują kontrolę i odpowiedzialność za zarządzanie szkodliwymi treściami z rządów, 

agencji regulacyjnych i nadzorczych na użytkowników np. na rodziców.
123

 

Wolność wypowiedzi, rozumiana jako wolność przekazywania i otrzymywania 

informacji zawiera w sobie także nieograniczone przekazywanie informacji w środkach 

masowego przekazu. W tym sensie obejmuje ona również swobodę emitowania w 

telewizji,  pokazywania  w  kinach  oraz publikowania w internecie wszystkich obrazów,  
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niezależnie od ich treści oraz formy. I choć podlega ona silnej ochronie, w żadnym kraju 

nie jest nieograniczona.
124

  

W tym kontekście nasuwa się zatem pytanie, czy i w jakim zakresie wolność 

wypowiedzi może podlegać ograniczeniom w imię ochrony wartości, które poprzez takie 

emisje mogą być zagrożone? Od razu jednak pojawia się problem. Jak bowiem określić 

w sposób klarowny i spójny katalog tych wartości?   

W kwestii ograniczenia wolności wypowiedzi można zaobserwować dwa różne 

stanowiska.
125

 Zwolennicy podejścia liberalnego twierdzą, że najważniejsza jest wolność 

wypowiadania się. Dorosły widz musi mieć prawo i możliwość podjęcia decyzji, czy 

chce włączyć telewizor i obejrzeć określony program ze scenami przemocy, czy też nie. 

Według zwolenników koncepcji liberalnej odpowiedzialność za to, co dzieci oglądają na 

szklanym ekranie powinni przejąć rodzice. Zwolennicy tej koncepcji uważają także, że 

walka z przemocą na ekranie uderza w autonomię jednostki.
126

  

Jak twierdzi R. Bartoszcze: „Nie chodzi przecież tylko o możliwość swobody 

myślenia i mówienia, lecz przede wszystkim o wolność prezentacji swoich opinii ogółowi. 

Należy przez to rozumieć możliwość przedstawienia tych poglądów w mediach”.
127

  

Pogląd zgoła odmienny od podejścia liberalnego, głoszą zwolennicy rozwiązań 

restrykcyjnych. Podnoszą, że przemoc na ekranie ma niezwykle zgubne skutki dla 

jednostki i źle wpływa na rozwój współżycia społecznego. Sceny przemocy przyciągają 

uwagę widza i trudno uwierzyć, że bez odpowiednich zakazów prawnych nie będą 

rozpowszechniane. Stacje telewizyjne zmuszone są przecież do walki o widza. 

Zwolennicy podejścia restrykcyjnego podkreślają też potrzebę szczególnej ochrony 

młodego widza, który nie ma możliwości dojrzałej oceny tego, jaki obraz może być dla 

niego szkodliwy.
128

  

Współczesne ujęcie swobody wypowiedzi akcentuje jej znaczenie jako 

fundamentu - z jednej strony - samego demokratycznego ładu jako takiego, i - z drugiej 

strony - jako przesłanki ochrony innych praw i wolności. Nie może być mowy o istnieniu 
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państwa demokratycznego bez wolnej prasy, wolności przepływu informacji i prawa do 

bycia poinformowanym. Stąd szczególne miejsce wolności słowa, wolności wypowiedzi 

wśród innych podstawowych praw jednostki.
129

  

Bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie, czy te wartości, które chcemy chronić, 

są na tyle ważne, że poświęcimy dla nich wolność słowa. Potrzebna jest wnikliwa ocena, 

czy skutki braku ograniczeń mogą być tak niebezpieczne, że uzasadniają ich 

wprowadzenie. Wolność wypowiedzi jednostki, zaczyna na naszych oczach stawać się 

prawem zbiorowości, społeczeństwa. Nie chodzi bowiem już tylko o to, aby jednostka 

mogła komunikować coś innym; chodzi przede wszystkim o to, aby potencjalni 

słuchacze, odbiorcy informacji mieli szansę dotarcia do niej. Ten „kolektywistyczny" 

wymiar wolności wypowiedzi dostrzec można wyraźnie na tle uzasadnień orzeczeń 

Trybunału Praw Człowieka.  Jeżeli „wolność wypowiedzi" uznajemy za wolność o 

szczególnym charakterze wśród innych wolności jednostki to dzieje się tak i dlatego, że 

„uzewnętrznienie idei" interferuje, a wiec nakłada się na inne wolności.
130

 

W relacji „prawa” i „wolności” pojęcie „wolności” zajmuje miejsce nadrzędne. 

Wolność możemy rozpatrywać w dwóch aspektach: pozytywnym (wolność do czegoś) i 

negatywnym (wolność subiektywna, wolność wyboru – czyli brak zewnętrznego 

przymusu fizycznego i psychicznego).
131

 Sama treść wolności pozostaje w sferze 

autonomicznych decyzji jednostki i w ten sposób jest przez prawo zastana. Już w 

artykule 4 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku, streszczającym prawne i 

wolnościowe idee Oświecenia mówiono: „Wolność polega na tym, by czynić wszystko, co 

nie szkodzi innym. Człowiek ze swoich naturalnych praw może korzystać tylko w takich 

granicach, które zapewniają innym członkom społeczeństwa korzystanie z tych samych 

praw. Te granice mogą być wyznaczone tylko przez prawo”.
132

 Ponadto art.10 Deklaracji 

gwarantował wolność myśli, sumienia i wyznania.
133

 Prawo jest warunkiem niezbędnym, 

gwarantującym wolność. Nie jest jednak warunkiem jedynym – jest zewnętrznym 

imperatywem koniecznym przy korzystaniu z wolności. Tę koncepcję wolności można 
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przypisać takim myślicielom jak J. Locke, J. S. Mill w Anglii czy B. Constant i 

C.A.H.Tocqueville we Francji, którzy twierdzili, że zakres nieskrępowanego działania 

ludzi musi być ograniczony przez prawo.
134

 Postulowali oni wytyczenie granicy 

pomiędzy sferą życia prywatnego a dziedziną władzy publicznej.
135

  

W Encyklopedii ONZ i stosunków międzynarodowych „wolność prasy” 

zdefiniowana jest jako termin międzynarodowy oznaczający wolność słowa, który stał się 

przedmiotem postanowień konstytucji, w różnym stopniu określający zakres swobody 

wypowiedzi.
136

 Źródeł wolności prasy, jak i innych praw i wolności obywatelskich, 

upatrywano początkowo w prawie natury, później posługiwano się koncepcją prawa 

podmiotowego, opierającego się na prawie przedmiotowym.
137

 Wolność prasy może być 

realizowana wyłącznie w państwie demokratycznym, gdzie prawo gwarantuje wolność 

myśli, sumienia i wyznania. Demokracja gwarantuje wolność, ale to od ludzi zależy, jak 

ją wykorzystają.   

Potęgę wolnej prasy dostrzegli myśliciele schyłku Oświecenia, którzy uznali, że 

prasa winna być wolna od nacisków rządzących a rozwój regulacji prawnych powinien 

zmierzać w kierunku umożliwienia jej funkcjonowania. Żądania wolnej prasy zaznaczyły 

się najsilniej w Europie Zachodniej, gdzie nowożytni liberałowie tworzyli katalogi 

swobód jednostkowych i obywatelskich, określając możliwości korzystania z wolności 

słowa.
138

  

W Europie przez szereg lat zdołano wypracować standardy dotyczące wolności 

prasy, które miały eliminować słabość narodowych regulacji i problemy związane z ich 

realizacją. Miały one stanowić pewien wzór standardów etycznych, wprowadzając 

harmonię i eliminując ekstremizmy.
139

  

Dzisiaj to Rada Europy jest tą organizacją międzynarodową, która bezpośrednio 

lub pośrednio wytwarza dwa rodzaje standardów – wiążące i niewiążące. Pierwsze z nich 

znajdują się w konwencjach i umowach zawartych w ramach tej organizacji, drugie 
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natomiast przyjmują postać rezolucji i rekomendacji Komitetu Ministrów lub 

Zgromadzenia Parlamentarnego, czyli dwóch najważniejszych organów Rady Europy. 

Państwa członkowskie Rady Europy mogą, lecz nie muszą ich przyjąć, a zwłaszcza, ze 

nie mają obowiązku przyjęcia ich w całości i bez jakichkolwiek zmian.
140

  

W sferze praw człowieka, a przede wszystkim wolności wypowiedzi, przyjęcie 

takich standardów wydaje się wysoce pożądane z uwagi na statutowe cele Rady Europy, 

które można streścić w hasłach: demokracja, praworządność, prawa człowieka.
141

  

Rada Europy wytworzyła wiele standardów w odniesieniu do wolności 

wypowiedzi, w której wolność prasy jest istotną częścią. Podstawę standardów 

wiążących stanowią przepisy prawa międzynarodowego zawarte w Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i 

Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (tzw. 

Konwencji Europejskiej) oraz orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
142

  

 

 

2.  Akty prawa międzynarodowego. 

 

2.1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

 

Deklaracja ta została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka spełniała 

rolę „inspiratora” przyszłych norm prawa międzynarodowego. Stała się wzorcem prawa 

międzynarodowego w zakresie wolności człowieka i obywatela, czego potwierdzeniem 

miały być jej artykuły 18 i 19.
143

  

Artykuł 18 stanowi, że: “Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; 

prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub wiary oraz wolność głoszenia swej religii  

lub wiary, bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie lub prywatnie 
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poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i praktyk religijnych.
144

 

Artykuł ten jest istotny ze względu na fakt, że z wolności myśli wypływa wolność słowa, 

która jest istotnym elementem demokratycznego państwa prawnego.  

Bezpośrednio tematykę wolności słowa porusza artykuł 19 Deklaracji, który 

stwierdza: “Każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich 

wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, 

poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, 

bez względu na granice”.
 145

 

Artykuł ten zapewnia każdemu człowiekowi zarówno swobodę myśli, jak i sposób 

ich artykułowania. Ustawodawca gwarantuje wszystkim prawo do nieograniczonego 

poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji. Artykuł 19 zakłada swobodny 

przepływ informacji bez względu na granice, co miało swoje następstwa w powojennej 

koncepcji „Free Flow of Information”.
146

  

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka odgrywa niezwykle istotną rolę moralną 

a zawarte w niej zasady znalazły odzwierciedlenie w konstytucjach wielu państw. Na 

projekcie Deklaracji oparto m.in. ustawę zasadniczą RFN z 1949 roku, konstytucje 

afrykańskie czy iberoamerykańskie.
147

  

W kontekście kwestii ograniczeń z uwagi na dobro dzieci należy przywołać także 

artykuły Deklaracji odwołujące się do zapewnienia bezpieczeństwa edukacji dzieci i 

wolności z tym związanej. Mówi o tym art. 25 ust. 2: 

„Macierzyństwo i dzieciństwo upoważniają do specjalnej opieki i pomocy. 

Wszystkie dzieci zarówno małżeńskie, jak i pozamałżeńskie będą korzystać z jednakowej 

pomocy społecznej” a także art. 26, który stwierdza: „Każdy człowiek ma prawo do 

oświaty. Oświata będzie bezpłatna, przynajmniej na poziomie podstawowym. Oświata w 

zakresie podstawowym będzie obowiązkowa. Oświatę w zakresie technicznym i 

zawodowym należy uczynić powszechnie dostępną, a oświata na poziomie wyższym 
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powinna być równie dostępna dla wszystkich zależnie od zalet osobistych” (art. 26 ust. 

1). „Celem oświaty będzie pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie 

poszanowania dla praw człowieka i podstawowych wolności. Będzie ona krzewić 

zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub 

religijnymi; popierać działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do 

utrzymania pokoju” (art. 26 ust. 2). „Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze 

rodzaju nauczania, które ma być dane ich dzieciom” (art.26 ust. 3). 

Z kolei art. 29 w ustępie 2 wskazuje, iż „W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy 

człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie 

w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych oraz 

w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i 

powszechnego dobrobytu w demokratycznym społeczeństwie”. 

 

 

2.2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 

 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych został przyjęty przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 16 grudnia 1966 roku.
148

 Pakt został 

ratyfikowany przez Radę Państwa PRL 3 marca 1977 roku. Ratyfikacja spowodowała, że 

Pakt stał się częścią wewnętrznego systemu prawnego w Polsce, co jednak nie uchyliło 

przepisów z nim sprzecznych np. dotyczących cenzury.
149

 Pakt jest traktatem 

międzynarodowym, tworzy więc prawa i obowiązki dla państw-stron. Dane państwo ma 

jednak daleko idącą swobodę, jeśli chodzi o dobór środków i metod potrzebnych do 

realizacji zobowiązań zawartych w pakcie.  

Pakt podejmuje problematykę wolności wyrażania opinii w artykule 19, który stanowi:  

1. „Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych 

poglądów. 

2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to 

obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania 

                                                
148

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 10 grudnia 1966 r. (ONZ; Dz. U. z 

1977 r. Nr 38. poz. 167) 
149

 J. Barta, I. Dobosz, Prawo prasowe, Kraków 1989, s. 21. 
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wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, 

ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź jakikolwiek inny 

sposób według własnego wyboru”. 

3. Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu 

pociąga za sobą specjalne obowiązki i specjalną odpowiedzialność. 

Może ona w konsekwencji podlegać pewnym ograniczeniom, które 

powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są 

niezbędne w celu: a) poszanowania praw i dobrego imienia innych; b) 

ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego, albo 

zdrowia lub moralności publicznej”.  

Powszechny Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w artykule 24 ust. 1 porusza 

także zagadnienie praw dziecka, co wymaga przywołania z punktu widzenia tematyki 

niniejszej dysertacji. Artykuł ten w ust. 2 stwierdza: „Każde dziecko, bez żadnej 

dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie 

narodowe lub społeczne, sytuację majątkową lub urodzenie, ma prawo do środków 

ochrony, jakich wymaga status małoletniego, ze strony rodziny, społeczeństwa i 

Państwa”. 

 

 

2.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

(Konwencja Europejska). 

 

Konwencja Europejska jest traktatem międzynarodowym, tworzącym prawa i 

obowiązki państw-stron; jest traktatem regionalnym, ogólnym, chociaż gwarantuje 

przede wszystkim prawa obywatelskie i polityczne.  

Kwestię wolności słowa podejmuje artykuł 10 Konwencji, który stanowi:  

„1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność 

posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji 

władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza 

prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, 

telewizyjnych lub kinematograficznych”. 

„2. Korzystanie z tych wolności, jako pociągające za sobą obowiązki i odpowiedzialność, 
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może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie 

są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie 

bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa 

publicznego, ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub 

przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw 

innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na 

zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.”
 150

 

Artykuł 10 gwarantuje więc każdej osobie prawo do wolności wypowiedzi stanowiące 

jedną z istotnych podstaw społeczeństwa demokratycznego i jedną z istotnych podstaw 

jego postępu i rozwoju. Można więc stwierdzić, że wolność prasy obejmuje trzy 

składowe: wolność poszukiwania, wolność otrzymywania i wolność przekazywania 

informacji i idei.
151

 

 

 

2.4. Konwencja o Prawach Dziecka. 

 

Koncepcja ochrony prawnej dziecka ulegała na przestrzeni lat ewolucji - od 

postrzegania praw dziecka wyłącznie jako prawa do szczególnej ochrony i opieki ze 

strony dorosłych, do uznania, iż dziecko jako istota ludzka posiada pełnię praw i 

wolności, z których korzysta stosownie do osiąganej dojrzałości i samodzielności. Tak 

więc współcześnie, gdy mówimy o prawach dziecka jako o zagadnieniu mieszczącym się 

                                                
150

 Polska ratyfikowała Konwencję 15 grudnia 1992 roku., weszła w życie 19 stycznia 1993 roku. 

Opublikowana została w Dz.U.z 1993 r. Nr 61, poz. 284. 
151

 Karta Nowej Europy z 21 listopada 1990 r. także daje prawo ograniczeniu wolności wypowiedzi, które 

musi być przewidziane przez prawo i zgodne ze standardami międzynarodowymi. Karta praw 

podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku podpisana w Nicei jest jedynie polityczną 

deklaracją, a nie aktem prawa wspólnotowego. Artykuł 11 stwierdza  „1. Każdy ma prawo do wolności 

wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania 

informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. 2.  Szanuje się 

wolność i pluralizm mediów. Karta Praw Podstawowych w art. 24 określa także prawa dziecka: „Dzieci 

mają prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą swobodnie wyrażać swoje 

poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i 

stopnia dojrzałości (ust. 1). Wszystkie działania dotyczące dzieci, zarówno podejmowane przez władze 

publiczne, jak i instytucje prywatne, należy podporządkować najlepszym interesom dziecka (ust.2). 

Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z 

obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesam. (ust.3).  
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w koncepcji praw człowieka, to mówimy o indywidualnych prawach dziecka-człowieka, 

jakie winny być chronione przez państwo i możliwościach egzekwowania tych praw.
152

 

Jednocześnie warto zaznaczyć, iż dziecko-obywatel z racji swej niedojrzałości ma 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz podlega władzy (pieczy) 

rodzicielskiej. Uprawnienia dziecka, jego status prawny nie są tożsame z uprawnieniami i 

statusem osoby dorosłej. Dziecko nie może więc w pełni i samodzielnie wysuwać 

roszczeń w stosunku do państwa. Dlatego - zależnie od okoliczności - w egzekucji 

należnych mu praw dziecko jest wspierane przez rodziców (opiekunów) lub odpowiednie 

instytucje. Współcześnie prawną ochronę dziecka na zasadzie pewnej autonomii tworzą - 

prawo międzynarodowe i prawo krajowe poszczególnych państw.   

Uznanie podmiotowości dzieci, sformułowanie katalogu ich praw i wolności 

znalazło najpełniejszy wyraz w Konwencji o prawach dziecka ONZ.
153

 Konwencja ta 

wyznacza uniwersalne normy prawne ochrony dzieci przed zaniedbaniem, złym 

traktowaniem i wyzyskiem, jednocześnie dając dzieciom gwarancje podstawowych praw 

człowieka. Dokument ten jest największym dotychczasowym osiągnięciem społeczności 

międzynarodowej w zakresie ochrony praw dziecka, stanowi bowiem  podstawę działań 

na rzecz dzieci zarówno na szczeblu globalnym i regionalnym, jak też narodowym i 

lokalnym. Konwencja o prawach dziecka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, weszła w życie 2 września 1990 roku.  

Prace nad konwencją zostały podjęte z inicjatywy Polski i trwały blisko 11 lat. 

Konwencja jest unikatowa, z tego względu, że zawiera całościowe podejście do praw 

dzieci - jako jedyna zapewnia dzieciom ich prawa obywatelskie, polityczne, 

ekonomiczne, socjalne i kulturalne, jest uniwersalna, stosuje się do wszystkich dzieci we 

wszystkich sytuacjach w praktycznie całej społeczności narodów, jest bezwarunkowa, 

wzywa do działania nawet te rządy, które nie mają wystarczających zasobów, aby podjąć 

działania w celu ochrony dzieci, konwencja jest holistyczna, podkreśla, że wszystkie 

prawa są istotne, niepodzielne, współzależne i równe.
154

   

                                                
152

 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s.21-22. Tekst Konwencji o prawach dziecka 

opublikowany w wraz z załącznikiem zawierającym zastrzeżenia i deklaracje strony polskiej (Dz. U. z 

1991 r. Nr 120, poz. 526). 
153

 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526  
154

 B. Ehrlich – Kowalska, Ochrona dziecka w świetle Konwencji o Prawach Dziecka, Warszawa 1993, s. 115. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911200526
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911200526
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911200526
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Konwencja składa się z preambuły, w której określone zostały założenia ogólne 

oraz z trzech części postanawiających. Część pierwsza składa się z 41 artykułów 

dotyczących zobowiązań państwa w zakresie realizowania poszczególnych praw dzieci. 

Część druga (artykuły 42 do 45), dotyczy sposobów egzekwowania i kontrolowania 

zobowiązań państwa. Część trzecia (artykuły 46 do 54), określa zasady przystąpienia do 

konwencji. Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:  

1. dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość 

psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej, 

2. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i 

prywatności,  

3. rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,  

4. państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach. 

Konwencja - nazywana światową konstytucją praw dziecka - jest dokumentem 

prawnym, który - jak dotychczas - zawiera najszerszy katalog praw dzieci. 

Katalog sformułowano kierując się następującymi zasadami: zasadą dobra dziecka, 

zasadą równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, 

płeć, narodowość, itd.), zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców 

(państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach według określonych procedur), zasadą pomocy państwa (państwo 

zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych 

dla realizacji praw uznanych w konwencji).
155

 

                                                
155

 Polska podpisała Konwencję o prawach dziecka 26 stycznia 1990 roku. Sejm ustawą z dnia 27 

września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 27 lutego 1991 r., Nr 16 poz. 71) 

wyraził zgodę na jej ratyfikację przez Prezydenta.  Polska przystępując do konwencji na podstawie art. 

51 ustęp 1 złożyła 2 zastrzeżenia oraz 2 deklaracje. Zastrzeżenia brzmią następująco: 

1. W odniesieniu do artykułu 7 konwencji: Rzeczpospolita Polska zastrzega, że prawo dziecka 

przysposobionego do poznania naturalnych rodziców będzie podlegało ograniczeniu poprzez 

obowiązywanie rozwiązań prawnych umożliwiających przysposobionemu zachowanie tajemnicy 

pochodzenia dziecka. 2. O granicy wieku, od której dopuszczalne jest powoływanie do służby wojskowej 

lub podobnej oraz uczestnictwo w działaniach zbrojnych, rozstrzyga prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

Granica ta nie może być niższa niż przewidziana w artykule 38 konwencji. 

Deklaracje brzmią następująco: 1. Rzeczypospolita Polska uważa, że wykonania przez dziecko jego 

praw określonych w konwencji, w szczególności praw określonych w artykułach od 12 do 16, dokonuje 

się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi 

miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną. 

2. W odniesieniu do artykułu 24 ustęp 2 litera f) konwencji Rzeczpospolita Polska uważa, że 
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Konwencja o Prawach Dziecka w preambule stwierdza, iż „ (…) dzieci mają 

prawo do szczególnej troski i pomocy, wyrażając przekonanie, że rodzina jako 

podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra 

wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną 

ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w 

społeczeństwie, uznając, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej 

osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, 

miłości i zrozumienia, uważając, że dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia 

w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w duchu 

ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu 

pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności, mając na uwadze, że 

potrzeba otoczenia dziecka szczególną troską została wyrażona w Genewskiej Deklaracji 

Praw Dziecka z 1924 r. oraz Deklaracji Praw”.
156

 

Z punktu widzenia tematu niniejszej dysertacji należy przywołać zapis art. 13, w 

którym stwierdza się:  

„1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać 

swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei 

wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za 

pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego 

środka przekazu według wyboru dziecka. 

2. Wykonywanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko 

takim,które są przewidziane przez prawo i które są konieczne: 

a) dla poszanowania praw lub reputacji innych osób albo 

b) do ochrony bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, bądź 

zdrowia albo moralności społecznej”. 

Z kolei artykuł 17 Konwencji określa rolę, jaką winny pełnić środki masowego 

przekazu. „Państwa-Strony uznają ważną rolę spełnianą przez środki masowego 

przekazu i zapewnią, aby dziecko miało dostęp do informacji oraz materiałów 

pochodzących z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych, szczególnie do 

                                                                                                                                                       
poradnictwo dla rodziców oraz wychowanie w zakresie planowania rodziny powinno pozostawać w 

zgodzie z zasadami moralności. Zgodnie z Konstytucją konwencja jako ratyfikowana umowa 

międzynarodowa stanowi integralną część wewnętrznego polskiego porządku prawnego. 
156

 Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526. 



81 

 

tych, które mają na uwadze jego dobro w wymiarze społecznym, duchowym i moralnym 

oraz jego zdrowie fizyczne i psychiczne. W tym celu Państwa-Strony będą: 

a) zachęcały środki masowego przekazu do rozpowszechniania informacji i 

materiałów, korzystnych dla dziecka w wymiarze społecznym oraz kulturalnym, 

zgodnie z duchem artykułu 29;
157

 

b)  zachęcały do rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie wytwarzania, 

wymiany oraz rozpowszechniania tego rodzaju informacji i materiałów, 

pochodzących z różnorodnych kulturowych źródeł krajowych oraz 

międzynarodowych; 

c)  zachęcały do wydawania i rozpowszechniania książek dla dzieci; 

d)  zachęcały środki masowego przekazu, aby w szczególny sposób uwzględniały 

potrzeby językowe dzieci należących do mniejszości narodowych lub do 

rdzennej społeczności; 

e)  zachęcały do rozwijania odpowiednich kierunków działalności dla ochrony 

dzieci przed informacjami i materiałami szkodliwymi z punktu widzenia ich 

dobra, mając na względzie postanowienia artykułów 13 i 18.” 

Konwencja o Prawach Dziecka porusza także kwestię wychowania i 

odpowiedzialności z tym związanej, co zostało wyrażone w art. 18 Konwencji.  

„1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania 

                                                
157

 Artykuł 29 

1. Państwa-Strony są zgodnie, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na: 

a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i 

fizycznych dziecka; 

b) rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych 

w Karcie Narodów Zjednoczonych; 

c) rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości, dla 

wartości narodowych kraju, w którym mieszka dziecko, kraju, z którego dziecko pochodzi, jak i dla 

innych kultur; 

d) przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, 

pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, 

narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia; 

e) rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego. 

2. Żadne postanowienie niniejszego artykułu lub artykułu 28 nie może być interpretowane w sposób 

naruszający wolność osób fizycznych lub ciał zbiorowych do zakładania i prowadzenia instytucji 

oświatowych, z  zastrzeżeniem przestrzegania zasad wyrażonych w ustępie 1 niniejszego artykułu oraz 

wymogów, aby kształcenie w tego typu instytucjach odpowiadało minimalnym standardom, które 

określi dane państwo. 
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zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój 

dziecka. Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną 

odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie 

interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski. 

2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji 

Państwa-Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom 

prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowywaniem 

dzieci oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki 

nad dziećmi. 

3. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia 

dzieciom pracujących rodziców prawa do korzystania z usług instytucji i zakładów 

w zakresie opieki nad dziećmi, do których są one uprawnione.”
158

 

 

 

2.5. Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej.  

 

Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej została uchwalona 5 maja  

1989 r.
159

  i gwarantowała w art. 4 wolność wyrażania opinii i informacji, wolność 

odbioru i retransmisji usług programowych, co stanowi jeden z zasadniczych warunków 

istnienia państwa demokratycznego i jeden z podstawowych warunków rozwoju zarówno 

społeczeństwa, jak także rozwoju każdego człowieka.
160

 W stosunku do Rzeczpospolitej 

Polskiej Konwencja o telewizji ponadgranicznej weszła w życie 1 maja 1993 roku.
161

  

W kontekście tematu niniejszej dysertacji, warto zwrócić uwagę na część 
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 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Rekomendacji Nr 874 (1979) w sprawie Europejskiej 
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R(84)4 w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej pojęcie "władza rodzicielska" zostało zdefiniowane 
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poświęconą sprawom programowym. Otóż, w art. 7 stwierdza się, iż: 

„1. Wszystkie części składowe usług programowych w swych sposobie prezentacji 

oraz treści powinny szanować godność człowieka oraz podstawowe prawa innych. W 

szczególności nie mogą one: 

a)  być nieprzyzwoite, a zwłaszcza zawierać pornografii, 

b) nadmiernie eksponować brutalności lub stwarzać prawdopodobieństwa 

wzbudzania nienawiści rasowej. 

2. Wszystkie części składowe usług programowych, stwarzające niebezpieczeństwo 

zaburzenia fizycznego, umysłowego lub moralnego rozwoju dzieci i młodzieży nie będą 

umieszczane w programie wówczas, gdy z uwagi na czas nadawania oraz oglądalność 

istnieje niebezpieczeństwo, że dzieci i młodzież mogłyby je oglądać”. 
162

  

Konwencja porusza także kwestię obecności dzieci w reklamach. Została ona 

uregulowana w art. 11 ust. 3, który stwierdza: „Reklamy adresowane do dzieci lub 

wykorzystujące dzieci w charakterze aktorów powinny unikać wszystkiego, co mogłoby 

przynieść szkodę ich interesom, oraz uwzględniać szczególny charakter tej grupy 

widzów”.  

 

 

 

3. Ograniczenia wolności wypowiedzi w społeczeństwie demokratycznym. 

 

Prawo do wolności wypowiedzi uważane jest przez wielu teoretyków praw 

człowieka za szczególnie istotne dla realizacji idei demokracji. Zasada wolności słowa, 

wyrażania swoich poglądów jest w społeczeństwach demokratycznych regułą numer 

jeden. Jednakże przyjmuje się, iż jest sprawą oczywistą, że chcąc z nich korzystać, każdy 

musi brać pod uwagę wolność innych  ludzi, co nakłada precyzyjne ograniczenia na 

wolność jednostki.  

Zasada: „Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych” ma  

w odniesieniu do tego prawa szczególne i wyraźne zastosowanie. Lista warunków 

ograniczających wolność wypowiedzi jest dość obszerna, co wynika moim zdaniem, ze 

specyficznego charakteru tego prawa – z jego realizacją wiąże się szczególna 
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odpowiedzialność, a co za tym idzie – obowiązki.  

Najpoważniejszym nieporozumieniem związanym z interpretacją i realizacją idei 

praw człowieka, jak sądzę, jest pogląd, że dokumenty traktujące o prawach człowieka 

gwarantują każdej jednostce absolutną, niczym nieskrępowaną swobodę wypowiedzi i 

czynów niezależnie od ich treści czy celu.
163

 Tymczasem istota zapisów tkwi w 

konsensusie społecznym dotyczącym granic praw czy to jednostek, czy też grup 

społecznych tworzących mniej lub bardziej złożoną strukturę. Artykuł 29 Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka precyzuje kryteria wyznaczające granice praw i wolności 

jednostki. Jednostka podlega bowiem takim ograniczeniom, które nakłada prawo „W 

korzystaniu ze swych praw i wolności każdy podlega jedynie takim ograniczeniom, które 

są określone przez prawo”.
164

 Kiedy jednak prawo może nakładać owe ograniczenia? 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w art. 29 stwierdza: „Każdy człowiek ma 

obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój 

jego osobowości. 

2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim 

ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia 

odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia 

zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu 

demokratycznego społeczeństwa. 

3. Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób 

sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych”. 

W ustępie 2 art. 29 wymienia się więc cztery takie sytuacje: 

1. „w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności 

innych” 

2. „(…) uczynienia zadość słusznym wymogom moralności” 

3. „(…)porządku publicznego” 

4. „(…) powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa”. 

Generalnie rzecz biorąc, prawa i wolności jednostki ograniczają: po pierwsze – 

prawa i wolności innych, po drugie – moralność społeczności, w której jednostka żyje, po 
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trzecie – kryteria, które musi spełniać państwo demokratyczne. Należy jednak pamiętać, 

że charakter tych ograniczeń nie jest jednolicie akceptowany, rozbieżne są także poglądy 

przedstawicieli nauki na ten temat.
165

  

Także Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych dopuszcza 

ograniczenia wolności wypowiedzi. Artykuł 19 punkt 3 stanowi:  

„3. Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą 

specjalne obowiązki i specjalną odpowiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać 

pewnym ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i 

które są niezbędne w celu: 

1. Poszanowania praw i dobrego imienia innych; 

2. Ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo 

zdrowia lub moralności publicznej”.
166

  

Punkt 3 tego artykułu określa więc model dopuszczalnych ograniczeń 

stosowanych przez państwo – są one ściśle przewidziane przez prawo, a państwa mają 

obowiązek prawny je respektować. W myśl artykułu, państwa mogą stosować 

ograniczenia, ale niedopuszczalne jest wprowadzanie ograniczeń nieprzewidzianych 

przez prawo.
167

   

W Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności kwestia 

możliwości ograniczenia wolności słowa została potraktowana o wiele bardziej 

szczegółowo.
168

 Konwencja jasno określa granice obowiązywania wolności słowa. 

Ogólnie rzecz ujmując, zwykle mówi się, że określone prawo lub wolność mogą 

podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez prawo i konieczne w 

społeczeństwie demokratycznym ze względu na interes bezpieczeństwa publicznego, 

porządku publicznego, ochronę zdrowia, moralności lub ochronę praw i wolności innych 

osób. Artykuł 10 ustęp 3. Konwencji stanowi: „Korzystanie z tych wolności, jako 

pociągające za sobą obowiązki i odpowiedzialność, może podlegać takim wymogom 

formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, które są przewidziane przez ustawę i 
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niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, 

integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego, za względu na konieczność 

zapobieżenia zakłócenia porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i 

moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na 

zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i 

bezstronności władzy sądowej”.
169

  

Konwencja Europejska w artykule 10 stanowi również, że wolność wyrażania 

opinii nie wyklucza możliwości poddania rozgłośni radiowych, telewizyjnych oraz 

kinematografii kontroli państwa.
170

 Dopuszczalne ograniczenia zawarte w Konwencji 

oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych w zasadzie są 

zbieżne.
171

  

 

 

4.  Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w 

kwestii swobody wypowiedzi. 

 

4.1.  Uwagi ogólne.   

 

Od 1 listopada 1998 roku, kiedy wszedł w życie Protokół nr 11 zmieniający 

Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, każde Państwo 

Członkowskie Rady Europy ma obowiązek Konwencję ratyfikować i poddać się 

jurysdykcji stałego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw 

Człowieka jest instytucją międzynarodową powołaną do rozpatrywania, w pewnych 

okolicznościach, skarg pochodzących od osób, które twierdzą, iż naruszono ich prawa 

zagwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Co ważne, Trybunał może 

rozpatrywać skargi dotyczące tylko praw zagwarantowanych w Konwencji i w 

protokołach dodatkowych. Nie pełni on funkcji sądu odwoławczego od decyzji sądów 
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krajowych, nie może więc unieważniać lub zmieniać wydanych przez nie orzeczeń.
172

  

Zgodnie z Konwencją, skarga do Trybunału może być złożona przez osobę 

fizyczną, organizację pozarządową lub grupę osób, która uważa, że stała się ofiarą 

naruszenia przez państwo praw człowieka ustanowionych w Konwencji. Nie są 

rozpatrywane skargi mające więc charakter actio popularis, czyli złożone w interesie 

publicznym, w interesie pewnej grupy społecznej czy wreszcie na rzecz osoby trzeciej. 

Skarga może być przedłożona wyłącznie w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia 

ostatecznej, prawomocnej decyzji i po wyczerpaniu wewnętrznych środków 

odwoławczych.
173

 Znamienne, że orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka pokazuje, że prawa i wolności wymieniane w Konwencji nie są traktowane 

schematycznie, ale zawsze badane indywidualnie.
174

  

Treści dotyczące wolności słowa, które są zawarte w dokumentach 

międzynarodowych są nierzadko pojęciami nieostrymi i szybko okazało się, że do ich 

interpretacji niezbędna jest wykładnia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
175

  

 Jak wskazuje R. Bartoszcze nie ma jednoznacznego stanowiska czy decyzje 

trybunałów międzynarodowych stanowią źródło prawa międzynarodowego.
176

  

W jego opinii w przypadku Europy Zachodniej te wątpliwości „są ograniczone przez 

wzrastającą integrację europejską. W jej wyniku następuje ujednolicenie prawa państw 

członkowskich Wspólnot Europejskich oraz członków Rady Europy”. Jego zdaniem „(…) 

termin Europa Zachodnia będzie tożsamy z pojęciem państw członkowskich Unii 

Europejskiej, to także stosowanie prawa i jego wykładnia będzie jednolita lub bardzo 

zbliżona we wszystkich krajach”.
177

  

Orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jest podstawą wykładni 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zadaniem 

Trybunału jest znalezienie równowagi między prawami i wolnościami podmiotów 

między którymi konflikt praw i wolności zachodzi.
178

 Dotychczasowe orzecznictwo nie 
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pozostawia wątpliwości co do tego, że interpretacja Konwencji, jako dokumentu, który 

gwarantuje niczym nieograniczone prawa i wolności jest nieuprawniona zarówno z 

punktu widzenia teorii, jak i praktyki państw demokratycznych.   

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał kilka istotnych orzeczeń mających 

wpływ na wolność wypowiedzi i chociaż werdykty są wiążące tylko dla stron, to jednak 

wpływają na prawo poszczególnych państw i ustanawianie wspólnych standardów.
179

  

Trybunał stoi na stanowisku, że chronione są nie tylko wypowiedzi spotykające się z 

powszechną akceptacją, lecz także te, które oburzają i szokują. W sprawie Handyside 

przeciw Wielkiej Brytanii, w 1976 roku Trybunał Praw Człowieka sformułował jedną z 

najważniejszych tez umożliwiających funkcjonowanie „wolnego rynku idei" a zarazem 

kluczowej przesłanki stosowania art. 10 Konwencji.
180

 

Podkreślając znaczenie wolności wypowiedzi Trybunał stwierdził:  

„Swoboda ta nie może ograniczać się jedynie do informacji i poglądów, które są 

odbierane przychylnie, albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się 

w równym stopniu do takich, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój. Takie 

są wymogi pluralizmu i tolerancji, bez których demokracja nie istnieje".  

To teza mówiąca o konieczności tolerowania przez państwo demokratyczne 

swobodnego obiegu informacji także kontrowersyjnych, czy niewygodnych.   W tym 

kontekście, sprawa Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii ma charakter orzeczenia 

precedensowego.
181

  

Sprawa dotyczyła angielskiego wydawcy książek dla młodzieży szkolnej pt. Little 

Red Book, będącej tłumaczeniem z duńskiego i rozpowszechnianej wcześniej bez 

przeszkód w 19 państwach europejskich. Książka składała się z wprowadzenia 

zatytułowanego „Wszyscy dorośli są papierowymi tygrysami” oraz rozdziałów: 

„Edukacja”, „Uczenie się”, „Nauczyciele”, „Uczniowie”, „System”. Rozdział 

poświęcony uczniom zawierał także część dotyczącą seksu.  Wydawca został skazany w 

Wielkiej Brytanii za rozpowszechnianie pornografii. Trybunał uznał, że Wielka Brytania 

nie naruszyła art.10 Konwencji Europejskiej, a fakt tolerowania książki w innych 
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państwach był bez znaczenia dla treści orzeczenia. Taka interpretacja oznaczała, że 

państwa mogą według własnej oceny ustalać granice wolności wypowiedzi w sferze 

obyczajowej. W konsekwencji orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka aprobuje tu w 

szerszej mierze swobodę oceny władz wewnętrznych. Ujawniło się to także w kilku 

innych sprawach dotyczących swobody sztuki. W sprawie Otto-Preminger-Instytut 

przeciw Austrii, zaaprobowano zakaz wyświetlania filmu uznanego przez władze 

austriackie za obrażający moralność i uczucia wyznawców religii katolickiej, uznając 

ingerencję władzy za mieszczącą się w granicach przyznanej im swobody i 

usprawiedliwioną w świetle miejscowej obyczajowości. Podobnie rozstrzygnięto sprawę 

Muller przeciw Szwajcarii, 1988 (konfiskata obrazów i ukaranie za rozpowszechnianie 

pornografii).
182

 

Warto w tym miejscu przywołać szerzej orzeczenie Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka z 25 listopada 1996 r. w sprawie braku pozwolenia na 

rozpowszechnianie filmu zawierającego elementy obsceniczne.
183

 

Wingrowe napisał scenariusz i wyreżyserował około osiemnastominutowy film pt. 

„Wizje ekstazy” (Visions of Ecstasy). Film nie zawierał dialogów i składał się wyłącznie 

z obrazów i muzyki. Życie i pisma świętej Teresy d’Avilla, XVI-wiecznej zakonnicy 

karmelitanki było inspiracją do filmu. Miała ona silne ekstatyczne wizje Jezusa 

Chrystusa. Akcja filmu rozpoczyna się od sceny, w której młoda aktorka grająca świętą 

Teresę rozmazuje swoją krew na nagie piersi i ubranie. Film nie wyjaśnia historycznego 

tła pokazywanych zdarzeń. Film pokazano Brytyjskiej Komisji ds. Kwalifikacji Filmów, 

powołanej na podstawie ustawy z 1984 r. o nagraniach wideo. Wingrowe zwrócił się do 

Komisji o wydanie zezwolenia na dystrybucję kasety z filmem, ale Komisja nie 

uwzględniła wniosku powołując się na zalecenie sekretarza stanu ds. wewnętrznych o 

unikaniu wydawania zezwoleń w przypadku filmów obscenicznych w rozumieniu ustaw 

o publikacjach obscenicznych z 1959 i 1964 r., lub naruszających inne przepisy prawa 

karnego, a wśród nich ustawy o przestępstwie bluźnierstwa. W uzasadnieniu Komisja 

stwierdziła m.in., że przedstawienie pomieszania ekstazy religijnej i napięcia seksualnego 

może zainteresować artystę. Jeśli jednak sposób interpretacji prowadzi do obrazy z 
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 I. Kamiński, op.cit. s. 454. 
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 I.Kamiński…op.cit. str. 472 „Wingrowe przeciwko Wielkiej Brytanii” raport Europejskiej Komisji 

Praw Człowieka z 10 stycznia 1995 r., skarga nr 17419/90.  
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powodu niedozwolonego sposobu potraktowania przedmiotu kultu, wymaga to reakcji. 

Zdaniem Komisji, ława przysięgłych uznałaby, że film narusza przepisy ustawy o 

przestępstwie bluźnierstwa.  

Wingrowe odwołał się do Komisji Apelacyjnej, która stwierdziła, że 

rozpowszechnianie filmu obrażałoby uczucia religijne wierzących chrześcijan. 

Odwołanie oddalono. Adwokaci wydali opinię, iż sprawa nie nadaje się do wystąpienia o 

sądową kontrolę w ramach specjalnej procedury. W skardze do Europejskiej Komisji 

Praw Człowieka Wingrowe zarzucił naruszenie art. 10 Konwencji.  Komisja zwróciła 

uwagę, że cenzura prewencyjna w postaci np. potrzeby uzyskania zaświadczenia 

kwalifikacyjnego, jako warunku dopuszczenia filmu do rozpowszechniania, nie jest 

sprzeczna z Konwencją. Jednak niebezpieczeństwa związane z cenzurą prewencyjną są 

tak duże, że wymagają szczególnie starannego badania ze strony organów Konwencji.  

Trybunał potwierdził, iż zgodnie z orzecznictwem, prawo krajowe musi być 

sformułowane wystarczająco precyzyjnie, aby można było się zorientować w skutkach 

określonych zachowań. Odmawiając zgody na dystrybucję filmu wideo Wingrowe’a z 

powodu naruszenia przepisu prawa karnego o bluźnierstwie, brytyjska komisja 

klasyfikacji filmów działała w granicach uprawnień wynikających z ustawy z 1984 r. 

Trybunał przyznał, że przestępstwo bluźnierstwa nie może mieć precyzyjnej definicji. 

Władze krajowe muszą więc korzystać z pewnej swobody oceny, czy fakty konkretnej 

sprawy są objęte zakresem akceptowanej definicji tego przestępstwa. Zdaniem Trybunału 

skarżący mógł w uzasadniony sposób przewidzieć, przy pomocy adwokata, że film, a 

zwłaszcza sceny z ukrzyżowaną figurą Chrystusa, mogą być uznane za przestępstwo 

bluźnierstwa. Restrykcje były więc przewidziane przez prawo. 

Biorąc te elementy pod uwagę oraz margines swobody oceny przysługujący w tej 

sferze państwu, argumenty na uzasadnienie ingerencji należy uznać za odpowiednie i 

wystarczające dla celów art. 10 ust. 2 Konwencji. Po obejrzeniu kwestionowanego filmu 

Trybunał orzekł, iż decyzji krajowych nie można uznać za arbitralne lub zbyt daleko 

idące. 

Można zadać sobie pytanie czy ingerencja była konieczna w demokratycznym 

społeczeństwie? Trybunał przypomniał, że swoboda wypowiedzi jest jedną z głównych 

podstaw demokratycznego społeczeństwa. Korzystanie z tej wolności pociąga za sobą 

jednak obowiązki i odpowiedzialność. Do nich, w związku z przekonaniami religijnymi, 
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można zaliczyć obowiązek unikania, w miarę możliwości wyrażeń, które, ze względu na 

przedmiot wiary, niepotrzebnie obrażają innych i profanują przedmiot kultu 

religijnego.
184

  

Państwa korzystają z pewnego marginesu swobody oceny konieczności ingerencji 

w swobodę wypowiedzi. Ostateczna opinia o zgodności ograniczeń z Konwencją należy 

jednak do Trybunału, z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Ma on w 

szczególności ustalić, czy działania władz odpowiadały pilnej potrzebie społecznej i były 

proporcjonalne do realizowanego celu.
185

 Zdaniem władz film był w oczywisty sposób 

prowokujący i obrażał uczucia religijne. Trybunał podkreślił, że odmowa zezwolenia 

miała na celu ochronę „praw innych osób”, szczególnie przed obraźliwymi atakami na 

sprawy uważane przez chrześcijan za święte.  

Przy bardzo szeroko ujętym zakresie chronionej wolności i jednocześnie bardzo 

rozbudowanej klauzuli ograniczającej, całość orzecznictwa na tle art. 10 dotyczy w 

gruncie rzeczy niemal zawsze kwestii proporcjonalności wkroczenia władzy. W sumie te 

dwie okoliczności nadają praktyce Komisji i Trybunału Praw Człowieka charakter 

kazuistyczny. Trybunał ustanowił pewne własne standardy w sprawach obyczajowych. 

Problem proporcjonalności jest bowiem zawsze kwestią okoliczności konkretnego 

wypadku. Jak pisze I. Dobosz: „Fakt, że dana publikacja jest rozpowszechniana  w 

jednym kraju, nie przesądza o tym, że musi być ona rozpowszechniana w innym kraju”.
186

 

Jest to zresztą chyba fragment zamierzonej strategii Komisji i Trybunału. Innymi słowy: 

Trybunał stara się unikać wiązania sobie samemu rąk precedensem sformułowanym 

nazbyt generalnie. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zajął już 

stanowisko w kwestii konfliktu pomiędzy wolnością wypowiedzi a ochroną moralności,  

jednak wciąż brakuje jakiegokolwiek orzeczenia dotyczącego, choćby w sposób 

incydentalny, problematyki przemocy w mediach. Większość skarg dotyczących ochrony 

moralności wiąże się z pornografią, a znaczna część spraw o naruszenie praw i wolności 

innych osób dotyczyła obrazy uczuć religijnych. W 2008 roku jednak miało się to 

zmienić. Po raz pierwszy Trybunał wydał wyrok, który dał nadzieję wszystkim tym, 

którzy upatrują w prawie szansy na walkę z przemocą na ekranie.  
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5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie firm Dynamic Medien 

Vertriebs GmbH i Avides Media AG (sygn. C-244/06). 

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydany 14 lutego 2008 r. w 

sprawie firm Dynamic Medien Vertriebs GmbH i Avides Media AG
187

  jest niezwykle 

istotny i wart przywołania, gdyż daje możliwość poszczególnym krajom niedopuszczania 

do obrotu importowanych płyt DVD lub kaset wideo, jeśli filmy na nich nie zostały 

zbadane i nie nadano im odpowiednich limitów wiekowych.
188

  

Firma Avides Media AG sprzedawała przez internet na terenie Niemiec filmy 

pochodzące z Wielkiej Brytanii. Okazało się jednak, że filmy (chodziło o japońskie 

kreskówki, tzw. anime) nie zostały skontrolowane ani sklasyfikowane dla celów ochrony 

małoletnich przez organy niemieckie, a jedynie zostały sprawdzone przez brytyjski urząd 

klasyfikujący filmy - British Board of Film Classification (brytyjski organ klasyfikacji 

filmów).  BBFC ustalił docelową publiczność i sklasyfikował te filmy do kategorii 

„niedozwolone dla młodzieży poniżej lat 15”. Wskazane nośniki obrazu zostały 

opatrzone odpowiednimi naklejkami BBFC informującymi, że są one dozwolone dla 

młodzieży od lat 15.  

Dynamic Medien, spółka konkurująca z Avides Media wszczęła jednak przed 

Landgericht Koblenz postępowanie żądając zakazania spółce Avides Media prowadzenia 

sprzedaży wysyłkowej filmów. Jej zdaniem niemiecka ustawa o ochronie małoletnich 

zabrania sprzedaży wysyłkowej nośników obrazu, które nie zostały poddane 

w Niemczech kontroli na podstawie tej ustawy i które nie zawierają wskazania co do 
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 Sygn. C-244/06, źródło: 

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0244:EN:HTML. 
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 Europejski Trybunał Sprawiedliwości  z siedzibą w Luksemburgu, składa się z 27 sędziów (po jednym 
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lat. Po tym okresie, mogą zostać wyznaczeni na dodatkowy jeden lub dwa okresy trzyletnie. Trybunał 

Sprawiedliwości jest jedyną instytucją, która może, na wniosek sądów krajowych, orzekać w zakresie 

interpretacji traktatów i ważności oraz interpretacji prawa UE. Taki system gwarantuje, że prawo UE 
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przeciwko Komisji i skargami na niektóre akty Rady. Orzeka również w pewnych rodzajach spraw, w 

szczególności w przypadku skarg wnoszonych przez przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne przeciw 

instytucjom UE w przypadku, gdy były adresatem krzywdzącej ich decyzji lub też dany akt prawny 
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wieku, od którego są dozwolone w oparciu o decyzję klasyfikacyjną najwyższego organu 

kraju związkowego lub organizacji dobrowolnej kontroli wewnętrznej. 

I rzeczywiście, paragraf 1 ust. 4 ustawy o ochronie małoletnich 

(Jugendschutzgesetz) z dnia 23 lipca 2002 r.
189

 definiuje sprzedaż wysyłkową, jako 

„każdą czynność odpłatną, dokonywaną w drodze zamówienia i przesłania towaru pocztą 

lub elektronicznie bez osobistego kontaktu pomiędzy dostawcą a zamawiającym lub bez 

zapewnienia poprzez zastosowanie środków technicznych lub innego rodzaju, że 

przesyłka nie zostanie przekazana dzieciom lub młodzieży”. 

Paragraf 12 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie małoletnich stanowi, że nagrane 

kasety wideo i inne przenośne nośniki danych zawierające filmy lub gry w celu ich 

odtwarzania lub uczestniczenia w grze na ekranie (nośniki obrazu) mogą być publicznie 

udostępniane dzieciom lub młodzieży jedynie wówczas, gdy zostały dopuszczone od 

odpowiedniej granicy wieku oraz oznaczone przez najwyższe organy krajów 

związkowych lub przez organizację dobrowolnej kontroli wewnętrznej w ramach 

postępowania prowadzonego na podstawie § 14 ust. 6 tej ustawy lub gdy są to programy 

informacyjne, instruktażowe lub edukacyjne, oznaczone przez sprzedawcę, jako 

„programy informacyjne” lub „programy edukacyjne”. 

Paragraf 12 ust. 3 wskazanej ustawy stanowi z kolei, że nośniki obrazów, które nie 

zostały oznaczone lub zostały oznaczone wskazaniem „niedozwolone dla małoletnich na 

podstawie § 14 ust. 2 przez najwyższe organy krajów związkowych lub przez organizację 

dobrowolnej kontroli wewnętrznej w ramach postępowania prowadzonego na podstawie 

§ 14 ust. 6 lub przez sprzedawcę na podstawie § 14 ust. 7 nie mogą być oferowane, 

przekazywane lub w inny sposób udostępniane dzieciom lub młodzieży, nie mogą być 

oferowane w handlu detalicznym poza pomieszczeniami handlowymi, w kioskach lub 

innych miejscach sprzedaży, do których klienci zwykle nie wchodzą lub w sprzedaży 

wysyłkowej”. 

Na mocy orzeczenia z dnia 8 czerwca 2004 r. Landgericht Koblenz uznał, że 

sprzedaż wysyłkowa nośników obrazu, które zostały opatrzone wskazaniem ograniczenia 

                                                                                                                                                       
dotyczył ich bezpośrednio i indywidualnie. Utworzony w 2005 r. Sąd do spraw Służby Publicznej ma za 

zadanie rozstrzyganie sporów między instytucjami unijnymi a ich pracownikami. 
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 BGBl. 2002 I, str. 2730, źródło: 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=pl&ihmlang=pl&lng1=pl,sl&lng2= 

bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=464573:cs&page. 
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wieku jedynie przez BBFC narusza przepisy ustawy o ochronie małoletnich oraz zasady 

konkurencji. 21 grudnia 2004 r. Oberlandesgericht Koblenz, orzekając w przedmiocie 

zastosowania środków tymczasowych, utrzymał w mocy to orzeczenie. Rozpatrujący 

spór Landgericht Koblenz miał jednak wątpliwości co do zgodności zakazu 

ustanowionego w ustawie o ochronie małoletnich z przepisami  dyrektywy 2000/31.
190

  

W związku z czym sąd ten zawiesił postępowanie i przedstawił Europejskiemu 

Trybunałowi Sprawiedliwości następujące pytania prejudycjalne:
191

  

1. Czy zasada swobodnego przepływu towarów w rozumieniu art. 28 WE sprzeciwia 

się niemieckiemu przepisowi prawa ustanawiającemu zakaz sprzedaży 

wysyłkowej nośników obrazu (DVD, wideo) niezawierających oznakowania, 

które wskazywałoby na ich poddanie niemieckiej kontroli z zakresu ochrony 

małoletnich?
 192

 

2. Czy w szczególności zakaz sprzedaży wysyłkowej tego rodzaju nośników obrazu 

stanowi środek o skutku równoważnym w rozumieniu art. 28 WE? 

3. Jeżeli udzielona zostanie odpowiedź twierdząca, to czy mając na uwadze 

dyrektywę [2000/31], tego rodzaju zakaz jest uzasadniony na podstawie art. 30 

WE również wówczas, jeżeli nośnik obrazu został poddany kontroli z zakresu 

ochrony małoletnich w innym państwie członkowskim […] i jest odpowiednio 

oznaczony, czy też kontrola innego państwa członkowskiego […] stanowi 

łagodniejszy środek w rozumieniu tego przepisu?”.  

Jednym słowem, sąd krajowy chciał ustalić czy swobodny przepływ towarów w 

rozumieniu art. 28 WE i art. 30 WE ewentualnie w związku z, przepisami dyrektywy 

2000/31 sprzeciwia się regulacji krajowej, takiej jak regulacja rozpatrywana przed sądem 

krajowym, ustanawiającej zakaz sprzedaży lub przekazywania drogą wysyłkową 
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 Mowa o Dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w 

sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu 

lektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). 
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jest niezbędna do rozstrzygnięcia zawisłego przed nim sporu. Natomiast sąd, którego orzeczenia nie 

podlegają zaskarżeniu, jest co do zasady zobowiązany skierować takie pytanie do Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości. 
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nośników obrazu, które nie zostały poddane kontroli i klasyfikacji dla celów ochrony 

małoletnich przez właściwy organ i które nie zawierają wskazania tego organu, co do 

wieku, od którego są dozwolone. Ponadto strona niemiecka podnosiła, że zakaz 

sprowadzania filmów z zagranicy nie jest absolutny – trzeba jedynie spowodować, aby 

przy sprzedaży wysyłkowej zamówienia dokonał i przesyłkę odebrał dorosły. Ponadto 

ograniczenia dotyczą wszystkich dostawców, nie tylko zagranicznych. Nie ma też zakazu 

handlowania filmami przez internet, jest tylko wymóg, by były one poddane niemieckiej 

procedurze kontrolnej (niezależnie od kontroli w innym państwie)
193

.  

Według Trybunału wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy 

rozpatrzyć, przyjmując, jak wskazuje sąd krajowy, że omawiana regulacja zakazuje 

sprzedaży wysyłkowej nośników obrazu, które nie zostały poddane kontroli i klasyfikacji 

dla celów ochrony małoletnich przez właściwy organ i które nie zawierają wskazania 

tego organu, co do wieku, od którego są dozwolone. Ponadto w uzasadnieniu, Trybunał 

podkreślił, że jak wynika z akt, omawiana regulacja ma zastosowanie nie tylko do 

dostawców z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, ale również do dostawców 

mających siedzibę w innych państwach członkowskich. Regulacja nie zakazuje 

sprzedaży korespondencyjnej nośników obrazu. Stanowi ona, że aby nośniki obrazu 

mogły zostać wprowadzone do obrotu tą drogą, powinny one zostać poddane krajowej 

procedurze kontroli i klasyfikacji dla celów ochrony małoletnich niezależnie od tego, czy 

analogiczna procedura miała już miejsce w państwie członkowskim wywozu tych 

nośników. Ponadto regulacja ta ustanawia wymogi, którym nośniki obrazu muszą 

odpowiadać, a mianowicie w zakresie dotyczącym ich oznaczania. 

Trybunał orzekł, że regulacja jest uzasadniona, ponieważ jej celem była 

ochrona małoletnich. Cel ten jest bowiem związany z moralnością publiczną 

i porządkiem publicznym, które stanowią uznane w ramach art. 30 WE względy 

uzasadniające. Ponadto dyrektywy 97/7
194

 wyraźnie dopuszczają nałożenie restrykcji 

podyktowanych względami interesu ogólnego. 
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Avides Media z kolei wyraził stanowisko, że regulacja jest nieproporcjonalna, 

ponieważ w sposób systematyczny zakazuje sprzedaży wysyłkowej nośników obrazu 

niezawierających przewidzianego w niej oznaczenia, niezależnie od tego, czy te nośniki 

obrazu zostały poddane kontroli dla celów ochrony małoletnich w innym państwie 

członkowskim. Strona zwróciła także uwagę na fakt, że prawo niemieckie nie przewiduje 

procedury uproszczonej w przypadku, w którym tego rodzaju kontrola rzeczywiście już 

nastąpiła. 

W tym kontekście należy przypomnieć, że zgodnie z art. 17 Konwencji o Prawach 

Dziecka, państwa-strony uznają ważną rolę spełnianą przez środki masowego przekazu 

i zapewnią, aby dziecko miało dostęp do informacji oraz materiałów pochodzących 

z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych, szczególnie do tych, które mają 

na uwadze jego dobro w wymiarze społecznym, duchowym i moralnym oraz jego 

zdrowie fizyczne i psychiczne. W art. 17 lit. e) sprecyzowano, że państwa-strony będą 

zachęcały do rozwijania odpowiednich kierunków działalności dla ochrony dzieci przed 

informacjami i materiałami szkodliwymi z punktu widzenia ich dobra. Trybunał 

podkreślił, że ochrona praw dziecka została również zagwarantowana w aktach 

przyjętych w ramach Unii Europejskiej, takich jak Karta Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej. Przywołał art. 24 ust. 1 Karty Praw Podstawowych, który stwierdza, że 

dzieci mają prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Ponadto prawo 

państw członkowskich do podejmowania środków koniecznych ze względów związanych 

z ochroną małoletnich zostało uznane w różnych aktach prawa wspólnotowego, takich 

jak chociażby dyrektywa 2000/31. 

Co istotne, Trybunał stwierdził, że „w tym kontekście należy wskazać, że nie jest 

niezbędne, aby przepis o charakterze ograniczenia wydany przez organy państwa 

członkowskiego w celu ochrony praw dzieci odpowiadał koncepcji wspólnej dla 

wszystkich państw członkowskich, jeżeli chodzi o poziom i sposoby tej ochrony. 

W związku z tym, że koncepcje te mogą być odmienne w różnych państwach 

członkowskich w zależności od poglądów dotyczących moralności lub kultury, należy 

uznać, iż państwom członkowskim przysługuje pewien zakres swobodnego uznania”.
195

  

 

                                                
195

 Taka interpretacja potwierdza , iż również Trybunał Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że to państwa 

mogą według własnej oceny ustalać granice wolności wypowiedzi w sferze obyczajowej.   
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Trybunał jednoznacznie stwierdził ponadto, że nie ma wątpliwości, iż zakaz 

sprzedaży i przekazywania drogą wysyłkową nośników obrazu nie poddanych kontroli 

i klasyfikacji dla celów ochrony małoletnich przez właściwy organ i nie zawierających 

wskazania tego organu co do wieku, od którego są dozwolone, stanowi środek mogący 

służyć ochronie dzieci przed informacjami i materiałami szkodliwymi z punktu widzenia 

ich dobra. Natomiast sam fakt, że jedno państwo członkowskie wybrało odmienny 

system ochrony niż przyjęty przez inne państwo nie ma wpływu na ocenę 

proporcjonalności przepisów krajowych przyjętych w tej dziedzinie. Przepisy te powinny 

być oceniane jedynie pod kątem celów i poziomu ochrony, który zamierza zapewnić 

państwo członkowskie. 

Ostateczne orzeczenie Trybunału (trzecia izba) brzmiało: „Artykuł 28 WE nie 

sprzeciwia się regulacji krajowej, takiej jak regulacja rozpatrywana przed sądem 

krajowym, ustanawiającej zakaz sprzedaży lub przekazywania drogą wysyłkową 

nośników obrazu, które nie zostały poddane kontroli i klasyfikacji dla celów ochrony 

małoletnich przez najwyższy organ kraju związkowego lub przez krajową organizację 

dobrowolnej kontroli wewnętrznej i które nie zawierają wskazania tego organu lub tej 

organizacji co do wieku, od którego są dozwolone, chyba że zostanie stwierdzone, że 

procedura kontroli, klasyfikacji i oznaczania nośników obrazu ustanowiona przez tę 

regulację nie jest łatwo dostępna, nie może być zakończona w rozsądnym terminie lub 

brak jest możliwości zaskarżenia decyzji odmownej na drodze sądowej”.
196
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 Sygn. C-244/06, źródło:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

CELEX:62006J0244:EN:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=%0bCELEX:62006J0244:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=%0bCELEX:62006J0244:EN:HTML
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6. Polityka audiowizualna Unii Europejskiej w zakresie ochrony małoletnich 

przed programami mogącymi poważnie zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, 

moralnemu małoletnich, w szczególności programami przedstawiającymi 

nieuzasadnioną przemoc. 

 

6.1. Uwagi ogólne.  

 

Prowadzenie europejskiej debaty na temat ochrony dzieci i mediów stanowi 

wyzwanie nie tylko z punktu widzenia organizacyjnego, ale z powodu różnic 

kulturowych państw członkowskich. Jest tak dlatego, że dotyczy ono bardzo wrażliwego 

tematu, niejako "ukrytej" wartości ocen na temat innych kultur i aspektów z nimi 

powiązanych - poglądów w sprawie ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami w 

mediach, a także z pojęciem dzieciństwa i dojrzewania w ogóle. 

To między innymi dlatego osiągnięcie porozumienia w sprawie ochrony dzieci i 

mediów na wspólnym europejskim gruncie jest niezwykle skomplikowanym procesem. 

Przez wiele lat w państwach europejskich wypracowano szereg środków mających 

regulować sprawę budzącej wątpliwości czy wręcz nieodpowiedniej zawartości 

programów telewizyjnych. Zwracano uwagę na konieczność stosowania takich systemów 

zabezpieczeń, jak chociażby określenie czasu chronionego, ostrzeżeń akustycznych, 

wizualnych ikon i szeroko pojętej kategoryzacji. Rozporządzenia w tym zakresie 

odzwierciedlają zróżnicowanie kulturowe i historyczne każdego z krajów.  

Instytucje powołane w Europie do klasyfikacji audycji telewizyjnych są zazwyczaj 

silnie związane ze strukturami rządowymi. Wyjątkiem jest tutaj przypadek Wielkiej 

Brytanii, w której założone w 1912 roku British Board of Film Classification (BBFC) jest 

ciałem pozarządowym i niezależnym. W większości państw Unii istnieje obowiązek 

przedstawiania filmów do oceny gremiom klasyfikującym, które są powoływane z mocy 

ustawy (Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, 

Hiszpania, Szwecja)
197

. W Polsce ta kwestia wciąż jest nieuregulowana a o klasyfikacji 

poszczególnych programów czy filmów decydują sami nadawcy.  

Na podstawie analiz poszczególnych klasyfikacji i systemów zabezpieczeń w 

państwach członkowskich można dostrzec znaczne różnice w koncepcji ochrony dzieci 
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 J. Braun, op.cit. s. 180 i n. 

http://en.wikipedia.org/wiki/British_Board_of_Film_Classification
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przed przemocą w telewizji, a także różnice w roli rodziców, jaką odgrywają w tym 

procesie.  Unia Europejska w coraz większym stopniu zwraca uwagę na fakt, że 

koniecznym wydaje się być ujednolicenie polityki audiowizualnej w kontekście ochrony 

dzieci oraz procedur stosowanych do klasyfikacji filmów kinowych. Owo ujednolicenie 

ma już przecież miejsce w praktykach administracyjnych w wielu dziedzinach 

codziennego życia, w których wcześniej nie było konsensusu pomiędzy różnymi krajami 

europejskimi. Rzeczywiście, ujednolicenie klasyfikacji winno być priorytetem, gdyż 

klasyfikacja filmu w jednym państwie często odbiega w sposób drastyczny od 

klasyfikacji w innym państwie.
198

 Wydaje się, iż takie decyzje są oparte na ogólnych, 

niesprecyzowanych do końca wewnętrznych zasadach.  Każdy kraj dowodzi, że dąży do 

tego samego celu, a mianowicie ochrony dzieci i młodych osób, jednak zastosowane 

metody w dążeniu do tego celu są zgoła odmienne.  Nie ma jednolitej koncepcji w tej 

dziedzinie, ani wspólnych norm ochrony młodych. Unia Europejska próbuje to zmienić. 

W prawie wspólnotowym podstawowe standardy regulacji treści audiowizualnych 

znalazły się w Dyrektywie Rady i Parlamentu Europejskiego 89/552/ EWG z 3 

października 1989 roku w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania 

telewizyjnej działalności transmisyjnej
199

, zmienionej dyrektywą 97/36/WE  Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 30 czerwca 1997 roku  w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 

                                                
198

 W 2008 roku amerykańska firma producencka Halcyon poinformowała, iż film „Terminator” będzie 

wyświetlany z kategorią „+13”. Oznacza to obniżenie kategorii wiekowej w porównaniu z poprzednimi 

trzema filmami, które miały kategorię wiekową R, czyli za zgodą rodziców. Przedstawiciele Halcyon 

tłumacząc się z tej decyzji podkreślali, że dzisiejsze standardy wiekowej klasyfikacji bardzo się 

zmieniły i w filmach z kategorią „+13” można pokazać więcej niż kiedyś. Ruch ma też na celu 

przyciągnięcie do kin większej widowni. Halcyon jako przykład pokazuje "Szklaną pułapkę 4.0", która 

również miała obniżoną w porównaniu z wcześniejszymi filmami kategorię wiekową, a na świecie 

zarobiła ponad 380 mln dolarów. Wyjątek stanowią Niemcy, gdzie film „Terminator” emitowany jest 

mimo wszystko z kategorią „+16”. W Polsce „Terminator” otrzymał klasyfikację „+13”. Inny przykład; 

we Francji film „Seven” Davida Finchera jest niedozwolony dla dzieci poniżej 12 roku życia, podczas 

gdy w Niemczech - poniżej 16 roku życia, a w Wielkiej Brytanii - poniżej 18 roku życia. Dla 

przeciwwagi, Francuzi ze zdziwieniem przyjęli informację o brytyjskiej i amerykańskiej klasyfikacji 

„Amelii” – Wielka  Brytania sklasyfikowała ten film, jako obraz dla osób powyżej 15 roku życia, USA 

– powyżej 17 roku życia. Źródło: www.filmweb.pl. 
199

 Dyrektywa 89/552/EEC, Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej, L 298/23. 

http://4.szklana.pulapka.filmweb.pl/
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dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej określanej potocznie, 

jako dyrektywa „O telewizji bez granic”.
200

  

W grudniu 2007 roku weszła w życie dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. „O audiowizualnych usługach 

medialnych” w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej 

działalności transmisyjnej, która rozszerza zakres dotychczasowych obowiązków 

regulacyjnych na nowe formy audiowizualnych usług medialnych. Państwa członkowskie 

powinny włączyć nowe przepisy zawarte w dyrektywie o audiowizualnych usługach 

medialnych do przepisów krajowych w terminie do 19 grudnia 2009 r.   

 

 

6.2.  Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 89/552/ EWG z 3 

października 1989 roku w sprawie koordynacji niektórych przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej. 

 

Unia Europejska ma na celu nie tylko zapewnienie swobodnego przepływu 

kapitału, towarów i osób, ale także dąży do stworzenia warunków niezbędnych dla 

nieograniczonego nadawania przez terytorium państw członkowskich. W tym kontekście 

Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 89/552/ EWG z 3 października 1989 roku 

w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej 

działalności transmisyjnej
201

 ustanawiała po raz pierwszy ramy prawne telewizyjnej 

działalności transmisyjnej w Unii Europejskiej.
202

 Dyrektywa jest powszechnie uważana 

za "kamień węgielny" współpracy europejskiej polityki audiowizualnej.
203

 Jej głównym 

celem było koordynowanie krajowych przepisów państw członkowskich w celu usunięcia 

                                                
200

 Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L 1997/202/60. 
201

 Dyrektywa 89/552/EEC, Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej, L 298/23. 
202

 M. Wheeler, Supranational regulation: Television and the European Union, „European Journal of 

Communication, 2004, nr 19, s.355. 
203

 Dość często dyrektywa ta jest mylona z konwencją Rady Europy „O telewizji ponadgranicznej” 
(European Convention on Transfrontier Television), która została podpisana przez Polskę w maju 

1993r. Dyrektywa powołuje się na nią zresztą we wstępie. 
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barier na rynku wewnętrznym dla stacji telewizyjnych i związanych z nimi usług w 

Unii.
204

 Zwolennicy tej dyrektywy przekonywali, że stworzy ona duży, europejski rynek 

mediów audiowizualnych, który będzie mógł konkurować z rynkiem amerykańskim a 

także umożliwi widzom w Europie oglądać programy niezależnie od miejsca 

zamieszkania, przez co przyczyni się do budowania wspólnej tożsamości i kultury 

europejskiej.
205

 Pierwsza dyrektywa zawierała także określony dla państw członkowskich 

kierunek działań mający na celu ochronę najmłodszych widzów.  

Preambuła Dyrektywy 89/552/EWG z 1989r. głosiła, iż „należy wprowadzić 

zasady ochrony fizycznego, umysłowego oraz moralnego rozwoju małoletnich w 

programach i reklamie telewizyjnej”.
206

 

Zagadnieniu ochrony małoletnich Dyrektywa poświęciła Rozdział V, gdzie w art.  

22 wskazuje się, iż „Państwa Członkowskie podejmą odpowiednie środki w celu 

zapewnienia, iż nadawcy podlegający ich ustawodawstwu nie nadają żadnych 

programów mogących mieć poważny i zarazem szkodliwy wpływ na psychiczny, 

umysłowy lub moralny rozwój małoletnich, w szczególności programów 

pornograficznych lub przedstawiających zbędną przemoc. Środki, o których mowa w ust. 

1, obejmują także inne programy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na rozwój 

psychiczny, umysłowy lub fizyczny małoletnich, za wyjątkiem okoliczności, w których 

poprzez dobór odpowiedniego czasu emisji lub zastosowania środków technicznych 

zapewni się, iż małoletni nie uzyskają dostępu wzrokowego lub słuchowego do tego 

rodzaju programów. Państwa Członkowskie zapewnią również, by programy te nie 

zawierały żadnych treści nawołujących do nienawiści z powodu rasy, płci, religii lub 

narodowości”. 
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 Tło powstania tej dyrektywy oraz skrócony opis zmian, jakie wprowadzała znajduje się w:  

K. Jakubowicz, Nowelizacja dyrektywy „O telewizji bez granic”, BIKRRiT, nr 11, s. 7-8. 
205

 R. Collins, The European Union audiovisualpolicies of the UK and France (w:) M.Scriven, 

M.Lecomte (red.), Television Broadcasting in Contemporary France and Britain, London, 1999,  

s. 200. 
206

 Dz.U. Unii Europejskiej, L298/23. 
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6.3  Zielona Księga Komisji wspólnoty Europejskiej o ochronie małoletnich i 

godności ludzkiej w sferze usług audiowizualnych i informacyjnych z 

1996 r.  

 

Dyskusja dotycząca problemu przemocy ukazywanej w telewizji wróciła na forum 

Parlamentu Europejskiego w 1996 roku. Pojawiła się wówczas konieczność wzmocnienia 

zapisów zawartych w Dyrektywie z 1989 roku.  Tak więc 16 października 1996 roku 

opublikowano „Zieloną Księgę Komisji Wspólnoty Europejskiej o ochronie małoletnich i 

godności ludzkiej w sferze usług audiowizualnych i informacyjnych”
 
.
207

  

Zwraca się w niej uwagę na rosnące zagrożenia, jakie niesie za sobą ewolucja 

technologii w dziedzinie usług audiowizualnych. Rozważa się także kwestie wolności 

wypowiedzi w kontekście zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających na osoby małoletnie. 

Zielona Księga za sprawę priorytetową uznaje kwestię współpracy Państw 

Członkowskich w dziedzinie zwalczania materiałów i praktyk nielegalnych w 

następujących dziedzinach:  

1. współpracy administracyjnej (np. wymiana informacji); 

2. współpracy z przemysłem (np. urządzenia kontroli rodzicielskiej, wspólne 

standardy);  

3. współpracy w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczeństwa; 

Zamysłem pomysłodawców Zielonej Księgi była pogłębiona debata na temat 

warunków powstania spójnych ram dla ochrony nieletnich i godności ludzkiej w 

usługach audiowizualnych i informacyjnych w Unii Europejskiej.  

„Dbałość o godność człowieka i ochrona osób małoletnich są niezbędne przy rozwijaniu 

usług audiowizualnych i informacyjnych. Rozwój ten musi następować  w atmosferze 

ogólnego zaufania. Jeśli skuteczny sposób ochrony interesu publicznego w tym obszarze 

nie jest określony i szybko wdrożony, istnieje ryzyko, że te nowe służby nie będą zdolne 

do osiągnięcia pełnego gospodarczego, społecznego i kulturowego potencjału” – 

czytamy w Zielonej Księdze.
208

  

Zielona Księga określała te aspekty rozwoju nowych usług audiowizualnych i 
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 „Zielona Księga” Komisji WE z 16.10.1996 r. o ochronie małoletnich i godności ludzkiej w sferze 

usług audiowizualnych i informacyjnych (COM(96) 483 final). 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24030.htm. 
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 Ibidem,  http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24030.htm. 



103 

 

informacyjnych, które dotyczą ochrony nieletnich i godności ludzkiej. W rozdziale 

pierwszym dokumentu zwraca się uwagę na konieczność rozróżnienia treści w zależności 

od odbiorcy. Przywoływany jest tutaj przykład pornografii dziecięcej, która jest 

nielegalna i podlega sankcjom karnym, jednak nie należy jej umieszczać na tym samym 

poziomie co zjawiska pornografii dla dorosłych, do której dzieci mogą mieć dostęp, 

mimo że może być szkodliwa dla ich rozwoju. Z drugiej strony, nie jest ona nielegalna 

dla dorosłych.  

„Rozwój nowych usług wymaga elastycznego środowiska, w szczególności w zakresie 

regulacji. W celu określenia nowych rozwiązań wymagana jest funkcjonalna analiza cech 

każdego nowego typu usług. Każde nowe ryzyko wynikające z charakteru nowych usług 

należy oceniać ostrożnie; obawy o nowe usługi audiowizualne i informacyjne pojawiają 

się zarówno ze strony władz jak i obywateli” – czytamy w Zielonej Księdze.
209

 

Co ważne, Zielona Księga zwraca uwagę także na skutki prawne i konstytucyjne 

obowiązujących przepisów na poziomie europejskim i krajowym. Podkreśla ona, że 

wszystkie krajowe przepisy w Europie mieszczą się w ramach podstawowych praw 

określonych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 

listopada 1950 roku, zintegrowanych jako zasady ogólne prawa wspólnotowego przez   

Traktat o Unii Europejskiej.
210

  

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące ograniczeń 

wolności słowa wskazuje na zasadę proporcjonalności, tzn. badania zgodności pomiędzy 

dowolnymi restrykcyjnymi środkami i podstawowymi zasadami określonymi w 

Konwencji. Europa nie ma zatem wspólnego podejścia do tego tematu. Poza tym obecne 

systemy w Państwach Członkowskich różnią się znacznie, co odzwierciedla różnice w 

dziedzinie kultury i podejściu do moralności. Coraz trudniej jest także ustalić 

odpowiedzialność w przypadku, gdy w łańcuch komunikacji jest zaangażowana zbyt 

duża liczba różnych podmiotów (sieć dostawcy dostępu, usługodawcy, dostawcy 

materiału).
211
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 Ibidem. 
210

 Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej  to umowa międzynarodowa parafowana 
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1 listopada 1993 roku po referendach przeprowadzonych w niektórych krajach członkowskich. Pełny 

tekst zob. W. Czapliński, R. Ostrihansky, A. Wyrozumska, Prawo Wspólnot Europejskich.Dokumenty i 

orzecznictwo, Warszawa 1994, s.127-143. 
211

 D. Winn, European Community and International Media Law, Londyn 1994, s. 223 i n. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_mi%C4%99dzynarodowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/11_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1991
http://pl.wikipedia.org/wiki/7_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maastricht
http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/1993


104 

 

Zacieśnienie współpracy między administracjami krajowymi a Komisją, zarówno 

na poziomie Wspólnoty oraz w kontekście sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 

(systematyczna wymiana informacji, analizy porównawcze ustawodawstwa krajowego, 

sformułowanie definicji wspólnych ram dla samoregulacji, zalecenia dotyczące 

współpracy w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, określenie wspólnych 

wytycznych dotyczących współpracy międzynarodowej) wydają się być niezbędne. 

Podobnie jest, gdy chodzi o podjęcie współpracy w celu wypracowania ujednoliconych 

kodeksów, wspólnych standardów dla systemów etykietowania itp. 

Zielona Księga zawierała wskazanie, iż konieczne jest zwiększenie kontroli 

rodzicielskiej nad tym, co dzieci oglądają w telewizji przy pomocy chociażby systemów 

"V" chip”.  W każdym przypadku, etykietowanie materiału jest kluczowym elementem 

systemu. Już wówczas Unia Europejska zaczęła skłaniać się bardziej w kierunku 

oddolnej samoregulacji, zamiast odgórnego rozwiązania. 

W sprawie niejednolitego klasyfikowania  audycji przez państwa członkowskie 

część komentatorów (zwłaszcza przedstawiciele władz państwowych) była zdania, że 

różnice te są wynikiem różnic kulturowych, toteż należy zajmować się nimi na szczeblu 

państwa. Inni opowiadali się za czynnym zajęciem się tym problemem, choć 

przyznawali, że dostosowanie systemów przydzielania kategorii wiekowych dla utworów 

audiowizualnych na obszarze całej Europy może być trudne ze względu na różnice w 

tradycji i wrażliwości.  

Poparcie zyskał postulat lepszej współpracy pomiędzy kompetentnymi władzami i 

organami przydzielającymi kategorie wiekowe w celu zredukowania różnic pomiędzy 

jednym państwem członkowskim a drugim i pomiędzy jednym medium a drugim, oraz w 

celu wzajemnego poznania swych racji. Niektórzy komentatorzy uważali, że rolą 

publicznych władz państwowych i europejskich mogłoby być wspieranie współpracy 

pomiędzy odpowiednimi władzami, z możliwością opracowania na szczeblu europejskim 

wspólnych kryteriów opisowych. Co do różnic pomiędzy poszczególnymi środkami 

dystrybucji, wielu komentatorów było zdania, że zawartość powinna być traktowana tak 

samo we wszystkich kanałach dystrybucji. Argumentowano, że sąd o tym, czy dany 

materiał jest odpowiedni dla danej grupy wiekowej, powinien być wydawany z większą 

konsekwencją i oparty na bardziej koherentnych podstawach dla wszystkich mediów,  
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zgodnie ze zbiorem statutowych celów i zasad dotyczących regulacji przekazywanych 

treści.
212

 

Zielona Księga podkreśliła potrzebę koherentnego podejścia we wszystkich 

mediach. Konieczna wydaje się być wymiana doświadczeń w dziedzinie przydzielania 

kategorii wiekowych (włącznie z samoregulacją). Możliwości ponadnarodowego 

rozwoju scentralizowanych usług audiowizualnych uzasadnia także poszukiwanie 

wspólnych lub kompatybilnych rozwiązań w Unii Europejskiej na usługi tego typu.  

Ogólnonarodowa debata w sprawie ochrony nieletnich i godności ludzkiej w 

usługach audiowizualnych i informacyjnych w ramach Zielonej Księgi przyczyniła się do 

przyjęcia 30 czerwca 1997 roku przez Radę i Parlament Europejski Dyrektywy 

97/36/WE.
213

  

 

 

6.4.  Dyrektywa 97/36/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 czerwca 

1997 roku  w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących 

wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej.  

 

Dyrektywa 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 czerwca 1997 roku 

w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej 

działalności transmisyjnej
214

 zasadnicze przepisy w kwestii ochrony małoletnich przed 

przemocą w mediach audiowizualnych zawarła w Rozdziale V, który otrzymał nową 

wówczas nazwę „Ochrona małoletnich oraz porządek publiczny”. Artykuł 22 

zobowiązywał Państwa Członkowskie do podjęcia właściwych środków w celu 

zapewnienia, iż nadawcy podlegający ich jurysdykcji nie będą nadawać jakichkolwiek 

programów mogących mieć poważny wpływ na psychiczny, umysłowy lub fizyczny 

rozwój nieletnich, w szczególności programów pornograficznych lub przedstawiających 

przemoc. Programy te mogą zostać dopuszczone do emisji pod warunkiem 
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213

 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L202/60. http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/ 

prawo/ue/dyrektywy/Dir97(36)-pol%20(oficjalne).pdf. 
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 Dz.U. Unii Europejskiej, L 202/60. 
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uniemożliwienia nieletnim dostępu do nich - przez dobór odpowiedniego czasu 

antenowego lub odpowiednie rozwiązania techniczne tak, aby małoletni znajdujący się w 

zasięgu transmisji nie mogli w normalny sposób oglądać ani słuchać tych emisji.  

„(...) jeżeli takie programy są transmitowane w sposób niekodowany, Państwa 

Członkowskie zapewniają, aby były poprzedzane akustycznym ostrzeżeniem lub aby były 

rozpoznawane na skutek obecności oznaczenia wizualnego w trakcie ich trwania”.
215

  

Preambuła Dyrektywy 97/36/WE z 1997r.
216

 zagadnienie ochrony małoletnich w 

mediach potraktowała znacznie szerzej, aniżeli zostało to uczynione w Dyrektywie 

89/552/EWG. I tak w punkcie 4 preambuły czytamy:  „(4) Komisja w swoim 

Komunikacie z dnia 19 lipca 1994 r. zatytułowanym „Droga Europy do społeczeństwa 

informacyjnego: plan działania” podkreśliła znaczenie ram regulacyjnych stosowanych 

do treści usług audiowizualnych, które przyczyniają się do zapewnienia swobodnego 

przepływu tych usług we Wspólnocie i odpowiadają możliwościom wzrostu w tym 

sektorze, oferowanym przez nowe technologie, z równoczesnym uwzględnieniem 

szczególnego charakteru, w szczególności kulturalnego i socjologicznego wpływu, 

programów audiowizualnych, bez względu na sposób ich emisji”.  

Punkty 40, 41 i 42 Preambuły wskazują kolejno: „niezbędne jest wyjaśnienie 

zasad ochrony rozwoju fizycznego, umysłowego i moralnego małoletnich; ustanowienie 

jasnego rozróżnienia między programami, które podlegają całkowitemu zakazowi i tymi, 

które mogą być dopuszczone z zastrzeżeniem zastosowania odpowiednich środków 

technicznych, powinno odpowiedzieć na obawy dotyczące interesu publicznego wyrażane 

przez Państwa Członkowskie i Wspólnotę”. 

„(41) Żaden z przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących ochrony małoletnich i 

porządku publicznego nie wymaga, aby dane środki musiały być koniecznie wykonywane 

poprzez uprzednią kontrolę transmisji telewizyjnych”.  

„(42) Wyjaśnienia prowadzone przez Komisję, w porozumieniu z właściwymi organami 

Państw Członkowskich w odniesieniu do możliwych korzyści i niedogodności 

wynikających z dalszych środków mających na celu ułatwienie sprawowanej przez 

rodziców lub opiekunów kontroli nad programami, które mogą oglądać małoletni, 

dotyczą między innymi celowości: 
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 Art.22 ust.3 Dyrektywy 97/36/WE. 
216

 Dz.U. Unii Europejskiej, L298/23. 
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1. zobowiązania do wyposażenia nowych odbiorników telewizyjnych w urządzenie 

techniczne pozwalające rodzicom i opiekunom na niedopuszczanie niektórych 

programów, 

2. ustalenia odpowiednich systemów klasyfikacji, 

3. zachęcania do prowadzenia polityki telewizji rodzinnej i innych środków 

edukacyjnych i uświadamiających, 

Uwzględniania doświadczenia zdobytego w tej dziedzinie w Europie i w innych 

miejscach, jak również poglądów zainteresowanych stron, takich jak nadawcy 

telewizyjni, producenci, pedagodzy, specjaliści do spraw mediów i odpowiednie 

stowarzyszenia. 

Porównując zapisy Dyrektywy 89/552/EWG z 1989 roku z Dyrektywą przyjętą w 

roku 1997, można zwrócić uwagę, iż w Dyrektywie z 1997 roku wyszczególniono 

dodatkowo dwa podpunkty. I tak, art. 22a otrzymał brzmienie: „Państwa Członkowskie  

zapewniają, aby transmisje nie zawierały żadnych zachęt do nienawiści ze względu na 

rasę, płeć, religię lub narodowość.”   

Dyrektywa z 1997 roku wniosła także zupełnie nowy zapis, który w sposób 

bardziej zdecydowany określał wymagania, jakie mają przed sobą Państwa 

Członkowskie w kwestii ochrony małoletnich. Dodany wówczas art. 22 b otrzymał 

brzmienie: 

„W terminie jednego roku od opublikowania niniejszej dyrektywy Komisja przeprowadzi, 

w porozumieniu z właściwymi organami Państw Członkowskich, wyjaśnienia dotyczące 

możliwych korzyści i niedogodności dalszych środków mających na celu ułatwienie 

sprawowania przez rodziców lub opiekunów kontroli nad programami, które mogą 

oglądać małoletni. W badaniach tych rozważy, między innymi, celowość: 

1. zobowiązania do wyposażenia nowych odbiorników telewizyjnych  

w urządzenie techniczne (v-chip) pozwalające rodzicom i opiekunom na 

niedopuszczanie niektórych programów; 

2. ustalenia odpowiednich systemów klasyfikacji; 

3. zachęcania do prowadzenia polityki telewizji rodzinnej i innych środków 

edukacyjnych i uświadamiających; 

4. uwzględniania doświadczenia zdobytego w tej dziedzinie w Europie  

i w innych miejscach, jak również poglądów zainteresowanych stron, takich jak 
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nadawcy telewizyjni, producenci, pedagodzy, specjaliści do spraw mediów i 

odpowiednie stowarzyszenia.”. 

Równolegle z przyjęciem Dyrektywy Komisja Europejska zobowiązała się do 

przeprowadzenia dogłębnej analizy filtrowania audycji telewizyjnych przy pomocy 

systemów "V-chip", które są stosowane w Stanach Zjednoczonych od 1996 roku. 

Systemy te pozwalałyby rodzicom i opiekunom na sprawowanie kontroli nad 

programami oglądanymi przez nieletnich, zgodnie z klasyfikacją w zależności od stopnia 

przemocy, seksu i innych treści uznanych za szkodliwe dla rozwoju małoletnich.
217

  

Komisja zaleciła Państwom Członkowskim, aby systemy oceny audycji telewizyjnych 

opierały się na przejrzystych kryteriach i były spójne. To ważne, gdyż kolejne 

sprawozdania z realizacji zapisów zaleceń do dyrektyw pokazały, że nie ma spójnego 

poziomu ochrony przed szkodliwymi treściami w kinie, telewizji, grach wideo i w 

internecie. Mimo iż europejski rynek audiowizualny charakteryzuje się dużą 

różnorodnością kulturową, powinny zostać opracowane pewne ogólne kryteria dotyczące 

ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami w mediach w możliwie jak 

najszerszym zakresie tak, aby ułatwić określenie podstawowych standardów stosowanych 

we wszystkich państwach członkowskich. Unia Europejska wielokrotnie przywoływała 

przykłady Francji, Wielkiej Brytanii czy Holandii, które stosują bardzo spójny i jednolity 

system klasyfikacji audycji.
218
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 V-chip jest ogólnym terminem używanym w odniesieniu do technologii stosowanej  

w Stanach Zjednoczonych, która umożliwia rodzicom kontrolowanie tego, co dziecko ogląda w 

telewizji. Większość 13-calowych i większe telewizory produkowane na rynku Stanów Zjednoczonych 

od 1999 r. oraz wszystkie jednostki od stycznia 2000 są zobowiązane do posiadania technologii V-chip. 
218

 We Francji Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) - telewizyjny organ nadzoru stworzył system 

składający się z pięciu symboli określających stopień przemocy pojawiającej się w programach 

telewizyjnych: zielony: program dla wszystkich widzów, niebieski: program, który zawiera sceny 

przemocy, pomarańczowy: programy przeznaczone dla widzów od lat 12, czerwony: programy 

przeznaczone dla widzów od lat 16, purpurowy: wyłącznie dla widzów powyżej 18 lat. System ten 

pojawił się we francuskich kanałach telewizyjnych w listopadzie 1996 roku. 
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6.5. Zalecenie Rady 98/560/WE w sprawie rozwoju konkurencyjności 

europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych 

poprzez wspieranie ram krajowych mających na celu osiągnięcie 

porównywalnego i efektywnego poziomu ochrony nieletnich i godności 

ludzkiej.
219

 

 

Rok po przyjęciu Dyrektywy Rada wydała 24 września 1998 roku Zalecenie Rady 

98/560/WE w sprawie rozwoju konkurencyjności europejskiego przemysłu usług 

audiowizualnych i informacyjnych poprzez wspieranie ram krajowych mających na celu 

osiągnięcie porównywalnego i efektywnego poziomu ochrony nieletnich i godności 

ludzkiej. Propozycję dokumentu przygotowała Komisja Europejska, po przeprowadzeniu 

konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomicznym i Społecznym. 

Dokument zawiera zalecenia skierowane do państw członkowskich, 

przedsiębiorców (nadawców) oraz organizacji społecznych. Co jednak ważne, podmioty, 

do których skierowane jest zalecenie nie są prawnie zobligowane do jego wdrożenia.
220

 

Zalecenia są jednak o tyle istotne, że często stanowią pierwszy krok do uregulowania 

danej materii w drodze dyrektywy w przyszłości. Chociażby z tego względu Państwa 

Członkowskie nie bagatelizują tych instrumentów prawnych.   

Zalecenie z 1998 r. obejmuje wszystkie media elektroniczne zarówno nadawców 

telewizyjnych (mowa tu także o telewizji cyfrowej) jak i dostawców usług 

internetowych. Zalecenie to stanowi więc pierwszy instrument prawny na poziomie 

unijnym, dotyczący usług audiowizualnych i informatycznych, mający zastosowanie 

względem wszystkich form transmisji, od transmisji radiowo-telewizyjnej po Internet. 

Zalecenie z 1998 roku oferuje Państwom Członkowskim wytyczne dotyczące rozwoju 

krajowych samoregulacji w zakresie ochrony nieletnich i godności ludzkiej.     

Warto zwrócić uwagę na preambułę zalecenia, która określa ogólne zasady i ramy, 

w jakich powinno być interpretowane zalecenie. Otóż Unia Europejska zwraca uwagę, że 

wraz z rozwojem technologii sektory usług audiowizualnych i informacyjnych stają się 
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 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2004)0341 

_/com_com(2004)0341_pl.pdf. 
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 Zalecenie Unii Europejskiej to niemający mocy wiążącej dla adresata akt prawa pochodnego WE  

(I filar Unii Europejskiej), wyrażający stanowisko danej instytucji w konkretnej sprawie lub dziedzinie. 

Adresatami zaleceń mogą być państwa członkowskie, podmioty prawa oraz instytucje wspólnotowe. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_prawny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnoty_Europejskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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coraz ważniejszym sektorem gospodarki. Aby jednak sektory te mogły się harmonijnie 

rozwijać i skutecznie konkurować muszą mieć stworzone warunki dla stabilnego 

wzrostu. Musi być także budowane powszechne zaufanie do tych sektorów gospodarki, 

jak chociażby poprzez tworzenie systemów mających na celu ochronę nieletnich i 

godności ludzkiej. Mowa tu nie tylko o zabezpieczeniach technicznych, ale także 

instytucjonalnych. Zwraca się także szczególną uwagę na konieczność samoregulacji 

nadawców a także konieczność podjęcia współpracy między usługodawcami a 

odbiorcami – rodzicami i wszystkimi zainteresowanymi stronami.     

Zalecenie zachęca także podmioty prowadzące działalność w sektorze 

audiowizualnym i informatycznym do podejmowania badań nad nowymi 

zabezpieczeniami technicznymi oraz nowymi metodami ochrony nieletnich. Nadawcy 

telewizyjni proszeni są o wypróbowanie nowych cyfrowych metod kontroli rodzicielskiej 

(np. osobowych kodów oprogramowania filtrującego lub kontroli chip) natomiast 

dostawcy usług internetowych proszeni są o opracowanie kodeksów dobrego 

postępowania, tak, aby lepiej wyjaśnić i stosować obowiązujące przepisy.    

Zalecenie ponownie zwraca uwagę na rozróżnienie pomiędzy rozpowszechnianiem treści 

prawnie zabronionych (takich jak dziecięca pornografia) a rozpowszechnianiem treści, 

które są prawnie dopuszczalne, ale mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju psychicznego 

i fizycznego nieletnich.   

Równolegle Unia Europejska zwraca także uwagę na konieczność zapewnienia 

takich warunków prawnych, które zagwarantują przemysłowi audiowizualnemu i 

informacyjnemu warunki do rozwoju.
221

 Do tego – jak stwierdza się w zaleceniu – 

konieczna jest stabilność prawa i zaufanie przedsiębiorców do działań podejmowanych 

przez władze publiczne. Podkreśla się także po raz kolejny, że ochrona nieletnich i 

ludzkiej godności nie może naruszać podstawowych zasad wolności w zakresie prawa do 

poszanowania życia prywatnego i wolności wyrażania opinii określonych w artykułach 8 

i 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.  Wart także 

podkreślenia jest nacisk, jaki kładzie się na samoregulacje nadawców, które Rada uznała 

za najbardziej skuteczne. Działania te przedsiębiorcy usług audiowizualnych oraz 

informacyjnych powinni podejmować przy współpracy z organami władzy oraz przy 
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 Telekomunikacja i media audiowizualne w Unii Europejskiej, red. M. Pelski, M. K. Szewczyk, Łódź 

1998 r. 
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współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Po raz kolejny wskazuje się, że 

samoregulacja jest odpowiednim rozwiązaniem biorąc pod uwagę fakt szybkiego 

rozwoju nowych technologii a także zaufanie, jakie wzbudza wśród odbiorców.
222

   

Następstwem zalecenia było przeprowadzenie przez Komisję Europejską wśród 

Państw Członkowskich Unii Europejskiej ankiety dotyczącej jego realizacji. Efektem 

tego było opublikowanie 27 lutego 2001 roku specjalnego raportu, który zawierał 

przegląd oraz ocenę realizacji wszystkich zaleceń, zarówno odnoszących się do Państw 

Członkowskich UE, jak i skierowanych do przedstawicieli sektora usług 

audiowizualnych i informacyjnych oraz innych zainteresowanych podmiotów.  

Pierwszy raport oceniający (Evaluation Report) dla Rady i Parlamentu 

Europejskiego wykazał, że zalecenia zostały wdrożone z dużym powodzeniem w 

pierwsze dwa lata po przyjęciu.
223

 Raport ustalił, że choć w niemal wszystkich krajach 

członkowskich zostały uruchomione określone kodeksy, to jednak zainteresowane 

podmioty a szczególnie konsumenci powinni być bardziej zaangażowani w tworzenie 

właściwych kodeksów postępowania. Jako pozytywny efekt ustalono, że przemysł 

pracował także nad tworzeniem odpowiednich zabezpieczeń w internecie.  Poszczególne 

Państwa Członkowskie podjęły różnego rodzaju działania, w zależności od uwarunkowań 

kulturowych a także rynkowych w nich obowiązujących, choć wielokrotnie wskazywano, 

że dwa lata, jakie Rada dała stronom na zrealizowanie wszystkich wytycznych zawartych 

w zaleceniu to stanowczo zbyt mało. Zwrócono uwagę na to, że o ile faktycznie 

większość państw podjęła działania mające na celu filtrowanie programów w internecie, 

to nie podjęto praktycznie żadnych prac w dziedzinie telewizji cyfrowej argumentując to 

oczekiwaniem na rozwiązania systemowe ze strony państwa. W raporcie stwierdza się, że 

wraz z postępującą konwergencją muszą być podejmowane nowe, spójne działania 

szczególnie w zakresie telewizji internetowej czy telewizji interaktywnej. Podkreśla się 
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także konieczność większego zaangażowania użytkowników mediów, w tym grup 

konsumenckich a jako wzorowy przykład koregulacji i samoregulacji przywołany został 

holenderski system klasyfikacji Kijkwijzer, który według Unii Europejskiej powinien 

wyznaczać kierunek dalszej realizacji postanowień zalecenia.    

Drugie sprawozdanie z oceny w sprawie stosowania zalecenia Rady z dnia 24 

września 1998 r. w sprawie ochrony nieletnich i godności ludzkiej zostało przyjęte w 

dniu 12 grudnia 2003 roku.
224

 Podobnie jak w przypadku pierwszego raportu, do państw 

członkowskich oraz państw przystępujących (w tym także do Polski) wysłano 

kwestionariusz z pytaniami. Odpowiedzi udzieliło 26 państw. Sprawozdanie pokazało, że 

zalecenie jest nadal stosowane w różny sposób przez państwa członkowskie, ale co warto 

zaznaczyć, zmiany były na ogół pozytywne. Dochodzenie wykazało również, że nawet w 

krajach, w których sektor radiofonii i telewizji był mniej rozwinięty – wprowadzono 

systemy, które zostały ocenione pozytywnie. Wskazano jednak równocześnie, że udział 

stowarzyszeń konsumentów i innych zainteresowanych stron w opracowanie kodeksów 

postępowania oraz innych inicjatyw samoregulacji nadal pozostawia wiele do życzenia. 

Raport został podzielony na kilka rozdziałów, w których opisano postęp działań 

we wdrażaniu zalecenia w poszczególnych dziedzinach m.in.: internet, samoregulacja i 

kodeksy, filtrowanie i edukacja. Duża część raportu jest poświęcona rozważaniom na 

temat ogromnej wagi, jaką dla ochrony małoletnich ma klasyfikacja treści 

audiowizualnych i medialnych dla ochrony nieletnich przed treściami niepożądanymi. Po 

raz kolejny uwidoczniły się także różnice w stosowanych klasyfikacjach audycji. 

Okazało się, że różnice są widoczne nie tylko pomiędzy poszczególnymi krajami, ale 

nawet w obrębie danego państwa członkowskiego w zależności od rodzaju dystrybucji 

np. danego filmu czy to poprzez kino, telewizję, kasety wideo czy DVD.  Raport ujawnił, 

że sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że konkretny film może być wtórnie 

wyemitowany, chociażby w grach wideo czy na stronach internetowych. Wówczas także 

klasyfikacja była zróżnicowana.  

W podrozdziale raportu zatytułowanym „Nadawanie” przywołano szereg 

rozwiązań zastosowanych lub planowanych w danych krajach członkowskich lub 
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kandydujących. I tak Cypr, Węgry, Łotwa, Republika Czeska, Słowenia, Islandia i 

Norwegia wskazały na przeniesienie do prawa krajowego artykułu 22 Dyrektywy, który 

dotyczy konieczności wprowadzenia akustycznych ostrzeżeń lub oznakowań wizualnych 

w trakcie trwania programów zawierających treści mogące mieć negatywny wpływ na 

nieletnich. W Polsce mimo że wówczas ikony ostrzegające nie były wymagane przez 

prawo, nadawcy stosowali graficzne ikony na zasadzie dobrowolności.
225

 Podobnie w 

Estonii, gdzie chociaż nie ma prawnego wymogu - akustyczne ostrzeżenia są stosowane. 

Osiem państw uznało, że ostrzeżenia dźwiękowe lub wizualne symbole są skuteczne lub 

przynajmniej przydatne. Austria stwierdziła, że system jest skuteczny tylko w połączeniu 

z innymi środkami zabezpieczającymi, jak chociażby z edukacją medialną.  Belgia z 

kolei zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia kilku zmian, jak chociażby potrzebę 

umieszczania znaku na ekranie przez cały czas trwania programu czy konieczność 

rozszerzenia znakowania na audycje typu talk show czy reality show.
226

  

Na podstawie otrzymanych od państw członkowskich odpowiedzi można było 

wysnuć wniosek, że samoregulacja wydawała się być mniej rozwinięta w radiofonii i 

telewizji niż w internecie. Ponadto w jednym kraju klasyfikacje mogły być różne w 

zależności od tego czy chodziło o nadawcę komercyjnego czy publicznego. Kodeksy 

postępowania zostały ustanowione w dziewięciu państwach m.in. w Norwegii, 

Niemczech, we Włoszech. Nadawca publiczny w Republice Czeskiej przyjął kodeks 

postępowania dotyczący ochrony nieletnich, ale wyłącznie w odniesieniu do wiadomości.   

Szereg państw po raz kolejny zwróciło uwagę na brak spójności w systemach 

klasyfikacyjnych. Islandia, Norwegia uważają brak spójności między systemami oceny 

za istotny problem. W Belgii i Luksemburgu powołano nawet do tego celu specjalne 

grupy robocze, które miały się zająć tą kwestią.  Wyjątek stanowiły Niemcy, które 

stwierdziły, że jej ustawy chroniące prawa nieletnich: Jugendschutzgesetz i 

Jugendmedienschutz-staatsvertrag są spójne i nie powodują większych problemów 

interpretacyjnych. Podobnie Holandia uważała, że jej system klasyfikacji Kijkwijzer jest 

spójny. Interesująco przedstawia się opinia Estonii, która stwierdziła: „w naszych małych 

społecznościach, nieprawidłowości są usuwane dzięki uwagom społeczeństwa”.  
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Większość państw opowiedziała się jednak za wprowadzeniem systemów 

klasyfikujących na poziomie państw członkowskich. 

Raport zwraca uwagę, że obecnie potrzeba zapewnienia bezpiecznego dla 

nieletnich środowiska medialnego jest większa niż kiedykolwiek indziej. Wpływ na to 

ma przede wszystkim rozwój technologii, co z kolei ułatwia dostęp do różnego rodzaju 

treści, a także chodzi tu o sam wzrost ilości treści szkodliwych. 

Co warte odnotowania, w państwach kandydujących do Unii Europejskiej poziom 

ochrony nieletnich był niższy niż w krajach członkowskich. Komisja podkreśla, że 

najodpowiedniejszym sposobem rozwiązywania problemów dotyczących ochrony 

nieletnich jest współregulacja i samoregulacja, których skuteczność jest o wiele większa 

od regulacji narzuconych ustawowo. Komisja podkreśliła także, że w tworzeniu 

skutecznych systemów ochrony muszą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony: 

rodzice i opiekunowie, przedstawiciele przemysłu, grupy konsumenckie i władze 

publiczne. Komisja wezwała więc państwa członkowskie, przemysł i zainteresowane 

strony do podjęcia kroków w celu wzmocnienia ochrony nieletnich i ludzkiej godności w 

sektorze radiofonii, telewizji i internetu. 

 

 

6.6. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/952/WE z 20 grudnia 

2006 roku w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa 

do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego 

przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług 

informacyjnych.
227

  

 

18 września 2006 roku wydano wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w celu 

przyjęcia kolejnego już Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 

małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do 

konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług 

informacyjnych.
228

 Zalecenie ukierunkowane było na uaktualnienie i rozwinięcie 

pierwotnej propozycji tego zalecenia zgłoszonej przez Komisję 30 kwietnia 2004 roku. 
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Zawierało szereg istotnych postanowień związanych z ochroną interesów małoletnich, 

biorąc pod uwagę stan rozwoju nowych mediów i nowych technologii. Miało także na 

celu przede wszystkim zapewnienie skuteczniejszej ochrony małoletnich uwzględniając 

przy tym poziom upowszechnienia nowych technologii, usług na nich opartych, nowych 

platform oferujących dostęp do treści usług informacyjnych. 

Preambuła omawianego zalecenia w punkcie 3 stwierdza, że „Konieczne jest 

przyjęcie na szczeblu Unii przepisów dotyczących fizycznego, umysłowego i moralnego 

rozwoju małoletnich w odniesieniu do treści wszystkich usług audiowizualnych i 

informacyjnych oraz ochrony małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich 

programów lub usług przeznaczonych dla dorosłych”. W preambule przywołuje się także 

zapis dotyczący ciągłego i niezwykle szybkiego rozwoju technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych, co wywołuje pilną potrzebę stworzenia skutecznych mechanizmów 

ochrony dzieci.  

„(..) Wspólnota powinna w trybie pilnym zapewnić pełną i odpowiednią ochronę 

interesów obywateli w tej dziedzinie, która z jednej strony zagwarantuje swobodę 

dostarczania i świadczenia usług informacyjnych, a z drugiej zapewni, by przekazywane 

treści były zgodne z prawem, respektowały zasadę poszanowania godności ludzkiej oraz 

nie szkodziły ogólnemu rozwojowi małoletnich”. Wskazuje się także na dużą rolę 

edukacji medialnej, gdyż „zmieniające się z uwagi na nowe technologie oraz 

innowacyjność w mediach środowisko środków masowego przekazu sprawia, iż należy 

uczyć dzieci, a także rodziców, nauczycieli i wychowawców efektywnego 

wykorzystywania usług audiowizualnych oraz internetowych usług informacyjnych”.  

Preambuła niejako ocenia także system samoregulacyjny sektora 

audiowizualnego, który jest skutecznym systemem, ale nie wystarczającym i nie może 

być traktowany, jako jedyne skuteczne narzędzie do ochrony dzieci w mediach.  

„W ujęciu ogólnym samoregulacja przemysłu audiowizualnego okazuje się skutecznym 

środkiem dodatkowym, lecz nie jest wystarczająca, aby chronić małoletnich przed 

szkodliwymi treściami. Rozwój europejskiego obszaru działalności audiowizualnej, 

opartego na wolności wypowiedzi i poszanowaniu praw obywateli powinien opierać się 

na   ciągłym  dialogu   między  prawodawcami   krajowymi   i   europejskimi,   organami  
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regulacyjnymi, przemysłem, stowarzyszeniami, obywatelami i podmiotami 

reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie” – głosi preambuła.
229

  

Zalecenie skierowane było przede wszystkim na działania mające na celu 

zabezpieczenie nieletnich przed szkodliwymi treściami w internecie. I chociaż niniejsza 

dysertacja traktuje przede wszystkim o ochronie przed szkodliwymi treściami w 

telewizji, warto jednak w tym miejscu podkreślić, że zalecenie po raz pierwszy zawierało 

załączniki z przykładowymi możliwymi działaniami dotyczącymi alfabetyzacji medialnej 

oraz przykłady możliwych działań ze strony danego przemysłu i zainteresowanych stron 

na rzecz małoletnich. Należy uznać to za celowe, gdyż pozwoliło to jednocześnie 

zaakcentować znaczenie poszczególnych wskazanych w zaleceniu działań i wybór przez 

Państwa Członkowskie tych z nich, które najlepiej wypełnią cele stawiane przez 

zalecenie. 

Analizując treść wytycznych, można wysnuć wniosek, że Unia Europejska po raz 

pierwszy w tak dobitny sposób podkreśliła rolę edukacji medialnej w całym procesie 

ochrony nieletnich przed przemocą w mediach. Zalecenie sugeruje, aby państwa 

członkowskie podjęły m.in. stałe kształcenie nauczycieli i wychowawców w zakresie 

korzystania z Internetu w ramach edukacji szkolnej. Wszystko po to, aby uświadomić 

zagrożenia, jakie niesie za sobą internet.  Zaleca się także wprowadzenie specjalnego 

szkolenia na temat internetu skierowanego do dzieci od wczesnego wieku, którego 

częścią byłyby sesje otwarte dla rodziców. Proponuje się także państwom członkowskim 

włączenie do szkolnych planów nauczania i programów alfabetyzacji medialnej 

zintegrowanego podejścia edukacyjnego celem dostarczenia informacji o 

odpowiedzialnym korzystaniu z internetu; organizowanie skierowanych do obywateli 

krajowych kampanii, z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji, celem 

dostarczenia informacji o odpowiedzialnym korzystaniu z internetu a także dystrybucję 

materiałów informacyjnych na temat zagrożeń związanych z internetem. Co interesujące, 

w załącznikach do zalecenia mowa jest także o stworzeniu infolinii przeznaczonych do 

przyjmowania zgłoszeń lub skarg dotyczących szkodliwych lub nielegalnych treści.
230
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Wskazuje się także przykładowo na możliwe działania ze strony danego 

przemysłu i zainteresowanych stron na rzecz małoletnich. Wśród nich znalazły się takie,   

jak m.in. systematyczne dostarczanie użytkownikom, którzy wykupią usługę dostępu do 

efektywnego, łatwego do zaktualizowania i prostego w obsłudze systemu filtrowania; 

oferowanie dostępu do serwisów skierowanych specjalnie do dzieci, posiadających 

system automatycznego filtrowania obsługiwany przez dostawców dostępu i operatorów 

telefonii komórkowej; wprowadzanie zachęt do dostarczania regularnie aktualizowanych 

opisów dostępnych stron, dzięki czemu klasyfikacja stron i ocena ich treści byłaby 

prostsza; umieszczanie na stronach wyszukiwarek bannerów, które zwracałyby uwagę 

użytkowników na dostępność zarówno informacji dotyczących odpowiedzialnego 

korzystania z internetu, jak również infolinii.
231

  

Za uzasadnione należy uznać podkreślenie  konieczności zachowania równowagi 

pomiędzy ochroną godności ludzkiej a zasadą wolności wypowiedzi. Zalecenie po raz 

kolejny optuje za tym, aby między organami regulującymi, samoregulującymi i 

współregulującymi w państwach członkowskich miała miejsce wymiana najlepszych 

praktyk dotyczących m.in. kwestii wspólnych oznaczeń dla poszczególnych grup 

wiekowych, czy też rozwijania systemów oznaczania treści dostępnych na stronach 

internetowych i systemów filtrowania. 

Państwa członkowskie zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady są 

namawiane do podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia ochrony małoletnich i 

godności ludzkiej w odniesieniu do wszystkich usług audiowizualnych i internetowych 

usług informacyjnych. Sugeruje się, że miałyby one być wprowadzone poprzez m.in.: 

1. zastosowanie działań umożliwiających małoletnim korzystanie z usług 

audiowizualnych oraz internetowych usług informacyjnych w sposób 

odpowiedzialny, w szczególności poprzez zwiększenie wśród rodziców, 

nauczycieli oraz wychowawców świadomości potencjału nowych usług oraz 

środków czyniących te usługi bezpiecznymi dla małoletnich, szczególnie poprzez 

alfabetyzację medialną lub programy edukacji medialnej oraz na przykład poprzez 

ciągłe szkolenia w ramach edukacji szkolnej, 

2. działanie ułatwiające, w stosownych i koniecznych przypadkach, identyfikację 

wysokiej jakości treści i usług przeznaczonych dla małoletnich i dostęp do nich, 
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m.in. poprzez zapewnienie środków dostępu w instytucjach szkolnictwa i w 

miejscach publicznych, 

3. promowanie odpowiedzialnej postawy ze strony osób z branży, pośredników i 

użytkowników nowych środków komunikowania, takich jak Internet, poprzez: 

opracowanie kodeksu postępowania we współpracy z osobami z branży i 

organami regulacyjnymi na poziomie krajowym i wspólnotowym; 

4. propagowanie środków służących zwalczaniu wszelkich nielegalnych działań w 

Internecie szkodliwych dla małoletnich oraz uczynienie z internetu dużo 

bezpieczniejszego środka przekazu; należy rozważyć między innymi następujące 

środki: 

5. przyjęcie znaku jakości przeznaczonego dla dostawców usług, dzięki czemu 

użytkownicy będą mogli z łatwością sprawdzić, czy dany dostawca przestrzega 

kodeksu postępowania; 

6. ustanowienie odpowiednich środków służących zgłaszaniu nielegalnych lub 

podejrzanych działań w internecie.
232

 

Zalecenie sugeruje także, aby Państwa Członkowskie, a przede wszystkim 

przemysł usług audiowizualnych oraz internetowych usług informacyjnych, a także inne 

zainteresowane strony opracowały pozytywne środki służące małoletnim, łącznie z 

inicjatywami ułatwiającymi im szerszy dostęp do usług audiowizualnych oraz 

internetowych usług informacyjnych przy jednoczesnym unikaniu treści potencjalnie 

szkodliwych, na przykład poprzez stosowanie systemów filtrowania. Takie środki 

mogłyby obejmować harmonizację realizowaną poprzez współpracę pomiędzy organami 

regulującymi, samoregulującymi i współregulującymi w państwach członkowskich, oraz 

poprzez wymianę wzorców postępowania dotyczących takich kwestii, jak system 

wspólnych symboli opisowych i komunikatów ostrzegawczych określających kategorię 

wiekową lub wskazujących na aspekt treści będący przyczyną danego ograniczenia 

wiekowego, co pomogłoby użytkownikom w ocenie treści usług audiowizualnych i 

internetowych usług informacyjnych.
233

 

 

                                                
232

 Dz.U. Unii Europejskiej, L 06/378/72. 
233

 Dz.U.Unii Europejskiej, L 06/378/72. 
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6.7. Implementacja Dyrektywy „O audiowizualnych usługach medialnych” 

2007/65/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007r. 

 

W odpowiedzi na szybki rozwój technologiczny dokonujący się w obszarze 

mediów audiowizualnych Unia Europejska zdecydowała się dokonać zasadniczej rewizji 

polityki audiowizualnej. Po wielu latach międzynarodowych konsultacji i negocjacji 

dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady   zmieniająca dyrektywę Rady 

89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej 

działalności transmisyjnej
234

 została ostatecznie przyjęta 11 grudnia 2007 roku i weszła w 

życie 19 grudnia 2007 roku.    

Na mocy art. 3 dyrektywy nowelizującej, Państwa Członkowskie Unii 

Europejskiej zostały zobligowane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy nie później 

niż do 19 grudnia 2009 r. Jedynie Rumunia zakończyła już niezbędne kroki w celu 

pełnego wdrożenia nowej dyrektywy.
235

 Pozostałe 26 państw, jak również krajów 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz krajów kandydujących są w trakcie 

implementacji.
236

 

W niektórych Państwach Członkowskich, rządy wciąż prowadzą jeszcze 

konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie głównych możliwości wdrożenia 

przepisów Unii Europejskiej. Taka sytuacja ma miejsce w Bułgarii, Niemczech, 

Słowenii, Słowacji, Szwecji, Czechach, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w 

Estonii, Grecji, Finlandii, Danii i na Cyprze. W innych państwach, jak chociażby w 

Holandii, na Litwie, Łotwie, w Luksemburgu, Belgii, na Węgrzech, Portugalii oraz w 

Irlandii projekty nowych przepisów są gotowe do wdrożenia. Austria i Malta 

wprowadziły już niektóre z nowych przepisów, zwłaszcza te, dotyczące reklamy.  

Głównym celem zmiany europejskich ram prawnych dla sektora audiowizualnego 

było ich dostosowanie do rewolucji technologicznej, jaką można obserwować w tym 

                                                
234

 Dz.U. Unii Europejskiej, L 332/27. 
235

 Stan na styczeń 2009 r. 
236

 „Audiovisual Media Services without Frontiers: Frequently Asked Questions”, źródło:  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/803&format=HTML&aged=0&la

nguage=EN&guiLanguage=en. 
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obszarze, jak również umożliwienie konkurowania na równych warunkach różnych 

dostawców usług audiowizualnych. O głębokości przyjętych zmian świadczy nie tylko 

oficjalna zmiana nazwy dyrektywy, ale również wprowadzenie nowych, istotnych 

definicji, takich jak: audiowizualne usługi medialne czy lokowanie produktu. 

Przedefiniowano również obowiązujące do tej pory terminy takie jak: nadawca czy 

rozpowszechnianie. Zmiana obowiązującej terminologii wiąże się przede wszystkim  

z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego dyrektywy. Dyrektywa wprowadza także 

nowe, istotne z punktu widzenia ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami w 

mediach definicje m.in. umiejętność korzystania z mediów, rozpowszechnianie 

telewizyjne lub przekaz telewizyjny, audiowizualna usługa medialna na żądanie czy 

edukacja medialna.
237

 

Dyrektywa o medialnych usługach audiowizualnych oferuje rozwiązania, które 

zachowują podstawowe zasady obowiązujące w dotychczasowych przepisach 

europejskich dotyczących telewizji, jednocześnie wprowadzając także przepisy, które są 

dostosowane dla nowych audiowizualnych rozwiązań. Dyrektywa obejmuje bowiem 

                                                
237

 Umiejętność korzystania z mediów, art.37: „Umiejętność korzystania z mediów odnosi się do  

sprawności, wiedzy i osądu, które pozwalają konsumentom skutecznie i bezpiecznie używać mediów. 

Osoby cechujące się umiejętnością korzystania z mediów potrafią dokonywać świadomych wyborów, 

zdają sobie sprawę z charakteru treści i usług, a także są w stanie korzystać z całego zakresu możliwości 

stwarzanych przez nowe technologie komunikacyjne. Umieją lepiej chronić siebie i swoją rodzinę przed 

materiałami szkodliwymi lub obraźliwymi. Dlatego należy upowszechniać umiejętność korzystania z 

mediów we wszystkich grupach społecznych i uważnie obserwować rozwój tych umiejętności”. 

Rozpowszechnianie telewizyjne lub przekaz telewizyjny ( art. 1 lit. e) »rozpowszechnianie telewizyjne« 

lub »przekaz telewizyjny« (tzn. linearna audiowizualna usługa medialna) oznacza audiowizualną usługę 

medialną świadczoną przez dostawcę usług medialnych, umożliwiającą równoczesny odbiór audycji na 

podstawie układu audycji. 

Audiowizualna usługa medialna na żądanie (art.42). „Audiowizualne usługi medialne na żądanie różnią 

się od usług przekazu telewizyjnego możliwościami wyboru i kontroli, jakie dają użytkownikowi, a 

także wpływem, jaki wywierają na społeczeństwo. Uzasadnia to objęcie audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie węższym zakresem regulacji, co oznacza, że powinny one pozostawać w 

zgodności jedynie z podstawowymi zasadami określonymi w niniejszej dyrektywie”. 

Edukacja medialna art.37 (…) „Przykłady możliwych działań upowszechniających umiejętność 

korzystania z mediów, takich jak stałe kształcenie nauczycieli i szkoleniowców, specjalne szkolenia 

internetowe dla dzieci, począwszy od najmłodszych grup wiekowych, w tym zajęcia otwarte dla 

rodziców, oraz organizowanie krajowych kampanii społecznych z udziałem wszystkich mediów na 

temat tego, jak odpowiedzialnie korzystać z Internetu, zostały już przedstawione w zaleceniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności 

ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu 

audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych”. 
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zarówno tradycyjne telewizje, jak i nowe usługi audiowizualne, jak chociażby filmy na 

żądanie. Dyrektywa traktuje zagadnienie ochrony nieletnich i godności ludzkiej jako 

ważne interesy publiczne, dlatego przepisy w tej kwestii, zdaniem Unii Europejskiej, 

muszą być zwięzłe i jak najbardziej elastyczne.   

 

 

6.7.1. Ochrona małoletnich i edukacja medialna w zapisach 

Dyrektywy2007/65/EC. 

 

Rozdział VI poświecony ochronie małoletnich oraz edukacji medialnej przyjął 

brzmienie: „Rozpowszechnianie telewizyjne: ochrona małoletnich”. Unia Europejska 

podkreśliła fakt, że wymóg ochrony małoletnich, który do tej pory odnosił się jedynie do 

tradycyjnie rozumianego rozpowszechniania telewizyjnego, został rozszerzony zarówno 

na inne linearne audiowizualne usługi medialne, jak również na audiowizualne usługi 

medialne na żądanie.
238

 Po raz pierwszy zapisom dotyczącym ochrony nieletnich przed 

szkodliwymi treściami w mediach poświęcono w dyrektywie aż tyle miejsca. Nic 

dziwnego, pojawienie się nowych platform dystrybucji treści audiowizualnych 

zwiększyło dostępność do treści mogących zagrażać fizycznemu, umysłowemu i 

moralnemu rozwojowi małoletnich oraz godności ludzkiej.  W przypadku 

rozpowszechniania telewizyjnego (tzn. linearnej audiowizualnej usługi medialnej) 

wymogi w zakresie ochrony małoletnich zostały zdefiniowane w art. 22. Ze względu na 

rozszerzenie definicji rozpowszechniania telewizyjnego, wymogi określone w 

powyższym artykule dotyczą także takich usług, jak transmisje strumieniowe na żywo 

(live streaming), nadawanie w Internecie (webcasting) oraz sekwencyjne udostępnianie 

audycji (near-video-on-demand). Należy jednak podkreślić, iż w przypadku usług 

rozpowszechnianych w Internecie, ze względu na specyfikę tego medium, prawdziwym 

wyzwaniem będzie określenie właściwej jurysdykcji oraz uniknięcie przenoszenia tego 

rodzaju usług do państw nie będących członkami UE celem ominięcia wymogów 

dotyczących ochrony małoletnich.
239

 

                                                
238

 Dyrektywa 2007/65/EC  art. 3h. 
239

 Artykuł 22 Dyrektywy. 

1. Państwa Członkowskie podejmują stosowne środki w celu zagwarantowania, by transmisje nadawców 

telewizyjnych podlegających ich kompetencji nie zawierały jakichkolwiek programów mogących 



122 

 

Wprowadzenie pojęcia audiowizualnych usług medialnych (art. 1a) sprawia, iż 

wymogi odnoszące się do ochrony małoletnich zostały rozszerzone na wszystkie inne 

usługi spełniające wymogi definicyjne audiowizualnych usług medialnych. Jednak 

zgodnie z zasadą stopniowalnej regulacji zaproponowaną w dyrektywie, inne wymagania 

stawiane są usługom linearnym (tj. rozpowszechnianiu telewizyjnemu – art. 1e) i 

usługom na żądanie (art. 1g). Ponadto należy zauważyć, iż dyrektywa w odróżnieniu od 

tzw. dyrektywy „O telewizji bez granic” pokreśliła znaczenie upowszechniania 

umiejętności korzystania z mediów, co również może być traktowane jako jedno z 

możliwych narzędzi ochrony małoletnich. 

W przypadku usług na żądanie należy podkreślić, iż art. 3h stawia mniej 

restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony małoletnich, niż ma to miejsce w przypadku 

rozpowszechniania telewizyjnego. O ile w przypadku usług linearnych państwa 

członkowskie zostały wezwane do podjęcia stosownych środków w celu 

zagwarantowania, by transmisje nadawców telewizyjnych podlegających ich kompetencji 

nie zawierały jakichkolwiek programów mogących poważnie zaszkodzić rozwojowi 

fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu małoletnich, o tyle w przypadku usług na 

żądanie Państwa Członkowskie zostały zobowiązane do podjęcia środków, zgodnie z 

którymi wspomniane treści byłyby udostępniane jedynie w sposób zapewniający, by 

małoletni w zwykłych okolicznościach nie mogli słuchać ani oglądać przekazów 

zawartych w takich audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Co ważne, żaden 

z przepisów  dotyczących ochrony fizycznego, umysłowego i moralnego rozwoju 

małoletnich i ochrony godności ludzkiej nie oznacza koniecznie, że realizacja środków 

podjętych w celu ochrony tych interesów powinna polegać na uprzedniej weryfikacji 

audiowizualnych usług medialnych przez organy publiczne. 

Głównym zadaniem państw członkowskich jest dokonanie analizy dostępnych 

środków, które umożliwiłyby maksymalną ochronę małoletnich, w szczególności w 

                                                                                                                                                       
poważnie zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu małoletnich, w 

szczególności programów zawierających pornografię lub nieuzasadnioną przemoc. 

2. Środki przewidziane w ust. 1 rozciągają się również na inne programy, które mogą zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu małoletnich, chyba że zapewnia się, poprzez 

wybór godzin emisji lub za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, że małoletni znajdujący się w 

zasięgu transmisji nie mogą w normalny sposób oglądać ani słuchać tych emisji. 

3. Ponadto, jeżeli takie programy są transmitowane w sposób niekodowany, Państwa Członkowskie 
zapewniają, aby były poprzedzane akustycznym ostrzeżeniem, lub aby były rozpoznawane na skutek 

obecności oznaczenia wizualnego w trakcie ich trwania. 



123 

 

zakresie nowych usług objętych przez dyrektywę, a które jednocześnie pozostawałyby w 

zgodzie z podstawowym prawem do wolności słowa zawartym w Karcie Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę, że dyrektywa zachowuje 

podstawowe, już istniejące zasady obowiązujące w odniesieniu do telewizji a nowe 

zapisy dostosowuje do nowych usług audiowizualnych.  Podstawowy cel dyrektywy 

pozostaje jednak ten sam: stworzenie jednolitego rynku treści audiowizualnych z 

europejskimi normami dla "tradycyjnych" i nowych usług, tak, aby granice państwowe 

nie stanowiły już przeszkody dla widzów i użytkowników. 

Z biegiem lat zaczęto dostrzegać potrzebę edukacji medialnej, co też znalazło 

wyraz w preambule najnowszej dyrektywy 2007/65/WE. Z zagadnieniem ochrony 

małoletnich jest bowiem bezpośrednio związana potrzeba upowszechniania umiejętności 

korzystania z mediów we wszystkich grupach społecznych.
240

 „Umiejętność korzystania z 

mediów odnosi się do sprawności, wiedzy i osądu, które pozwalają konsumentom 

skutecznie i bezpiecznie używać mediów. Osoby cechujące się umiejętnością korzystania 

z mediów potrafią dokonywać świadomych wyborów, zdają sobie sprawę z charakteru 

treści i usług, a także są w stanie korzystać z całego zakresu możliwości stwarzanych 

przez nowe technologie komunikacyjne. Umieją lepiej chronić siebie i swoją rodzinę 

przed materiałami szkodliwymi lub obraźliwymi. Dlatego należy upowszechniać 

umiejętność korzystania z mediów we wszystkich grupach społecznych i uważnie 

obserwować rozwój tych umiejętności”. 

Podejmowanie działań edukacyjnych i szkoleniowych w tym zakresie ma na celu 

zwiększenie wśród obywateli świadomości co do możliwości oraz zagrożeń, jakie niosą 

ze sobą współczesne media audiowizualne.
241

  

Warto zwrócić uwagę na motyw 44 preambuły dyrektywy z 2007 r., który 

wskazuje, że dostępność szkodliwych treści w audiowizualnych usługach medialnych 

nadal budzi niepokój prawodawców, przedsiębiorstw branżowych i rodziców. Pojawiają 

się również nowe problemy, związane zwłaszcza z nowymi platformami i nowymi 

produktami. Dlatego, zdaniem Unii Europejskiej, niezbędne jest wprowadzenie 

przepisów służących ochronie fizycznego, umysłowego i moralnego rozwoju małoletnich 

                                                
240

 Dz. U. Unii Europejskiej, L 332/27.  
241

 Waga działań w tym zakresie została podkreślona w art. 26 dyrektywy, w którym zagadnienie 

umiejętności korzystania z mediów zostało wskazane jako jeden z tematów sprawozdania dotyczącego 

stosowania dyrektywy. 
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oraz ochronie godności ludzkiej we wszystkich audiowizualnych usługach medialnych, w 

tym także w handlowych przekazach audiowizualnych.
242

 Celem tych działań, takich jak 

stosowanie osobistych numerów identyfikacyjnych (kodów PIN), systemów filtrowania 

lub oznaczania, powinno więc być zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony 

fizycznego, umysłowego i moralnego rozwoju małoletnich i ochrony godności ludzkiej. 

Na znaczenie systemów filtrowania i oznaczania treści zwrócono uwagę już w zaleceniu 

w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi, w którym 

zawarto kilkanaście możliwych rodzajów środków na rzecz małoletnich, takich jak 

systematyczne dostarczanie użytkownikom, którzy wykupują usługę u dostawcy, 

skutecznego, podlegającego aktualizacji i prostego w obsłudze systemu filtrowania lub 

wyposażanie w systemy automatycznego filtrowania usług przeznaczonych dla dzieci.
243

  

 

 

6.7.2. Konsultacje publiczne dotyczące implementacji Dyrektywy 

2007/65/EC w Polsce. 

 

2 lipca 2008 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczęła konsultacje 

publiczne w sprawie implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy „O 

audiowizualnych usługach medialnych”.
244

 Ze względu na kompleksowy charakter zmian 

wprowadzanych przez dyrektywę KRRiT postanowiła pozostawić zainteresowanym 

podmiotom czas na nadsyłanie odpowiedzi do 19 września 2008 roku.  Zwieńczeniem 

konsultacji było opublikowanie raportu, który zostanie przekazany do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest odpowiedzialne za przygotowanie 

projektu ustawy transponującej nową dyrektywę do polskiego prawa oraz Sejmowi i 

wszystkim instytucjom zaangażowanym w proces jej implementacji. 

Zasadniczym motywem organizacji konsultacji publicznych było zapoznanie się 

ze stanowiskami i argumentami zainteresowanych podmiotów reprezentujących różne 

branże, posiadających odmienne interesy oraz wizje rozwoju sektora audiowizualnego w 

                                                
242

 C. Mik, Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 1999 r., s. 239 i n. 
243

 Preambuła Dyrektywy 2007/65/EC. 
244

 Zasady Postępowania Konsultacyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyjęte  

31 sierpnia 2004 roku i znowelizowane Uchwałą KRRiT z dnia 20 grudnia 2005 r. źródło: 

http://www.krrit.gov.pl/bip/Wiadomo%C5%9Bci/Konsultacjedyrektywa/tabid/306/Default.aspx. 
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Polsce. W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego nowej dyrektywy 

adresatami konsultacji publicznych obok podmiotów związanych z tradycyjnie 

definiowanym rynkiem mediów elektronicznych, były także podmioty działające w 

innych obszarach np. wydawcy prasy, operatorzy telekomunikacyjni czy portale 

internetowe. Adresatami listów były m.in. instytucje rządowe, organizacje branżowe, 

organizacje konsumentów, think tanks, nadawcy, dostawcy nowych mediów, producenci, 

przedstawiciele branży reklamowej, środowisko akademickie oraz niezależni eksperci. 

Na sto rozesłanych listów z zaproszeniem do podjęcia debaty, wpłynęło do 

KRRiTV zaledwie trzynaście odpowiedzi. Co interesujące, Związek Producentów Audio-

Wideo zaznaczył na przykład, że na tym etapie nie ma uwag do nadesłanych 

dokumentów problemowych. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że nie odpowiedziała 

w ogóle telewizja Polsat. Wśród nadawców telewizyjnych do dyskusji przystąpiły 

jedynie Telewizja Polska oraz stacja TVN. 

KRRiTV podkreśliła, że celem konsultacji publicznych nie było zaproponowanie 

konkretnych propozycji regulacji prawnych lecz po prostu zapoznanie się ze 

stanowiskami i argumentami zainteresowanych podmiotów na temat ogólnych 

kierunków, w jakich powinna zmierzać implementacja.   

Na podstawie analizy tekstu dyrektywy wyróżniono sześć obszarów 

merytorycznych, wśród których znalazło się także zagadnienie: „ochrona małoletnich i 

edukacja medialna”.  Jak wynika z raportu, ochrona małoletnich i edukacja medialna to 

tematy, które przyciągnęły względnie dużą uwagę respondentów.
245

 Do głównych kwestii 

dyskutowanych w ramach tego dokumentu zaliczyć można określenie odpowiedniego 

poziomu ochrony małoletnich w nowych audiowizualnych usługach medialnych zarówno 

linearnych jak i na żądanie, sposób regulacji i monitoringu tego obszaru oraz działania na 

rzecz edukacji medialnej.   

Wraz z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego dyrektywy na nowe 

audiowizualne usługi medialne jedną z kluczowych kwestii do rozwiązania pozostaje 

zapewnienie właściwego poziomu ochrony małoletnich w nowych audiowizualnych 

usługach medialnych (tj. w linearnych i na żądanie). W przypadku obu typów 

audiowizualnych usług medialnych respondenci zwrócili uwagę na możliwość 
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wprowadzenia i uregulowania zabezpieczeń technicznych np. dostępu warunkowego, 

filtrów i kodów pin, a także potrzeby implementacji systemu oznakowania treści. 

Jednocześnie większość podmiotów opowiedziała się za rozszerzeniem wymogu 

kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na 

prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub 

innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania 

wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi na wszystkich dostawców usług 

linearnych. Natomiast wobec zagadnienia audiowizualnych usług medialnych na żądanie 

zdania były podzielone. Część respondentów wskazała bowiem na system dostępu 

warunkowego, jak również na możliwość objęcia tego obszaru samo- lub współregulacją. 

Duże zainteresowanie wśród respondentów wzbudziła kwestia podmiotów 

odpowiedzialnych za monitoring przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

małoletnich w przypadku tzw. „nowych” audiowizualnych usług medialnych (linearnych 

i na żądanie) jak również za rozpatrywanie skarg od widzów w tym zakresie. W obu 

przypadkach (tj. monitoringu oraz rozpatrywania skarg konsumentów) większość 

respondentów wskazała na wiodącą rolę KRRiT (ewentualnie regulatora 

zintegrowanego) podkreślając jednocześnie możliwość tworzenia mechanizmów samo- i 

współregulacyjnych. Uzyskane odpowiedzi sugerują, iż podmioty uczestniczące w 

konsultacjach skłaniają się ku systemowi, w którym obszar ochrony małoletnich we 

wszystkich audiowizualnych usługach medialnych będzie podlegać jednemu 

regulatorowi (tj. KRRiT, która obecnie odpowiada za ochronę małoletnich w usługach 

telewizyjnych lub zintegrowanemu regulatorowi, jeśli taki powstanie). Część 

respondentów widzi również możliwość uzupełniania konwencjonalnych działań 

regulacyjnych poprzez mechanizmy samo – i/lub współregulacyjne. 

Na pytanie: Czy właściwa organizacja/instytucja mająca regulować rynek 

audiowizualnych usług medialnych powinna prowadzić monitoring przestrzegania 

przepisów dyrektywy (np. w zakresie ochrony małoletnich i promocji dzieła 

europejskich),opierać się tylko na systemie skarg składanych przez konsumentów czy też 

łączyć oba systemy? Jaki jest Państwa pomysł na zorganizowanie spójnego i efektywnego 

systemu monitoringu i/lub skarg dla poszczególnych rodzajów audiowizualnych usług 

medialnych? - wpłynęło zaledwie sześć odpowiedzi.  
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Zdania respondentów na temat systemu monitorującego przestrzeganie przepisów 

dyrektywy są podzielone. Część respondentów uważa, iż należy budować system w 

oparciu zarówno o monitoring prowadzony z inicjatywy regulatora oraz w reakcji na 

skargi konsumentów (np. Agora SA, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej(PIKE), 

Polski Instytut Sztuki Filmowej/Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA)/ 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich). Inni respondenci uznali, iż powinno się budować 

jedynie monitoring w oparciu o system skarg konsumenckich. Znalazły się również 

opinie o stosowaniu odmiennego systemu w zależności od usługi. Telekomunikacja 

Polska SA uznała, że „prowadzenie permanentnego monitoringu jest niecelowe i 

nierealne. System monitoringu powinien opierać się na systemie skargowym z 

zachowaniem możliwości działania KRRiT z urzędu. Wyjątkiem powinny być kwestie 

związane z regulacją reklamy, sponsorowania i lokowania produktu. Tu zasadą powinno 

być działanie z urzędu KRRiT, a wyjątkiem działanie w oparciu skargi i wnioski.” 

TVP stoi z kolei na stanowisku, że to KRRiT powinna zarówno prowadzić 

działania monitorujące (w praktyce zapewne o charakterze wycinkowym – oparte na 

badaniu próbek), jak i działania w reakcji na skargi składane przez odbiorców, zarówno 

wobec radia jak i telewizji. Działania powinny być spójne i prowadzone przez jedną 

jednostkę organizacyjną lub skoordynowane prace różnych jednostek (np. reklama i 

program).
246

 

Respondenci byli także podzieleni w kwestii ewentualnego rozszerzenia na 

wszystkich dostawców usług linearnych wymogu kwalifikowania audycji lub innych 

przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub 

moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla 

danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł 

zapowiedzi dotychczas obowiązujących nadawców. Polski Instytut Sztuki 

Filmowej/Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA)/Stowarzyszenie 

Filmowców Polskich zwróciły uwagę, że należałoby rozważyć wprowadzenie takiego 

obowiązku w ustawie. TVP oraz Telekomunikacja Polska SA uważają podobnie, choć ta 

ostatnia zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia mechanizmów samo- i 

współregulacyjnych.  TVN SA  uznał  z  kolei,  że obowiązujący system jest dostatecznie  
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szczegółowy i dobrze spełnia swoją rolę. Warto zaznaczyć, że na to pytanie udzielono 

zaledwie czterech odpowiedzi.   

W kontekście pomysłu tworzenia Centrum Dobrych Mediów można ocenić 

następne pytanie, a mianowicie odnoszące się do ewentualnej konieczności powoływania 

instytucji, która stałaby na straży przestrzegania obowiązków wynikających z ochrony 

małoletnich we wszystkich usługach linearnych.    

Wszyscy respondenci wskazali na wiodącą rolę KRRiT w tym zakresie. 

Większość z nich podkreśliła również, że nie ma konieczności powoływanie kolejnej 

instytucji, która miałaby uprawnienia zbliżone do uprawnień, jakimi dysponuje KRRiT.  

Odmienną opinię na ten temat przedstawił Polski Instytut Sztuki Filmowej/Krajowa Izba 

Producentów Audiowizualnych (KIPA)/ Stowarzyszenie Filmowców Polskich, który 

uznał, że zadanie takie powinno przypadać większej ilości instytucji, ale mimo wszystko 

rola KRRiT powinna być wiodąca. Znaczącą rolę KRRiT respondenci widzą także w 

rozpatrywaniu skarg formowanych przez widzów.  

Interesująco przedstawiają się niektóre pomysły tworzenia mechanizmów 

samoregulacji lub współregulacji. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) 

uznała, że jest możliwe i celowe tworzenie mechanizmów samoregulujących, a ich 

przejawem mogą być różnego rodzaju kodeksy dobrych praktyk. Telekomunikacja 

Polska S.A. zaznaczyła, że to ustawodawca powinien stworzyć prawne możliwości 

działania w tym obszarze mechanizmów samo- i współregulacyjnych. Z kolei TVP SA 

wyraziła opinię, że współregulacja a nawet samoregulacja może odgrywać w tym 

obszarze pewną rolę, jednak nie powinna zastępować roli organów państwowych – 

KRRiT. 

Wśród dyskutowanych problemów na pierwszy plan wysuwa się m.in. możliwość 

wprowadzenia mechanizmów samo- i współregulacyjnych w obszarze regulowanym 

przez dyrektywę. Stanowcza większość opowiedziała się za upowszechnieniem tych 

rozwiązań. Jednocześnie część respondentów podkreśliła, iż nie mogą one w pełni 

zastąpić tradycyjnej regulacji, jak również wskazała na brak tradycji funkcjonowania 

takich mechanizmów w Polsce. Jak podkreślili niektórzy uczestnicy dyskusji, tworzenie 

tego rodzaju systemów powinny poprzedzić konsultacje z poszczególnymi organizacjami 

i środowiskami. Jednocześnie wskazano, iż istotną rolę w tym zakresie powinny 

odgrywać ciała regulacyjne, w tym KRRiT, która mogłaby współtworzyć mechanizmy 
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współregulacyjne oraz monitorować funkcjonowanie samoregulacji w obszarze 

regulowanym dyrektywą. 

 Podsumowując, temat ochrony małoletnich i edukacji medialnej  przyciągnął 

względnie dużą uwagę respondentów. Do głównych kwestii dyskutowanych w ramach 

publicznych konsultacji zaliczyć można określenie odpowiedniego poziomu ochrony 

małoletnich w nowych audiowizualnych usługach medialnych zarówno linearnych jak i 

na żądanie, sposób regulacji i monitoringu tego obszaru oraz działania na rzecz edukacji 

medialnej. Warto podkreślić, że respondenci w większości opowiedzieli się za 

rozszerzeniem wymogu kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć 

negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich 

oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej 

małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi na wszystkich 

dostawców usług linearnych. Natomiast wobec zagadnienia audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie, zdania były podzielone. Część respondentów wskazała bowiem 

na system dostępu warunkowego, jak również na możliwość objęcia tego obszaru samo- 

lub współregulacją. Wytypowano także wiele podmiotów, które mogłyby się przyczynić 

do wzrostu umiejętności korzystania z mediów w polskim społeczeństwie rozpoczynając 

od KRRiT, MEN, placówek szkolnych, instytutów badawczo-naukowych, mediów 

publicznych a kończąc na organizacjach społecznych i prywatnych. Szczególnie silnie, 

także przez samą Telewizję Polską SA, podkreślona została rola mediów publicznych. 

Gotowość do włączenia się w tego rodzaju prace zadeklarowało również Polskie 

Towarzystwo Informatyczne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Rozdział III 

 

Dopuszczalne prawne ograniczenia treści szkodliwych w telewizji w celu ochrony 

małoletnich widzów – doświadczenia wybranych krajów. 

 

1. Uwagi ogólne. 

 

Osiągnięcie porozumienia w sprawie ochrony dzieci w kontekście mediów jest na 

wspólnym europejskim gruncie niezwykle istotne. Na podstawie spostrzeżeń 

poczynionych dla celów pisania niniejszej dysertacji można by rzec, że choć systemy 

stosowane w danych krajach są odmienne a podejście do treści szkodliwych  

prezentowanych w mediach zróżnicowane, to jednak pojawia się wspólny mianownik – 

wola, aby chronić dzieci przed transmitowaniem treści, które są dla nich nieodpowiednie 

i które mogą zaszkodzić ich wrażliwości. Można zauważyć subtelne różnice pomiędzy 

postrzeganiem tego, w jaki sposób ujmuje się odpowiedzialność za dzieci, w jaki sposób 

patrzy się na rolę rodziców i państwa w tym procesie oraz jak uzasadnia się rolę mediów 

w codziennym życiu najmłodszych.  Europa zmierza w kierunku ujednolicenia polityki 

administracyjnej w wielu dziedzinach codziennego życia. Od jakiegoś czasu coraz 

częściej mówi się także o potrzebie wprowadzenia ujednoliconego systemu ochrony 

małoletnich przed negatywnym wpływem środków masowego komunikowania. Istnieje 

pilna potrzeba chociażby ujednolicenia klasyfikacji produkcji filmowych, które dzisiaj są 

tak bardzo odmienne w zależności od kraju.
247

   

Moim głównym zainteresowaniem było ustalenie, w jaki sposób poszczególne 

państwa postrzegają problem „przemocy medialnej” oraz to, jak określone rozwiązania 

mogą być jeszcze bardziej przejrzyste oraz czy mogą przyczynić się do rozpoczęcia 

debaty na temat przyszłości europejskiego prawodawstwa dotyczącego mediów w 

kontekście ochrony dzieci.  

Usuwanie niepożądanych scen odbywa się w wielu krajach, ale najczęściej słyszy 

się oczywiście o Wielkiej Brytanii i Niemczech. W Wielkiej Brytanii już od 1912 roku 

istnieje British Board of Film Classification, zajmująca się kategoryzacją filmów na 
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grupy wiekowe i zabraniająca dystrybucji, jeżeli dopatrzy się w dziele scen zbyt 

brutalnych. Ograniczenia wprowadzają też Niemcy, którzy można by rzec, są wyczuleni 

na przemoc w filmach i stąd niektóre z nich, jak np. "Zabójcza Broń", "Wejście Smoka", 

filmy ze Stevenem Seagalem są edytowane, czyli pozbawione scen uznanych za 

szczególnie okrutne. Wielka Brytania i Polska są wyczulone na erotyzm i seks w filmach.  

Na tle rozwiązań przyjętych we wspomnianych wyżej krajach, Francja wydaje się mieć 

dość liberalne podejście do przemocy w telewizji a co za tym idzie, do klasyfikowania 

ich. Dla przykładu: film „Der Baader Meinhof Komplex”, opowiadający historię 

niemieckiej organizacji terrorystycznej Frakcja Czerwonej Armii odpowiedzialnej za 

zamachy, zabójstwa i porwania otrzymał w Holandii klasyfikację „16”, w Niemczech 

„12”, w Wielkiej Brytanii „18” a we Francji zaledwie kategorię „All”, czyli dla 

wszystkich. Podobne rozbieżności można zauważyć przy innej dużej produkcji filmowej, 

filmie „Blindness”, który w Holandii otrzymał kategorię „16”, w Niemczech „12” w 

Wielkiej Brytanii „18”, natomiast we Francji film został zaklasyfikowany jako „All”. 

Kolejny przykład to „James Bond”. Holandia, Niemcy oraz Wielka Brytania 

zaklasyfikowały tę produkcję, jako dozwoloną dla widzów powyżej lat 12, przy czym 

Wielka Brytania dodała jeszcze symbol „A” oznaczający konieczne towarzystwo 

rodziców, podczas gdy Francja oznaczyła ten film kategorią „All”.
248

  

Jak już zostało powyżej wspomniane, z jednej strony Unia Europejska dąży do 

ujednolicenia polityki audiowizualnej w zakresie ochrony małoletnich widzów, jednak z 

drugiej strony – kraje takie jak Niemcy czy Wielka Brytania obawiają się, że 

dostosowanie do norm europejskich może spowodować, że utracą one własne standardy i 

że nowe europejskie rozwiązania mogłoby doprowadzić do zmiękczenia ich  stosunkowo 

surowych kryteriów i wysokiego poziomu stopnia regulacji. Inne kraje, takie jak np. 

omawiana w niniejszej dysertacji Francja, mogą obawiać się z kolei znacznego 

zaostrzenia rozwiązań już w tym kraju akceptowalnych. Wydaje się mało 

prawdopodobne, aby porozumienie mogło być osiągnięte w najbliższym czasie.   
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2. Samoregulacje i współregulacje nadawców, jako sposób na ochronę 

małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach 

masowego komunikowania. Tendencje w krajach europejskich.  

 

 

Celem niniejszego rozdziału jest scharakteryzowanie zyskujących na popularności 

mechanizmów samo- i współregulacyjnych w wybranych krajach europejskich w 

kontekście ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi ukazywanymi w telewizji. 

Już od kilku lat mechanizmy te są przedmiotem dyskusji na forum Unii Europejskiej, 

która w licznych dokumentach zachęca państwa członkowskie do przyjmowania i 

wspierania tego typu rozwiązań. Należy jednak podkreślić, że państwa dysponują 

swobodą wyboru metody i środków uwzględniając tym samym włąsną tradycję oraz 

kulturę polityczną i prawną. Świadczą o tym chociażby wyżej wspomnienie różnice w 

podejściu do określonych treści. Takie podejście, jak widać, daje państwom 

członkowskim możliwość zarówno uwzględnienia ich tradycji prawnej, jak również nie 

zmusza do ograniczania się do tradycyjnych działań legislacyjnych.
249

   

Przyspieszająca liberalizacja gospodarki światowej oraz dynamiczny rozwój 

nowych technologii skutkują zwiększającym się stopniem skomplikowania 

rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Rezultatem tych zmian w przestrzeni 

politycznej jest proces określany w naukach politycznych mianem tworzenia się tzw. 

„słabego państwa”. Zgodnie z tą koncepcją współczesne instytucje państwowe 

przekazują coraz większą ilość swoich kompetencji podmiotom społecznym (np. 

organizacjom społecznym) i prywatnym (np. organizacjom branżowym). Jak podkreśla 

Marek A. Cichocki - w niektórych zachodnich demokracjach państwo coraz bardziej 

wycofuje się z pewnych obszarów odpowiedzialności za społeczeństwo.  

Autor przywołuje tu przykład sytuacji w Niemczech i w Belgii: 

 „Wszelako proces wycofywania się państwa na rzecz samoistnej aktywności 

obywateli nigdzie nie odbywa się w całkowitej próżni i wciąż wywołuje żywe debaty. 

Wyrażane są bowiem wątpliwości, czy aby  na  pewno  państwo  powinno  rezygnować ze  
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swojej roli w takich obszarach, jak opieka zdrowotna, ubezpieczenia emerytalne lub 

edukacja”–twierdzi M.A. Cichocki.
 250

 

I rzeczywiście, tworzenie się bowiem państwa nowoczesnego, opartego na wiedzy 

społeczeństwa sprawia, iż instytucje polityczne potrzebują bardziej niż kiedykolwiek 

wysoce wyspecjalizowanej wiedzy. Ten imperatyw skłania je do współpracy i 

korzystania z zasobów i doświadczeń organizacji społecznych i gospodarczych. 

Wspomniane zmiany zachodzące w strukturze współczesnego państwa demokratycznego 

znajdują swoje odzwierciedlenie także w sposobie sprawowania władzy.  

Dzisiaj państwo przestając odgrywać centralną rolę odchodzi także od 

tradycyjnego sposobu sprawowania władzy opartego na nakazie i kontroli (tzw. 

command and control regulation). Zamiast ścisłych i szczegółowych regulacji prawnych, 

instytucje państwowe skłaniają się ku regulacjom o charakterze ogólnym (ramowym), 

przenosząc jednocześnie dużą część odpowiedzialności za niektóre obszary życia 

społecznego i gospodarczego na właściwe podmioty prywatne
251

.. Podobne zjawisko 

można zaobserwować właśnie w kontekście ochrony małoletnich przed negatywnym 

oddziaływaniem środków masowego komunikowania. 

Warto w tym miejscu przywołać definicję samoregulacji (self-regulation) i 

współregulacji (co-regulation).  

O samoregulacji można mówić w przypadku, gdy różne podmioty działające w 

danym obszarze gospodarczym z własnej inicjatywy decydują się na zdefiniowanie reguł, 

które porządkują funkcjonowanie tej branży.
252

  W swojej „czystej wersji” samoregulacja 

nie zakłada interwencji ze strony instytucji państwowych, gdyż inicjatywa ma charakter 

oddolny (bottomup). Ciężar opracowania, monitorowania, egzekwowania czy 

ewentualnie nowelizowania wspólnych zasad i standardów spoczywa na podmiotach 

gospodarczych, które w sposób zupełnie dobrowolny podejmują się tego zadania. To 

właśnie dobrowolność i oddolny charakter wydają się być najistotniejszymi cechami 

mechanizmów samoregulacyjnych.
253
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Dodatkowo warto pamiętać, iż termin ten jest też stosowany często w stosunku do 

wewnętrznych reguł przyjmowanych przez poszczególne podmioty rynkowe. W tego 

typu przypadkach narzędziem samoregulacji jest regulacja wewnętrzna (regulamin, 

kodeks dobrych praktyk) określająca na przykład standardy etyczne obowiązujące 

pracowników. Ten rodzaj samoregulacji jest często pomijany w literaturze, jednak jest on 

dość powszechnym zjawiskiem w omawianym poniżej obszarze mediów.
254

 

Treścią tej konstrukcji są jak już wspomniano wspólne zasady postępowania lub 

standardy (np. techniczne lub etyczne), do których przestrzegania zobowiązują się 

podmioty gospodarcze. Stanowią one zawartość tzw. kodeksów postępowania lub 

kodeksów dobrych praktyk, które są instrumentami samoregulacji. Oprócz spisanych 

reguł instrumenty te powinny zawierać: zasady monitoringu, zasady wprowadzania w 

życie wspólnych reguł, sankcje w przypadku złamania tych reguł, zasady określające 

przeprowadzanie konsultacji na temat zmian postanowień kodeksu czy wreszcie zmiany 

samego kodeksu.
255

  

Za implementację postanowień kodeksu, monitoring oraz ewentualne nakładanie 

sankcji w razie nie przestrzegania reguł odpowiedzialne jest z reguły ciało 

samoregulacyjne wyłaniane przez podmioty tworzące dany system. Tego rodzaju 

organizacja powoływana jest po to, aby koordynować funkcjonowanie całego 

mechanizmu i często z czasem staje się wpływowym i istotnym elementem danego 

rynku. Ponadto podmioty tworzące mechanizm samoregulacyjny powinny zapewnić 

odpowiednie środki tak, aby mógł on bez przeszkód wypełniać swoje zadania a 

funkcjonowanie całego systemu powinno być poddawane cyklicznym przeglądom 

dokonywanym przez podmioty niezależne.
256

 Z drugiej strony współpraca pomiędzy 

konkurującymi podmiotami na rzecz zdefiniowania wspólnych norm jest podyktowana 

także chęcią zbudowania zaufania do produktu lub oferowanych usług poprzez 

podnoszenie ich jakości. Warto także podkreślić, iż standardy i zasady działania 

skodyfikowane w ramach systemu samoregulacyjnego przez przedstawicieli branży 
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bywają nierzadko bardziej szczegółowe i restrykcyjne od obowiązujących przepisów 

prawa.
 257

  

Do zalet samoregulacji w kontekście ochrony małoletnich zaliczyć można bez 

wątpienia wzbudzenie wśród nadawców poczucia odpowiedzialności za właściwe 

funkcjonowanie całej branży, jak również zmniejszanie kosztów w stosunku do 

ewentualnej interwencji ze strony państwa. Dobrowolność leżąca u podstaw tego typu 

inicjatyw, co jest z pewnych względów zaletą takich systemów, może ograniczyć 

możliwości egzekwowania wspólnych postanowień w przypadku ich łamania.
258

  

Z kolei mechanizm współregulacji budzi wiele kontrowersji natury teoretycznej. 

Część doktryny traktuje bowiem współpracę organizacji społecznych i branżowych z 

instytucjami publicznymi jako jedną z form samoregulacji określając ją mianem tzw. 

regulowanej samoregulacji (regulated selfregulation). Współregulację można ogólnie 

zdefiniować, jako model łączący w sobie elementy samoregulacji i regulacji 

tradycyjnej.
259

   

Generalnie, brakuje powszechnie przyjętej definicji „soft law”, nie występuje 

także jednomyślność na temat instrumentów odnoszących się do „soft law”. Wyrażenia 

takie jak: „samoregulacja”, „dobrowolna regulacja”, „współregulacja” obok dosłownego 

tłumaczenia terminu „soft law”, jako „miękkie prawo”, używane są w podobnym, choć 

niejednolitym znaczeniu.
260

  

W literaturze podkreśla się brak mocy prawnej, jako tę cechę, która odróżnia “soft 

law” od prawa właściwego. Równocześnie nie może to być absolutny brak mocy. 

Profesor Ruud Lubbers proponuje definicję: „Agreements on principles with Little 

official legal security”
261

, która podkreśla swego rodzaju brak ostrości pomiędzy 

niewiążącymi instrumentami, jak chociażby deklaracje czy kodeksy postępowania 

nadawców a prawem właściwym.  
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Zgodnie z tzw. Raportem Mandelkern’a wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje 

współregulacji.
262

 W przypadku pierwszego z nich (tzw. initial approach), instytucje 

publiczne inicjują utworzenie mechanizmu poprzez prawne określenie głównych jego 

celów, mechanizmu implementacyjnego oraz systemu monitoringu. Podmioty branżowe 

mają za zadanie natomiast określenie precyzyjnych reguł w oparciu o wyznaczone cele. 

Drugi rodzaj współregulacji (tzw. bottom to top approach) polega na przekształceniu 

przez instytucje publiczne mechanizmu samoregulacyjnego w obowiązujące zasady. 

Fundamentem tego systemu są ramy prawne określające cele, podstawowe prawa, 

mechanizmy implementacyjne, instancje odwoławcze, sposób finansowania oraz zasady 

monitoringu systemu. Mimo funkcjonowania ciała współregulującego formowanego 

między innymi przez przedstawicieli danej branży, centralnym podmiotem systemu 

pozostaje instytucja publiczna, która sprawuje kontrolę nad właściwym jego 

funkcjonowaniem. 

Można stwierdzić, iż współregulacja w odróżnieniu od samoregulacji pozostawia 

organom państwa nadzór nad funkcjonowaniem systemu. Tym samym reguły, standardy 

i sankcje będące jego treścią zyskują większą legitymizację.   

Najczęściej rozwiązania samoregulacyjne przyjmują państwa o silnie zakorzenionej 

kulturze liberalnej a więc np. Holandia. Pozostałe państwa europejskie mające w swej 

kulturze politycznej wpisany interwencjonizm państwa opowiadają się raczej za 

mechanizmami współregulacyjnymi np. Niemcy.   

W kontekście tematu niniejszej dysertacji należy podkreślić, iż istotną przyczyną 

poszukiwania alternatywnych form regulacji jest konieczność podejmowania decyzji co 

do etycznego wymiaru działalności medialnej. W takiej sytuacji pozostawienie 

kompetencji w tym zakresie instytucjom publicznym mogłoby narazić instytucje państwa 

na zarzut wspierania jednej opcji światopoglądowej. Stąd też rodzi się kwestia 

uregulowania standardów dotyczących ochrony małoletnich przed niedozwolonymi 

treściami, które stanowią obszar zainteresowania samo- lub współregulacji. Jednocześnie 

pod uwagę należy wziąć także chęć nadawców  stworzenia dobrego wizerunku 

oferowanych usług i produktów. Warto podkreślić, że mechanizmy samo- i 

współregulacyjne  w obszarze  ochrony małoletnich (np. w Holandii, w Niemczech czy 
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Wielkiej Brytanii) cieszą się dużą popularnością w Europie i są wskazywane jako 

przykład dla innych krajów. 

 

 

3. Holandia. 

 

3.1.  Uwagi ogólne. 

 

Już na początku lat osiemdziesiątych w holenderskiej polityce zaczęto mówić o 

konieczności wprowadzenia samoregulacji środków audiowizualnych w celu ochrony 

młodych widzów przed jakimikolwiek szkodliwymi skutkami.  Ta dyskusja przybrała na 

sile, gdy technologia audiowizualna zaczęła gwałtownie się rozwijać a Komisja 

Europejska wezwała wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań w celu 

ochrony małoletnich przed szkodliwym oddziaływaniem mediów. Holandia zareagowała 

bardzo konkretnie i szybko. W 1997 roku powstał rządowy raport „Niet voor Alle 

leeftijden (tłum."Nie dla wszystkich grup wiekowych"), w którym rząd wezwał do 

stworzenia niezależnej instytucji, która powinna służyć jako krajowy punkt kontaktowy 

dla samoregulacji w obrębie branży audiowizualnej, a co za tym idzie zapewnić ochronę 

małoletnich przed szkodliwym oddziaływaniem mediów.
263

  

Kilku przedstawicieli sektora audiowizualnego zareagowało na wezwanie rządu i 

rozpoczęło starania o stworzenie systemu samoregulującego. Ostatecznie, w 1999 roku 

utworzono holenderski Instytut Klasyfikacji Medialnych NICAM, który stworzył 

Kijkwijzer: niderlandzki system klasyfikujący produkcje audiowizualne. Zamierzeniem 

twórców Kijkwijzera miało być dostarczenie informacji o potencjalnej szkodliwości dla 

młodzieży filmów, wideo, DVD, programów telewizyjnych.
264

 System od początku był 

udoskonalany. Wersja pierwotna przyjęta w 2001 roku dotyczyła wyłącznie klasyfikacji  

fikcyjnych produkcji – filmów i seriali – a pomijała nie fikcyjną produkcję, jak np. 
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produkcje realistyczne, dokumentalne, talk – show.
265

 

Kijkwijzer opiera się na samoklasyfikacji, co w praktyce oznacza, że branża 

audiowizualna sama ponosi odpowiedzialność za kroki podjęte w celu ochrony dzieci i 

młodzieży przed szkodliwym wpływem mediów. Co interesujące, w Holandii 

samoregulacja ma większe znaczenie niż przepisy prawne. Klasyfikacja produktów 

medialnych jest dokonywana przez kodującego, zatrudnionego przez producenta 

medialnego lub dystrybutora.  

Dotychczasowe raporty wskazują, że Kijkwijzer radzi sobie skutecznie w 

codziennym życiu w Holandii, co oznacza, że rodzice i dzieci są dobrze poinformowani o 

systemie. Około jedna trzecia wszystkich rodziców przy podejmowaniu decyzji o tym, co 

ich dziecko może oglądać w telewizji, kieruje się wskazówkami Kijkwijzera.
266

  

Kijkwijzer jest uznawany zresztą w Unii Europejskiej za jeden z najbardziej skutecznych 

systemów zabezpieczających przed przemocą w środkach masowego przekazu, stąd też 

zasady tego systemu zostaną szczegółowo omówione w niniejszej dysertacji.   

 

 

3.2. NICAM – Niderlandzki Instytut Klasyfikacji Mediów.  

 

NICAM jest umocowany prawnie w niderlandzkiej ustawie o mediach Mediawet z 

21 kwietnia 1987 roku
267

, która została zastąpiona 1 stycznia 2009 roku nową ustawą 

Mediawet 2008.
268

 Ustawa ustanawia m.in. warunki dla jego powołania oraz 

akredytowanie organizacji, w tym niezależny nad nią nadzór.
269

   

Mimo iż NICAM nie jest agendą rządową a holenderski rząd nie jest członkiem 

założycielem Instytutu, to jednak instytucja ta powstała w ścisłej współpracy z 
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Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki (OCW), Ministerstwem Zdrowia, Opieki 

Społecznej i Sportu (VWS) oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Dodatkowym udziałem 

rządu w tworzeniu instytutu było częściowe finansowanie jego działalności (75 % przez 

pierwsze trzy lata działalności). Rola rządu holenderskiego sprowadza się wyłącznie do 

monitorowania rzeczywistego przestrzegania środków samoregulacji a rządowy 

Commissariaat voor de Media (CvdM) powołany na podstawie art.7.1 – 7.10 Mediawet 

2008 monitoruje i ocenia czy klasyfikacja funkcjonuje w sposób pożądany i każdego 

roku publikuje specjalne sprawozdanie roczne, w którym opiniuje funkcjonowanie 

NICAM. Zamierzeniem było bowiem stworzenie systemu, który zmuszałby nadawców 

do odpowiedzialności za emitowane programy.  

W składzie zarządu NICAM zasiadają, oprócz przedstawicieli nadawców 

publicznych, komercyjnych również dystrybutorzy filmowi, właściciele kin, 

dystrybutorzy wideo, DVD oraz przedstawiciele sprzedawców. 
270

 Głównym zadaniem 

systemu NICAM jest ocena treści i ich oznaczanie przy pomocy dwóch elementów: 

wyznaczenia granicy wiekowej (wg kategorii: „dla wszystkich”, 6, 9, 12, 16) oraz 

zastosowaniu opisów treści (symbole oznaczające występowanie przemocy, seksu, 

strachu, nadużywania narkotyków lub alkoholu, dyskryminacji, wulgarnego słownictwa). 

Należy równocześnie wskazać, iż oceny dokonuje pracownik danej firmy, przeszkolony 

przez NICAM, który w razie wątpliwości może zwrócić się do niego o pomoc. Sam 

Instytut ma natomiast obowiązek przyjęcia odpowiednich standardów oceny treści tak, 

aby uzyskać akredytację holenderskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki. Jest to 

rodzaj typowego dla systemów samo- i współregulacji zadania przygotowania kodeksu. 

Ponadto ma zadanie informowania konsumentów o tym systemie, nadzór nad jego 

przestrzeganiem i nakładanie sankcji.
271

 Uczestnictwo w omawianym systemie jest 

dobrowolne, choć należy wskazać, iż nadawca, który nie wejdzie do systemu objęty jest 

również bezpośrednim nadzorem CvdM. 

Kompetencje NICAM obejmują przede wszystkim klasyfikację treści 

audiowizualnych w odniesieniu do telewizji, kina, wideo, DVD i gier komputerowych, 
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przy czym bazuje on na wypracowanym w 2001 r. uniwersalnym dla wszystkich platform 

systemie klasyfikacji treści. Z wyznaczeniem kategorii wiekowej dla danej audycji 

holenderskie prawo wiąże też ograniczenia dotyczące czasu jej emisji: audycje z 

kategorią „12 lat” nie mogą być rozpowszechniane przed godziną 20:00, a audycje z 

kategorią wiekową „16 lat” przed godziną 22:00. Obowiązki związane z kategoriami 

wiekowymi nałożono też na innych uczestników systemu np. operatorów kin czy 

wypożyczalni wideo.
272

  

NICAM nadzoruje przestrzeganie przyjętych przez siebie reguł i może nakładać 

sankcje w postaci: ostrzeżenia, kar finansowych (do 135 tys. Euro) oraz pozbawienia 

członkostwa w NICAM; ta ostatnia kara jest stosowana jedynie w wypadku bardzo 

poważnych lub powtarzających się naruszeń. Poza nadzorowaniem nadawców, którzy nie 

wchodzą do NICAM, CvdM zachowuje nadzór nad przestrzeganiem całkowitego zakazu 

rozpowszechniania treści, które mogą wyrządzić poważną szkodę małoletnim. 

 

 

3.3. Kijkwijzer – system znakowania audycji – ogólne zasady. 

 

Kijkwijzer w założeniu miał być skierowany przede wszystkim do rodziców. 

Pomysłodawcy systemu wyszli bowiem z założenia, że skoro ocenianie szkodliwych 

treści jest kwestią subiektywną, ważne jest, aby sondować opinie rodziców i 

wykorzystywać je potem do rozwoju systemu klasyfikacji. Poglądy i życzenia rodziców 

były ustalane przez wielorakie badania opinii publicznej.
273

  

W 1997 roku oddział badania opinii publicznej przy holenderskiej Fundacji 

rozgłośni radiowo-telewizyjnych zwrócił się do rodziców z pytaniem: „Co najbardziej 

niepokoi ich w mediach”? Badania wykazały, że rodzice szczególnie boją się tego, że 

media przyczynią się do wzrostu wśród ich dzieci: wulgarnego języka, strachu, 

naśladownictwa przemocy prezentowanej w mediach, a co za tym idzie agresywnych 

postaw w stosunku do swoich rówieśników i zbyt wczesnego zetknięcia się z 
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seksualizmem.
274

  

Kolejne pytanie skierowane do rodziców było już bardzo konkretne: „Czy życzą 

sobie wprowadzenia systemu klasyfikacji, a jeżeli tak, to jak go sobie wyobrażają?” 

Wyniki były jednoznaczne. Aż trzy czwarte rodziców chciało, aby taki system powstał a 

70 % z nich oświadczyło, że będzie z niego korzystać. Większość rodziców domagała się 

po prostu informacji o treści produkcji medialnych. Najbardziej zależało im na informacji 

o przemocy, scenach budzących grozę, seksie, dyskryminacji, użyciu narkotyków oraz 

wulgaryzmach językowych. Niektórzy rodzice życzyli sobie także określenia oznaczenia 

dopuszczalnego wieku.
275

  

W związku z takimi wynikami opinii społecznej w Kijkwijzerze postanowiono 

połączyć zarówno klasyfikację wieku jak i treści. Z różnych sondaży wynika, że dzisiaj 

Kijkwijzer jest znany ponad 90 % rodzicom w Holandii. Aż 90 % z nich uważa, że ten 

system jest pożyteczny, a trzy czwarte rodziców korzysta z jego piktogramów.
276

  

Specyfiką holenderskiego systemu jest fakt, że z jednej strony, wprowadza 

jednolity system klasyfikacji dla filmu, telewizji, wideo, DVD i gier, a z drugiej strony, 

wprowadza jasne wytyczne dla samoregulacji. Opracowany przez holenderskich badaczy 

akademickich system jest oparty na klasyfikacji według wieku oraz odpowiedniej 

zawartości kategorii (przemoc, seks, strach, dyskryminacja, narkotyki i nadużywanie 

alkoholu).  Wiek przyjętej klasyfikacji i piktogramy są stosowane nie tylko w telewizji, 

ale także w filmowych kampaniach reklamowych, na opakowaniach filmów wideo i 

DVD, w gazetowych programach telewizyjnych, przed rozpoczęciem filmów w kinie. 

Niestety, Internet wciąż jest wyłączony z tego rozwiązania. 

Pierwotna wersja Kijkwijzera miała cztery wskaźniki wiekowe:  

AL – bez ograniczeń; 

MG 6 – zaleca się wspólne oglądanie z dziećmi do lat 6; 

12 – odradzane dla dzieci przed 12 rokiem życia; 
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16 – odradzane dla dzieci przed 16 rokiem życia.  

Szybko zdecydowano się jednak na dokonanie pewnych modyfikacji. W styczniu 

2003 roku zamieniono klasyfikację MG6 na 6. Taką klasyfikacją są oznaczane programy 

odradzane dla dzieci przed 6 rokiem życia. Zmianę zasugerowały Komisja Naukowa i 

Komisja Doradcza NICAM. Mimo intensywnej kampanii informacyjnej, wielu rodziców 

nie rozumiało bowiem tego piktogramu lub myślało, że zaleca się wspólne oglądanie z 

dziećmi od 6 roku życia.
277

 Wybór trzech granic wiekowych, poniżej których produkcja 

jest potencjalnie szkodliwa był w miarę przejrzysty, ale mógł  równocześnie wprowadzać 

w błąd. Mógł bowiem sugerować, że wiek dziecka w określonym przedziale wiekowym 

nie ma znaczenia, a przecież mogą istnieć znaczne różnice, np. między dziećmi w wieku 

7 i 10 lat lub między dziećmi  w wieku 12 i 15 lat. Również tempo rozwoju 

intelektualnego i emocjonalnego może różnić się znacznie u poszczególnych dzieci. Nie 

wszystkie sześcioletnie dzieci rozwijają się w tym samym tempie. Zgodnie z zasadami 

Kijkwijzera, zalecenia wiekowe należy więc traktować jedynie jako wytyczne, rodzice 

sami muszą w praktyce wypróbować w jakim stopniu zalecenia wiekowe odnoszą się do 

ich własnych dzieci.
278

  

Kategoria wiekowa 6 została stworzona w celu uchronienia małych dzieci przed 

wzbudzającymi strach i pełnymi przemocy treściami medialnymi, na które starsze dzieci 

są bardziej odporne. Filmy rysunkowe i animowane zawierające określone rodzaje 

przemocy oznaczone zostały w Kijkwijzerze kategorią wiekową 6. Zakłada się, że dzieci 

powyżej lat siedmiu traktują mniej serio tego typu filmy i przemoc w nich występującą i 

ryzyko wystąpienia u nich negatywnych efektów jest przez to mniejsze. Pomysłodawcy 

holenderskiego systemu dowodzą, że dzieci poniżej siedmiu lat bardzo silnie reagują na 

wizualne bodźce i mogą się bać pewnego rodzaju scen.
279

  Chodzi tu przede wszystkim o 

obrazy przedstawiające istoty fantastyczne lub zwierzęta groźne w swoim zachowaniu i 

wyglądzie, transformacje lub sceny, w których fizycznie krzywdzone są dzieci lub 

zwierzęta.   

Od 1 stycznia 2009 roku NICAM zdecydowało się na wprowadzenie, obok już 
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istniejących kategorii „bez ograniczeń, „6”, „12” i „16” nowej kategorii: „9”. Powodem 

wprowadzenia nowej klasyfikacji wiekowej było dotychczasowe doświadczenie, które 

pokazało, że rozbieżność między 6 a 12 lat jest zbyt duża.  Nie dziwi takie rozwiązanie, 

gdyż w badaniach dotyczących dzieci i mediów uważa się 9 lat za ważny punkt zwrotny 

w rozwoju dzieci.  

Dzieci dopiero w wieku około 9 lat potrafią dobrze odróżnić fikcję od realności.
280

 

Niektóre produkcje, jak „Xena” czy „Miami Vice”, otrzymały pierwotnie klasyfikację 12 

lat. Komisja naukowa Nicam uznała jednak, że w tym przypadku jest ona zawyżona.  

Z drugiej strony produkcje, jak chociażby „Harry Potter” i „Herkules” otrzymały 

klasyfikację 6 lat, co spowodowało, że zarówno Komisja Naukowa, Komisja Skarg i 

Zażaleń, ale również producent i dystrybutor przyznali, że klasyfikacja jest zbyt niska. 

Jednym słowem brakowało kategorii pośredniej między „6” a „12”.  

„Nieuzasadniona niska klasyfikacja 6 lat i nieuzasadniona wysoka klasyfikacja 12 

lat podważają wiarygodność Kijkwijzera, . a przede wszystkim Komisji Skarg i Zażaleń, 

ponieważ komisja ta, przy pomocy systemu, musi wnioskować, że klasyfikacja jest 

poprawna. Ponadto Kijkwijzer jako system stał się w ostatnich latach bardziej 

skomplikowany szczególnie, gdy chodzi o kategorię strachu. Przyczyną tego są 

wielorakie niuanse wprowadzone w celu zmniejszenia stosunkowo dużej odległości 

pomiędzy kategoriami 6 i 12 lat. Wprowadzenie nowej klasyfikacji 9 miało ułatwić system 

kodujący”
281

. Ostateczna klasyfikacja wiekowa stosowana w Holandii przedstawia się 

więc następująco: 

 - bez szkodliwych treści, 

 - niewłaściwe dla dzieci poniżej 6 lat, 

 - niewłaściwe dla dzieci poniżej 9 lat, 

 - niewłaściwe dla dzieci poniżej 12 lat, 
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 - niewłaściwe dla dzieci poniżej 16 lat. 

Chciałabym podkreślić nowatorskie rozwiązanie zastosowane w holenderskim 

systemie, a mianowicie klasyfikowanie według ściśle określonego klucza 

kategoryzującego. Kijkwijzer rozróżnia bowiem sześć kategorii treściowych w mediach, 

które mogą mieć szkodliwy wpływ na młodzież. Wymienia się więc: po pierwsze 

przemoc, po drugie wzbudzanie strachu, po trzecie seksualność, po czwarte  

dyskryminację, po piąte używanie narkotyków twardych, miękkich i alkoholu, w końcu 

po szóste - wulgaryzmy.   

 

  

 przemoc seks strach 

    

 narkotyki, alkohol dyskryminacja   wulgarny język   

 

 

Warto w tym miejscu omówić nieco szerzej poszczególne kategorie. W przypadku 

„przemocy” w Kijkwijzerze wzięto pod uwagę trzy szkodliwe efekty jej oglądania  w 

telewizji: stymulowanie agresji, znieczulenie dzieci na przemoc oraz napawanie dzieci 
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strachem. Przy klasyfikacji zwrócono uwagę, że istotne jest uchwycenie charakterystyki 

kontekstowej, w jakiej występuje przemoc.  

W związku z tym podczas klasyfikacji należy brać pod uwagę następujące 

elementy: 

1. Stopień realizmu;  

2. Poważne obrażenia; 

3. Sympatyczni przestępcy; 

4. Usprawiedliwiona przemoc; 

5. Nagradzana przemoc; 

Wśród kategorii treściowych znalazło się także zagadnienie „strachu”. Kijkwijzer 

wymaga, aby nadawca klasyfikujący dany przekaz zwrócił uwagę na fakt, czy 

pokazywane osoby się boją. Młodsze osoby boją się bowiem przede wszystkim 

fantastycznych treści jak np. potwory, czarownicy, podczas gdy starsze dzieci boją się 

treści realistycznych. Już sam strach samego bohatera wystarczy, aby przerazić młodego 

widza.
282

 Ważny jest także kontekst i jego bliskość, gdyż ludzie bardziej boją się 

niebezpieczeństw, które wydarzają się w ich bezpośrednim otoczeniu. Strach potęgują 

także efekty dźwiękowe i muzyka. Podłożenie do filmu przerażającej muzyki pobudza 

reakcje lękowe na ten film.
283

  

Kijkwijzer wymienia pośród kategorii treściowych także „seks” i nie chodzi w 

tym przypadku wyłącznie o współżycie seksualne, ale także głaskanie, całowanie a nawet 

obrazy skąpo lub wyzywająco ubranych ludzi czy rozmowy o seksie. Dzieci w wieku od 

8 do 12 lat mogą czuć się niepewnie podczas oglądania obrazów zawierających seks lub 

inne intymne zachowania.
284

 W szczególności dzieci, które nie dojrzały jeszcze 

seksualnie dają do zrozumienia, że nie chcą być konfrontowane z całowaniem, 

współżyciem seksualnym i intymnymi pieszczotami dorosłych.
285

  Innym potencjalnie 
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szkodliwym efektem oglądania scen seksu jest fakt, że dzieci mogą stworzyć sobie 

niewłaściwy obraz seksu na podstawie oglądanych przez siebie filmów. Seksualność w 

środkach masowego przekazu jest często przejaskrawiona i w sposób znaczący odbiega 

od realiów.  

Kolejnym zagadnieniem, które nadawcy powinni brać pod uwagę przy 

klasyfikowaniu audycji jest występowanie „dyskryminacji”.  Mowa tu o dyskryminacji 

dotyczącej płci, rasy, religii, obywatelstwa czy etnicznej przeszłości. Potencjalnie 

szkodliwym efektem dyskryminacji w mediach jest fakt, że dzieci mogą zacząć  uważać, 

że takie postępowanie jest naturalne. Produkcje, w których występuje dyskryminacja 

otrzymują zazwyczaj kategorię „12”.  

Podejście podobne istnieje w przypadku występowania treści zawierających sceny 

z używaniem narkotyków a także spożywaniem alkoholu.
286

 Uważa się bowiem, że 

dzieci oglądając takie sceny mogą uważać, że używanie narkotyków czy picie alkoholu 

jest czymś naturalnym, co w konsekwencji może doprowadzić do zachowań 

naśladowczych. W sytuacji, gdy dana audycja zawiera takie sceny i na dodatek 

ukazywane są one w pozytywnym kontekście, Kijkwijzer zaleca przyznanie kategorii 

„16”. Jeśli się odradza ich stosowanie, wówczas dany przekaz otrzymuje kategorię „12”. 

Gdy odradza się w sposób stanowczy mówiąc równocześnie o zagrożeniach, jakie wiążą 

się z ich spożywaniem, wówczas audycje takie otrzymują kategorię „All”, czyli 

przeznaczoną dla wszystkich widzów.
287

  

W przypadku wulgaryzmów językowych Kijkwijzer nie przypisuje określonej 

kategorii wiekowej wychodząc z założenia, że nie do końca wiadomo, która grupa 

wiekowa jest najbardziej podatna na skutki występowania wulgaryzmów w mediach. 

Dlatego zdecydowano się informować rodziców o ich występowaniu, jednak nie stosuje 

się w tym przypadku kategorii wiekowych.
288

  

Wszystkie omówione powyżej kategorie treściowe pomagają przy wypełnianiu 

przez nadawców formularza, który składa się z listy pytań dotyczących treści produkcji 

audiowizualnych. Żadne inne państwo europejskie nie zdecydowało się na aż tak 

dogłębne i konkretne analizowanie treści audiowizualnych. Pytania są przesyłane drogą 
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elektroniczną do kodującego. Program komputerowy – po analizie udzielonych 

odpowiedzi - automatycznie oznacza granicę wiekową dla danej produkcji (np. „bez 

ograniczeń”, „6 lat”, „9 lat”, „12 lat”, „16 lat”). Oczywiście, nie do każdej produkcji 

odnoszą się wszystkie pytania zawarte w formularzu kodującym.  

Dla przykładu, jeśli produkcja jest slapstickowym filmem rysunkowym np. „Tom i 

Jerry”, wówczas kodujący nie potrzebuje odpowiadać na pozostałe pytania w formularzu. 

Gdy jedno lub więcej pytań jest nieistotnych, komputer przeskakuje automatycznie do 

dalszych pytań, mających związek z produkcją. Ilość pytań, na które należy 

odpowiedzieć zależy więc od rodzaju i treści produkcji. Ogólne pytania są połączone z 

konkretnymi przykładami. Okazało się to konieczne do osiągnięcia należytego stopnia 

wiarygodności pomiędzy kodującymi. Już teraz pojawiają się głosy, że Kijkwijzer będzie 

dążył do tego, aby prezentowane były przykłady odnoszące się do określonych pytań nie 

w formie pisemnej, ale audiowizualnej. Strona internetowa będzie pokazywać 

kodującemu szereg fragmentów filmowych wraz z różnymi wersjami odpowiedzi. 

Audiowizualne przykłady mają zwiększyć w jeszcze większym stopniu wiarygodność 

kodujących.
289

 

Autorzy systemu nie mają złudzeń. Kijkwijzer jest systemem subiektywnym a 

interpretacja odgrywa niemałą rolę na indywidualnych poziomach. Nie tylko istniejąca 

naukowa literatura badawcza jest interpretowana przez członków komisji naukowej, ale 

również kodowanie jest procesem podlegającym interpretacji. Chociaż system nie jest 

obiektywny, jest jednak przejrzysty. Każdy, zarówno konsument jak i kodujący może 

skontrolować, jak powstała określona klasyfikacja i mieć dostęp do mechanizmu 

ukrytego za procesem kodowania.  

Jako kolejną zaletę holenderskiego systemu klasyfikacji wymieniam jego 

przewidywalność. Pytania w formularzu kodującym są tak postawione, że prowadzą do 

zamierzonej i pożądanej kategorii wiekowej. Nie prosi się kodujących o przydzielenie 

kategorii wiekowej dla produkcji medialnych. Prosi się ich o udzielenie odpowiedzi na 

pytania dotyczące treści produkcji i te odpowiedzi na pytania prowadzą do takiego 

zalecenia wiekowego, jakie przyznałaby większość rodziców produkcji medialnej, na 
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podstawie doświadczenia z ich dziećmi. 

 Zamierzeniem twórców Kijkwijzera było stworzenie takiego systemu, który 

będzie zrozumiały i w miarę prosty, jednak z drugiej strony Holendrzy przywiązują 

szczególną wagę do szkolenia kodujących. Zostało to potwierdzone przez rezultaty 

badania przeprowadzonego przez Intomart.
290

 Okazało się, że przeszkoleni kodujący 

osiągali prawie identyczne rezultaty przy większości fragmentów, podczas gdy 

klasyfikacje tych samych fragmentów przeprowadzone przez nauczycieli znacznie się od 

siebie różniły. 

 

 

3.4. Wolność wypowiedzi w konstytucji Holandii a konstytucyjne oraz 

ustawowe dopuszczalne ograniczenia dotyczące treści. 

 

Konstytucja holenderska została przyjęta 28 marca 1814 r., należy więc do 

najstarszych aktów konstytucyjnych w Europie. Ustanowiła w Holandii monarchię, 

jednoizbowy parlament – Stany Generalne (bez inicjatywy ustawodawczej), niezależną 

władzę sądowniczą, a także równość wszystkich religii.
291

  

Konstytucyjny katalog praw podstawowych i wolności obywatelskich jest dosyć 

obszerny i obejmuje prawa osobiste, polityczne oraz socjalne. Do pierwszej grupy należy 

zaliczyć: zasadę równości i zakazu dyskryminacji, prawo do obywatelstwa 

holenderskiego, dostępu do urzędów publicznych, prawa wyborcze, prawo petycji, 

swobodę sumienia i wyznania, swobodę słowa, prawo do stowarzyszania się, prawo do 

zgromadzeń i manifestacji, ochrony prywatności, nietykalności osobistej, 

nienaruszalności mieszkania, tajemnicy korespondencji listownej i telegraficznej, zakaz 

pozbawienia wolności w sposób niezgodny z prawem, zasadę legalności czynów 

zabronionych i kar oraz prawo do sądu. Prawa socjalne (zawarte w art.18-23) obejmują 

m.in. prawo do pracy i jej ochrony, prawo do zabezpieczenia i pomocy prawnej osobom 
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niezamożnym, prawo do odpowiednich warunków mieszkaniowych, ochrony środowiska 

naturalnego oraz ochrony zdrowia.  

W Holandii, obok konstytucji, źródłem praw podstawowych jest prawo 

europejskie, które stanowi część systemu holenderskiego prawa wewnętrznego oraz akty 

prawa międzynarodowego m.in. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności, Europejska Karta Społeczna, Międzynarodowy Pakt Praw 

Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych 

i Kulturalnych, których postanowienia, w myśl art.93 konstytucji, mają charakter 

powszechnie obowiązujący.
292

  

Wolność słowa w konstytucji Holandii gwarantuje art. 7, który stanowi w ust.1: 

„1.Nikt nie potrzebuje uprzedniego zezwolenia na ogłaszanie drukiem swoich myśli lub 

opinii, ale każdy ponosi za to odpowiedzialność przewidzianą w ustawie”. Artykuł 

wprowadza tym samym ograniczenie tej wolności z tym, że jak czytamy w ust. 2:  

„2.Ustawa określi przepisy tyczące radia i telewizji. Nie można wprowadzać żadnego 

nadzoru prewencyjnego nad audycjami radiowymi i telewizyjnymi”.  

Można więc domniemywać, że zapis ten ogranicza się wyłącznie w odniesieniu do 

materiału audiowizualnego. Uznać można, że art. 7 konstytucji wyklucza takie działanie 

w przypadku publikacji prasowej. Według Ireneusza Kamińskiego: 

„W Holandii, bez trudu zaakceptowano fakt, że  swobodę wypowiedzi i wolność mediów 

można pogodzić z istnieniem sędziowskiego zakazu publikacji. W Holandii należy 

przekonująco wykazać, że zakaz jest konieczny. Można zabronić używania wyłącznie 

wyraźnie wskazanych sformułowań, które są takie same lub podobne do określeń 

uznanych w wyroku za sprzeczne z prawem. Sąd może wyjątkowo orzec również 

tymczasowy zakaz, jeśli jeszcze przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia był w 

stanie ustalić, że materiał ma bezprawny charakter”.
293

  

Na potwierdzenie tej tezy można przytoczyć art. 7 ust. 3 konstytucji, który 

stwierdza dalej, iż: „3. Nikt nie potrzebuje uprzedniego zezwolenia na wyrażanie swoich 

myśli lub opinii w innych niż wymienione w poprzednich ustępach środkach przekazu, ale 
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każdy ponosi za to odpowiedzialność przewidzianą w ustawie. Ustawa może określić 

dostępność przekazów dla osób poniżej 16 lat, w celu ochrony dobrych obyczajów”.  

Art. 7 ust.4 wyjaśnia jednocześnie, że powyższych zapisów nie stosuje się do reklam 

komercyjnych.  

Oprócz wolności słowa zagwarantowanej konstytucyjnie, holenderskie media 

swobodę przekazu mają także zagwarantowane w  Media Act 2008 (Mediawet); ustawa 

ta weszła w życie 1 stycznia 2009 roku. Stanowi ona podstawę holenderskiej polityki 

medialnej. Zmieniona ustawa medialna ma też ułatwić radzenie sobie z tymi nadawcami, 

którzy zamieszczają treści nawołujące do nienawiści i przedstawiają przemoc. Mowa tu 

w szczególności o zapisach artykułów 4.1 – 4.6. 

Art.4.1 ust. 1 stwierdza, że zarówno telewizja publiczna, jak i komercyjna nie 

mogą prezentować audycji, które mogą negatywnie oddziaływać na fizyczny, umysłowy 

bądź moralny rozwój osób poniżej 16 roku życia.  Ustawa określa także, że nadzór nad 

nadawcami w tym zakresie ponosi  Comissariaat voor de Media, którego kompetencje i 

zasady funkcjonowania zostały wcześniej omówione.  

Art.4.2 ust.2 ustawy Mediawet 2008 konkretyzuje zasady, jakimi nadawcy winni 

się kierować klasyfikując audycje audiowizualne i tak, zgodnie z tym artykułem, 

wymienia się trzy podstawowe przesłanki, które należy brać pod uwagę a mianowicie: 

zawartość treściową, czas dystrybucji oraz odpowiednie wizualne oznakowania ochronne 

i ostrzegające.  

W odniesieniu do pierwszego zagadnienia, a więc treści, ustawa zwraca uwagę na 

fakt, w jakim stopniu w danym przekazie medialnym: 

1. lęk jest generowany; 

2. przemoc jest uzasadniana; 

3. narkomania jest ukazywana w sposób atrakcyjny, zabawowy; 

4. występuje pornografia; 

5. bądź też treści są nieodpowiednie dla osób poniżej 16 roku życia z innych 

powodów.  
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4. Wielka Brytania. 

 

4.1. Uwagi ogólne.  

 

 Gdy w 1994 roku w Londynie na ekrany kin wszedł film: “Urodzeni mordercy" 

Oliviera Stone’a , pojawiły się zapytania: “Czy fikcyjna przemoc na ekranie wywołuje 

agresję w prawdziwym życiu"? Problem ten spotęgował fakt zamordowania przez 

młodego chłopaka Nathana Martina macochy i przyrodniej siostry pod wpływem scen 

zabójstw z tego filmu. W dyskusję na ten temat zaangażowały się wybitne osobistości 

brytyjskich uniwersytetów i innych państw oraz niektórzy przedstawiciele rządu 

brytyjskiego. 

W Wielkiej Brytanii panuje powszechne przekonanie, że dzieci i młodzież są 

bardzo wrażliwe i pozbawione opanowania i emocjonalnej wytrzymałości.
294

  W 

społeczeństwie angielskim, istnieje obawa, że  młodzi mogą utożsamiać się z 

nieodpowiednimi modelami zachowań i tym samym być zachęcani do popełnienia 

czynów przestępczych. Taka postawa może być postrzegana nawet jako paternalisticzna. 

Innymi słowy, zdaniem obywateli Wielkiej Brytanii to na prawodawcach powinien 

spoczywać obowiązek decydowania co jest dobre, co jest złe i niebezpieczne dla dobra 

małoletnich. Podejście do reprezentacji aktów seksualnych jest również  konserwatywne i 

dużo bardziej zachowawcze niż w reszcie  Europy.  Na przykład, wulgarne wyrażenia i 

nagość są zazwyczaj ocenzurowane.   

System ochrony małoletnich przed przemocą ukazywaną w środkach masowego 

komunikowania, który funkcjonuje w Wielkiej Brytanii odwołuje się przede wszystkim 

do zasady samoregulacji nadawców. Cały system zbudowany wokół Office of 
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  Brytyjskie statystyki przestępczości wskazują na nową, szybko powiększającą się kategorię 

złoczyńców - dziewczęta. Coraz częściej dokonują one rabunków, pobić i aktów wandalizmu, co 

dawniej było niemal wyłączną domeną chłopców. W brytyjskich statystykach przestępczości 

młodocianych sprzed 50 lat dziewczęta plasują się daleko za chłopcami - 9 procent wyroków. Dziś jest 

to ponad 20 procent, podczas gdy w kategorii aktów przemocy jest to już prawie jedna trzecia. W ciągu 

3 lat - od 2003 do 2006 roku liczba dziewcząt skazanych w Anglii i Walii za akty przemocy rosła dwa 

razy szybciej niż chłopców i niemal się podwoiła. Jako przyczyny tego stanu rzeczy eksperci 

wymieniają frustrację i gniew dzieci z rozbitych rodzin, alkohol i rosnącą liczbę gangów, zarówno 

dziewczęcych, jak i mieszanych. W odczuciu zwykłych Brytyjczyków winna jest przemoc w mediach i 

gry komputerowe oraz upadek autorytetów i brak hamulców wynikających ze zrozumienia własnej 

pozycji w społeczeństwie.  Źródło: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/7401826.stm. 
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Communications (OFCOM) - regulatora rynku mediów elektronicznych charakteryzuje 

się zarówno w przypadku mediów publicznych jak i komercyjnych minimalną ingerencją 

regulatora (tzw. „light touch”) oraz naciskiem na samokontrolę nadawców. 

Równocześnie jednak OFCOM ma dbać o przestrzeganie standardów jakości i 

przyzwoitości w mediach. System stosowany w Wielkiej Brytanii w dużej mierze polega 

więc na wypracowaniu standardów, kodów dobrego postępowania, które służą mediom 

jako wzorce do samoregulacji. Taki sposób jest możliwy w warunkach tradycji mediów 

dojrzałych i odpowiedzialnych, wyrosłych z doświadczeń BBC.   

Wprowadzony przez OFCOM w 2005 roku kodeks etyczny jest więc raczej 

zbiorem zaleceń, sugestii, które nadawcy powinni stosować, aby utrzymać odpowiedni 

poziom ochrony małoletnich w tym zakresie. Kodeks ten jest kontynuacją działań przez 

nieistniejący już Independent Television Commission (ITC), którego kompetencje 

zostały przejęte właśnie przez OFCOM.
295

   

W Wielkiej Brytanii to nadawcy ponoszą odpowiedzialność za prezentowane 

treści w mediach. Klasyfikacją filmów emitowanych w telewizji, w kinach, na kasetach 

wideo a także gier komputerowych zajmuje się niezależna od państwa a także nadawców 

instytucja British Board of Film Classification, która istnieje na brytyjskim rynku 

mediów już od roku 1912.
296

  

 

 

4.2. Organy regulujące. 

 

4.2.1. Independent Television Comission (ITC).
297

  

 

Independent Television Comission (ITC)  to w prostym tłumaczeniu Komisja ds. 

Telewizji Niezależnej ustanowiona na mocy Broadcasting Act z 1990 roku, który 

rozwiązywał dotychczas istniejącą Independent Broadcasting Authority zajmującą się 

zarówno radiem, jak i telewizją i dzielił ją na ITC oraz Radio Authority.
298
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Komisja ta zajmowała się do roku 2003, a więc do momentu wchłonięcia tej 

instytucji przez nowy regulator OFCOM, m.in. monitoringiem – a nie klasyfikowaniem – 

nadawców oraz ewentualnym karaniem za nieprzestrzeganie standardów w dziedzinie 

treści programów. Jej naczelną zasadą było dbanie o interesy odbiorców poprzez 

ustanawianie i utrzymywanie standardów w dziedzinie programów. I chociaż, jak zostało 

wspomniane powyżej, jego kompetencje przejął obecnie OFCOM, to jednak oprócz 

zmiany nazwy urzędu, ogólne zasady funkcjonowania nadawców w kwestii zawartości 

programów są wciąż aktualne. 

 ITC zajmowało się przede wszystkim ustalaniem norm, do których dostosowane 

musiały być: zawartość programów, reklamy, sponsorowanie i jakość techniczna 

przekazu. Każdy z wyżej wymienionych rodzajów działalności miał swój osobny kodeks, 

zaś w każdej wydawanej licencji zawarte były pewne wytyczne (mogły być różne dla 

różnych nadawców), do których przestrzegania zobowiązany był i jest licencjobiorca. 

Wśród zadań ITC znalazło się także monitorowanie działalności nadawców i nakładanie 

kar, jeśli nie przestrzegali przyjętych norm. Bardzo ważnym uprawnieniem tego 

nieistniejącego już organu – było także wyjaśnianie skarg na działalność nadawców i 

publikowanie wyników postępowań. 

Co warto podkreślić, ITC nie zajmowała się cenzurą prewencyjną. W zakresie 

zainteresowań tej instytucji znajdowały się wyłącznie audycje już nadane, przy czym ITC 

kierowało się zasadą „putting viewers first” (tłum. widz przede wszystkim), co 

przejawiało się w ustalaniu standardów dobrego smaku i przyzwoitości, bezstronności w 

informowaniu i komentowaniu oraz dużego nacisku na ochronę dzieci.     

ITC w roku 1995 stworzył w porozumieniu z nadawcami kodeks postępowania, 

który był pierwszym tak skonkretyzowanym katalogiem działalności dla nadawców. 

Mimo upływu czasu i zmieniającej się rzeczywistości medialnej a także dynamicznego 

rozwoju technologii, jego podstawowe zapisy dotyczące m.in. zawartości produktów 

medialnych, zasad przedziału czasu chronionego czy wytyczne w kwestii ukazywania 

scen przemocy, są wciąż aktualne.   

„(…) Autorzy programów mają prawo – w stosowny sposób – zajmować się 

wszelkimi przeżyciami człowieka, lecz winni unikać sytuacji powodujących 

nieuzasadnione obrażanie odbiorców poprzez przekazywanie informacji czy wskazówek, 

mających na uwadze oczekiwania osób oglądających te programy. Decyzje co do 
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zawartości programów winny być uzależnione od pory dnia, rodzaju kanału i charakteru 

odbiorców. Odnosi się to zarówno do dzieci jak i szerokiej rzeszy odbiorców” – czytamy 

w zasadach ogólnych kodeksu opracowanego przez ITC.
299

  

Zgodnie z wyznaczonymi zasadami ustalania czasu chronionego (Family Viewing 

Policy) materiał nieodpowiedni dla dzieci nie może być nadawany w czasie, gdy może 

być oglądany przez dużą liczbę nieletnich widzów. Independent Television Commission 

zakładała, że część dzieci zawsze będzie się znajdować wśród oglądających, jednak 

prawdopodobieństwo to uzależnione jest od pory dnia, tematyki oraz kanału. Zasady, 

które zostały określone przez ITC a dotyczące ustanowienia czasu chronionego zawierały 

kompromis wynikający z założenia, że w porze wieczornej następuje stopniowe 

zmniejszenie się liczby widzów nieletnich.  Biorąc powyższe pod uwagę ustanowiono 

czas chroniony między godz. 5:30 a godz. 21:00. Oznacza to, że w tych godzinach 

nadawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na rodzaj prezentowanych treści w telewizji 

i nie powinni prezentować niczego, co mogłoby mieć szkodliwy wpływ na dzieci. ITC 

zwracało także uwagę na okres następujący bezpośrednio po czasie chronionym i 

sugerowało nadawcom stosowanie tzw. stopniowego przechodzenia do programów 

nasyconych coraz większą skalą przemocy twierdząc, że program, który będzie 

odpowiedni po godz. 22:30 nie powinien być wyemitowany zaraz po godz. 21:00.  

 ITC szczegółowo zakreślił zasady ukazywania potencjalnie szkodliwych scen dla 

najmłodszych i tak w punkcie 1.2 została omówiona kwestia zachowań naśladowczych 

dzieci.  Nadawcom radziło się, aby unikali przedstawiania – zwłaszcza w przedziale 

czasu chronionego – niebezpiecznych lub szkodliwych zachowań, które mogłyby być 

naśladowane przez dzieci. Mowa tu przede wszystkim o obrazach przedstawiających 

używanie noży, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. Filmy lub programy, które 

ukazywały np. sceny wieszania lub egzekucji również nie powinny być emitowane w 

czasie chronionym.  

W punkcie 1.3 traktującym o ostrzeżeniach dotyczących programów potencjalnie 

szkodliwych dla dzieci stwierdza się, że ostrzeżenia powinny być stosowane, na 

przykład, w przypadku pojawiania się ostrych treści seksualnych czy przemocy 
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mogących mieć szkodliwy wpływ na dzieci. W przypadku, gdy dana wersja filmu lub 

programu planowanego do emisji posiada klasyfikację BBFC (British Board of Film 

Classification), wówczas należy się nią sugerować.  

Nadawcy przy ustalaniu programu tzw. ramówki musieli wziąć pod uwagę 

następujące wytyczne ITC, które do dnia dzisiejszego są aktualne: 

1. wersja zaklasyfikowana przez BBFC jako „12” może rozpoczynać się na 

każdym kanale dopiero o godz. 20:00; 

2. wersja zaklasyfikowana jako „15” może rozpoczynać się dopiero od godz. 

21:00 (lub 20:00 w przypadku kanałów kodowanych, o ile zezwala na to 

treść); 

3. wersja zaklasyfikowana jako „18” może rozpoczynać się od godz. 22:00 na 

każdym kanale. Regułę można stosować mniej rygorystycznie, o ile 

klasyfikacja miała miejsce ponad 10 lat temu a film nadaje się do 

wcześniejszej emisji. 

„Życie obfituje w różnorodne formy przemocy. Naturalnie, telewizja powinna 

odzwierciedlać ten aspekt życia, lecz jest sprawą oczywistą, że obrazowanie przemocy 

czy to fizycznej, słownej lub psychologicznej może wywołać niepokój, odrazę, czy też 

może budzić posądzenia o wyzwalanie znieczulicy, wywoływanie obawy lub o zachęcanie 

do naśladowania. Są to autentyczne obawy społeczne wymagające szczególnej troski w 

przypadkach, gdy w grę wchodzi pokazywanie scen przemocy rzeczywistej lub 

symulowanej. Przedstawianie przemocy musi zawsze być uzależnione od kontekstu, pory 

dnia, kanału i oczekiwań widzów” – czytamy w punkcie 1.7 kodeksu zatytułowanym: 

„Przemoc”.
300

 

Kodeks sugeruje nadawcom, aby przy układaniu programu brali pod uwagę dzieci, 

których „stan społeczny i emocjonalny nie jest stabilny i jest szczególnie podatny na 

wpływy. Należy wziąć pod uwagę tę wrażliwość mniejszości w kontekście praw 

przynależnych tej bardziej odpornej większości”. Nadawcy powinni uważać, aby w tzw. 

„czasie chronionym” nie były prezentowane programy, filmy, w których ukazywana jest 

przemoc łatwa do naśladowania, regularne i powtarzające się sceny przemocy, przemoc 
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seksualna, samobójstwa i próby samobójcze ze względu na ryzyko naśladownictwa.  

W Wielkiej Brytanii „czas chroniony” dotyczy także wiadomości i wszelkich tego 

typu programów informacyjnych. Nie ma to jednak charakteru restrykcyjnego i nie 

oznacza, że w tych godzinach nadawcy nie mogą emitować określonych treści. ITC 

kieruje jedynie sugestie, aby nadawcy w przedstawianiu całego materiału brali pod 

uwagę zróżnicowaną widownię i aby stosowali stosowne ostrzeżenia. „Należy zwrócić 

uwagę na częstotliwość, z jaką sceny przemocy powtarzane są w kolejnych wydaniach 

wiadomości, zwłaszcza gdy wśród widzów może być większa liczba dzieci” – czytamy w 

kodeksie. 

 Analizując zapisy brytyjskiego kodeksu dla nadawców, można wysnuć wniosek, 

że jest on dość luźno sformułowany, choć ogólne zalecenie brzmi: "W razie wątpliwości, 

ciąć".  Warty podkreślenia jest fakt, że szczególną uwagę zwraca się na metody 

samobójstwa, które mogą być łatwo naśladowane. W Wielkiej Brytanii właśnie do scen, 

które mogą skutkować czynami naśladowczymi przywiązuje się szczególną wagę i 

uczula nadawców, by takie sceny – szczególnie nawołujące do samobójstw czy bicia  nie 

były emitowane w czasie chronionym w ogóle.  Podobnie jest w przypadku scen 

drastycznych czy ukazujących cierpienie, które choć nie są traktowane tak bezwzględnie 

jak to opisane powyżej, to jednak jest zalecenie, aby nadawcy przy tworzeniu tzw. 

ramówki  uwzględniali, aby ich zakres był modyfikowany w zależności od pory dnia.  

 

 

4.2.2. Office of Communication (OFCOM).  

 

Najszybszy rozwój telewizji cyfrowej w Europie, wysoki poziom nasycenia 

nowoczesną elektroniką domową, szeroki dostęp do Internetu, sprawiły, że problem 

konwergencji mediów i scalenie ich regulacji pojawił się w Wielkiej Brytanii znacznie 

szybciej niż w innych krajach Unii Europejskiej.
301

  

W 2002 roku zakres obowiązków ITC, w tym monitoring nadawców oraz 

wypracowanie standardów w dziedzinie treści programów – przejął nowy regulator na 

rynku brytyjskich mediów Office of Communications (OFCOM), którego zadania zostały 
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przewidziane w Office off Communications Act 2002.
302

 

Do roku 2003 istniało na rynku brytyjskich mediów pięć istniejących regulatorów, 

które zajmowały się głównie stosunkami z trzema gigantycznymi podmiotami 

królującymi nad brytyjskimi mediami: koncernem telewizyjnym BSkyB Rupperta 

Murdocha, telewizją i radiem publicznym BBC i quasi-monopolistą telefonii stacjonarnej 

British Telecom z jego rozległą infrastrukturą łączy satelitarnych, cyfrowych i 

analogowych. W samym BSkyB zatrudnionych było 200 prawników zajmujących się 

wyłącznie wyszukiwaniem luk w ustawodawstwie i regulacji mediów. OFCOM miał za 

zadanie uporządkować ten rynek, także w kwestii ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami w środkach masowego komunikowania.
303

 

Wśród zadań OFCOM znalazły się takie, które z punktu widzenia niniejszej dysertacji są 

bardzo istotne - ochrona odbiorców przed agresywnymi czy potencjalnie szkodliwymi 

efektami działania mediów, ochrona osób fizycznych i prawnych przed ich nieuczciwym 

potraktowaniem w programach.
304

  

 

 

4.2.3. British Board of Film Classification. 

 

British Board of Film Classification (BBFC), pierwotnie noszący nazwę British 

Board of Film Cenzor, jest organizacją odpowiedzialną za klasyfikację filmów, DVD a 

także gier wideo.
305

 Filmy i gry ocenione przez BBFC otrzymują certyfikat wraz z tzw. 

"poradami konsumenckimi", co oznacza, że wyszczególnione zostają odniesienia do 

seksu, przemocy oraz wulgarnego języka. Piktogramy zostały wprowadzone na początku 

2002 r., zastępując poprzednie, które funkcjonowały od 1985 roku.  

                                                
302

 Uprawnienia dla OFCOM przewidywała ustawa Office od Communications Act 2002 Nr 20 z 2002, 

ale pełną władzę OFCOM otrzymał dzięki zapisom Communication Act 2003. Tekst ustawy pochodzi 

ze strony Office of Public Sector Information, http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ 

ukpga_20030021_en_1. 
303

 „Starzy” regulatorzy to: Radiocommunications Agency (RA), OFTEL, Independent Television 

Commission (ITC), Radio Authority (Rau), Broadcasting Standards Commission (BSC). 
304

  Krajowe zintegrowane modele regulacji mediów: Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania,  
red. B. Jung, Warszawa, listopad 2003, s.41 i n. Opracowanie zrealizowane w ramach misji polskich 

ekspertów w projekcie PHARE Twinning PL 2001/IB/OTO1. Materiały pochodzą z Departamentu 

Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą KRRiT. 
305

  A. Briggs, The History of Broadcasting in the United Kingdom, Oxford University Press, 1961, 
s.175 i n. 
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W chwili obecnej BBFC stosuje następujące oznaczenia:
306

  

 

 Symbol   Dla kogo?   Definicja  

 

 Dla 

wszystkich 

dzieci  

 Nadaje się dla wszystkich, ale szczególnie dla dzieci poniżej 7 

roku życia.  

 
 Uniwersalny  

 Wszystkie grupy wiekowe, nie ma żadnych treści 

nieodpowiednich dla dzieci.  

 

 Parental 

Guidance  

 Bez żadnej granicy wieku, choć rodzice są poinformowani, że 

niektóre sceny mogą być nieodpowiednie dla dzieci poniżej 8 

lat, dlatego sugeruje się, aby audycje tak oznakowane były 

oglądane w towarzystwie dorosłych. 

 

 Od 12 lat w 

towarzystwie  

 Nadaje się dla osób w wieku 12 i więcej lat.  Dzieci w wieku 

poniżej 12 lat są dopuszczone do oglądania  tylko w 

towarzystwie osób dorosłych.  

 
Od 12 lat  

 Nadaje się dla osób w wieku 12 lat i więcej.  

  

 
 Od 15 lat  

 Nadaje się dla osób w wieku 15 lat i więcej.  

    

 
  Od 18 lat  

 Nadaje się dla osób w wieku 18 lat i więcej.  

    

 

 Ograniczone 

18 lat  

 Takim symbolem są zazwyczaj filmy zawierające sceny ostrej 

pornografii i mogą być oglądane wyłącznie przez osoby w 

wieku od 18 lat. Filmy opatrzone tą kategorią mogą  być 

wyświetlane wyłącznie w kinach licencjonowanych lub 

sprzedawane w sklepach przeznaczonych dla osób w wieku 18 

lat lub więcej.  

 

Filmy, które jeszcze kilkanaście lat temu wzbudzały u klasyfikujących niezwykłe 

kontrowersje, dzisiaj – ponownie weryfikowane, (gdyż jest taka możliwość na wniosek 

dystrybutora) są oznaczane piktogramami zezwalającymi na oglądanie przez znacznie 

                                                
306

 źródło: www.bbfc.co.uk, http://www.bbfc.co.uk/policy/policy-thecategories.php. 

http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/R18_certificate&prev=/search%3Fq%3DBritish%2BBoard%2Bof%2BFilm%2BClassification%26hl%3Dpl%26lr%3D&usg=ALkJrhhGCZz74Xb5wXDTu-Rn5896FPBRyw
http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_shops&prev=/search%3Fq%3DBritish%2BBoard%2Bof%2BFilm%2BClassification%26hl%3Dpl%26lr%3D&usg=ALkJrhgcPl8dKBC0ie-ldnDAtjhqRpc7oA
http://www.bbfc.co.uk/
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młodszą widownię. Tak było np. w przypadku horroru „Zemsta zombi”, który pod koniec 

roku 1990 otrzymał klasyfikację „U”, podczas gdy w 1951 roku, kiedy był oceniany po 

raz pierwszy, otrzymał kategorię „X” (film tylko dla dorosłych). Generalnie można 

zaobserwować, że z biegiem lat klasyfikacja ulega stopniowemu łagodzeniu. To, co 

jeszcze niedawno nas szokowało, dzisiaj potrafi nawet śmieszyć. Warto jednak zwrócić 

uwagę, że jest to spojrzenie dorosłego, który potrafi odróżnić prawdę od fikcji w 

przeciwieństwie do dziecka, dla którego to, co widzi na ekranie może być traktowane 

dosłownie i jako zjawisko występujące realnie.  

Przy klasyfikowaniu filmów BBFC określiła szereg konkretnych obszarów 

zainteresowań, które są uwzględniane. Są to przede wszystkim:  

1. Język; 

2. Przemoc; 

3. Przemoc seksualna; 

4. Nagość; 

5. Seks; 

Szczególny nacisk organizacja kładzie także na zachowania, które mogą być przez 

dzieci łatwo naśladowane, jak chociażby techniki walki, samobójstwa, czyny 

przestępcze, które mogą zakończyć się poważnym uszkodzeniem ciała, bądź nawet 

śmiercią.   

 

 

4.3. Programme Code – kodeks etyczny nadawców wydany przez OFCOM – 

główne założenia.  

 

OFCOM w dwa lata po rozpoczęciu działalności, a więc w roku 2005, po 

wielomiesięcznych społecznych konsultacjach oraz badaniach, został zobowiązany do 

opracowania nowego spójnego i odpowiadającego współczesnym wyzwaniom kodeksu 

nadawczego (Broadcasting Code). OFCOM opublikował więc kodeks nadawczy zgodnie 

z postanowieniami nowego aktu prawnego w zakresie komunikacji.
307

 Dokument ten 

odnosi się do standardów, jakim powinny podlegać programy zarówno telewizyjne jak i 
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 (Sekcja 319 Communications Act), Tekst ustawy pochodzi ze strony Office of Public Sector 

Information, http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030021_en_1. 
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radiowe rozpowszechniane przez nadawców koncesjonowanych. Stanowi to dodatkowe 

zabezpieczenie – obok wymaganej klasyfikacji filmów oraz gier komputerowych 

prowadzonej przez BBFC.  

Część wymogów odnosi się także do nadawcy publicznego BBC, który oprócz 

tego posiada szereg własnych wewnętrznych uregulowań. Dokument nawiązuje do 

kodeksu opracowanego przez poprzednie ciało regulujące, unifikując i modernizując 

zawarte w nim zapisy. Ponadto, opiera się on na licznych badaniach i analizach 

przeprowadzonych przez OFCOM oraz na wynikach publicznych konsultacji, w których 

uczestniczyły podmioty rynkowe, a także przedstawiciele słuchaczy i widzów.
308

 Na 

mocy wyżej wymienionych upoważnień ustawowych OFCOM wypracował - w ścisłej 

współpracy z nadawcami, słuchaczami i widzami oraz innymi zainteresowanymi 

stronami - tzw. OFCOM Broadcasting Code, który ma służyć obronie i ochronie 

odbiorców przed niepożądanymi treściami oraz błędami dziennikarskimi. Jest to blisko 

100-stronicowy dokument, zaopatrzony w dodatkowe wyjaśnienia i wytyczne. 

Kodeks stanowi zbiór standardów programowych, profesjonalnych i etycznych, 

odnoszących się do następujących dziedzin: ochrona odbiorców poniżej 18 roku życia, 

treści szkodliwe i nieprzyzwoite, informacje o przestępczości, religia, bezstronność i 

ścisłość informacji oraz nadmierne uwypuklanie poglądów i opinii, wybory i referenda, 

rzetelność i uczciwość, prywatność, sponsorowanie, reklama i inne, promocje finansowe 

i porady inwestycyjne. 

Zgodnie z kodeksem, OFCOM oczekuje, że nadawcy będą postępowali otwarcie i 

uczciwie zarówno wobec osób prywatnych jak i organizacji, a naruszenie prywatności 

tych jednostek może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach. W kodeksie 

określone zostały reguły dotyczące bezstronności i rzetelności w audycjach 

informacyjnych oraz standardy dotyczące ukazywania treści religijnych, tematów 

rasowych i tolerancji. Na poziomie bardziej ogólnym, kodeks wyznacza standardy w 

zakresie treści szkodliwych i nieprzyzwoitych, np. poprzez sprecyzowanie godzin, w 

których nadawca może emitować programy zawierające sceny seksu i przemocy. 

Kodeks wyposaża organ regulacyjny w kryteria oceny działalności programowej 

                                                
308

 Badania prowadzone przez OFCOM:  News Release 53/03: Children show and informedattitude to 

images of violence, september 2003, źródło: http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/latest_news/ 

press_releases/release.asp-release_id=729.html. 
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nadawcy, a nie oceny samych dziennikarzy. Egzekwowanie kodeksu i ewentualne 

nakładanie kar za jego nieprzestrzeganie odbywa się wyłącznie post factum i to jedynie w 

wyniku otrzymania skargi złożonej po emisji danej audycji. Oznacza to również, że 

organ regulacyjny nie monitoruje programu w celu stwierdzenia, że jest on zgodny z 

kodeksem i działa tylko w oparciu o skargi z zewnątrz. OFCOM oczekuje zatem, że sami 

nadawcy zadbają o przestrzeganie Broadcasting Code, zaś rola regulatora sprowadza się 

wówczas do reagowania na ewentualne skargi. 

Po rozpatrzeniu ewentualnej skargi, OFCOM wyjaśnia nadawcy na czym polegało 

pogwałcenie standardów określonych w Broadcasting Code. Jeżeli nadawca będzie dalej 

„celowo, poważnie i wielokrotnie naruszał zasady i standardy”, zostanie ukarany, z 

możliwością narzucenia kary finansowej, a w skrajnej sytuacji – odebrania koncesji. 

OFCOM dysponuje w tym zakresie następującym katalogiem środków: 

1. publikacja na stronie internetowej decyzji dotyczącej skargi; 

2. skierowanie decyzji dotyczącej skargi do nadawcy i nakazanie jej emisji; 

3. zakazanie powtórnej emisji „zaskarżonej” treści; 

4. nałożenie grzywny; 

5. odebranie koncesji (w ostatecznym przypadku). 

Nadawców komercyjnych zobowiązują do przestrzegania zapisów powyższego 

Kodeksu, a także uzupełniających kodeksów wydanych przez wcześniej istniejące organy 

regulacyjne. W kodeksie zdefiniowano główne zasady, wyjaśniono kluczowe pojęcia, 

sprecyzowano konkretne reguły i wreszcie opracowano zbiór praktyk tak, aby nadawcy 

nie mieli wątpliwości, w jaki sposób realizować jego postanowienia.   

Wspomniany dokument, którego postanowienia weszły w życie 25 lipca 2005 r., 

składa się z dziesięciu następujących części: 

1. ochrona dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia; 

2. treść szkodliwa i obraźliwa; 

3. treści dotyczące przestępstw; 

4. programy religijne; 

5. zasady bezstronności i rzetelności oraz kwestia nadmiernego eksponowania 

poglądów i opinii; 

6. wybory i referenda; 

7. uczciwe przedstawianie w mediach osób i organizacji; 
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8. zasada prywatności; 

9. sponsoring programów; 

10. odniesienia do reklam i pozostałe kwestie. 

Wśród podstawowych zasad kodeksu znalazły się więc te mówiące o  

konieczności chronienia najmłodszych, a także dostarczania dorosłym informacji, dzięki 

czemu będą oni mogli dokonywać świadomych wyborów.  Kodeks po raz pierwszy 

precyzuje także dokładnie, jakie czynniki trzeba brać pod uwagę analizując treść filmu 

bądź innej produkcji medialnej. Są to zatem: 

1. harmonogram i treści informacji (w tym czas chroniony), 

2. akty seksualne, przestępstwa, 

3. narkotyki, palenie tytoniu, picie alkoholu, 

4. przemoc i niebezpieczne zachowania, 

5. obraźliwy język, 

6. seks, 

7. nagość, 

8. egzorcyzmy, okultyzm.
309

 

Kodeks OFCOM nakazuje także nadawcy konieczność brania pod uwagę 

okoliczności, w której występują obrazy potencjalnie szkodliwie. Obejmują one:  

1. prawdopodobny rozmiar i skład potencjalnych odbiorców i prawdopodobne 

oczekiwania publiczności; 

2. w jakim stopniu charakter treści może zwrócić uwagę potencjalnych 

odbiorców na przykład poprzez udzielanie informacji;   

3. efekt oddziałujący na widzów lub słuchaczy, którzy mogą natknąć się na 

taki materiał zupełnie przypadkowo, niechcący. 

Kodeks wymaga zatem, aby materiały, które mogą powodować przestępstwo były 

uzasadnione w odpowiednim kontekście całości nadawanej informacji. Zdaniem 

                                                
309

 W 2005 roku brytyjskie Ministerstwo Kultury zatwierdziło decyzję OFCOM o zakazie 

rozprowadzania w sieciach kablowych, nadawanego spoza Wielkiej Brytanii, programu satelitarnego 

Extasi TV, zawierającego treści „twardej” pornografii. Co więcej, wprowadzono także zakaz sprzedaży 

na terenie Wielkiej Brytanii urządzeń pozwalających na odbiór tego programu. W brytyjskich 

programach nie wolno zamieszczać nawet zapowiedzi tego kanału. „Rząd ma prawo do ochrony 

własnego społeczeństwa” – odpowiadała minister kultury Tossa Jowell na zarzuty, iż decyzja ta 

ogranicza wolność mediów. Więcej J. Braun, op.cit. s. 181. 
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OFCOM może to pomóc w uniknięciu lub zminimalizowaniu przestępstwa. Kodeks 

przyznaje, że możliwe jest stosowanie zapisów indywidualnie w każdym przypadku, 

biorąc pod uwagę różne czynniki.  Te czynniki, owszem, zostały we wcześniejszym 

kodeksie uznane za istotne, lecz po raz pierwszy OFCOM zdecydował się, aby te 

konteksty wymienić.
310

   

 

 

4.4. Wolność wypowiedzi w Wielkiej Brytanii.  

 

W brytyjskim prawodawstwie nie ma zapisów odnoszących się ściśle do 

zagadnienia „wolności prasy”, żadna ustawa nie definiuje wolności prasy, ani nie określa 

jej granic. W wydanym w 1977 roku oświadczeniu członkowie Third Royal Commission 

on the Press stwierdzili: „Definiujemy wolność prasy jako taki stopień swobody, jaki jest 

niezbędny dla umożliwienia właścicielom tytułów, wydawcom i dziennikarzom działania 

w interesie publicznym, poprzez publikację faktów i opinii, bez których demokratyczny 

elektorat nie mógłby formułować odpowiedzialnych sądów”.
311

 Tego rodzaju próba 

zdefiniowania pojęcia „wolności prasy” nie ma jednak żadnego umocowania w 

brytyjskim ustawodawstwie. Można zatem stwierdzić, że ratyfikowana przez Wielką 

Brytanię Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 

listopada 1950 roku i jej art. 10 stanowi jedyne umocowanie prawne w tym zakresie. 

Funkcjonujące obecnie  Human Rights Act 1998, który wszedł w życie 1 października 

2000 r., dokonało włączenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do wewnętrznego 

porządku prawnego.
312

 Jego paragraf 12 przewiduje, że orzekając w sprawie zakazu 

publikacji sądy zobowiązane są wziąć pod uwagę szczególne znaczenie nadane w 

Konwencji swobodzie wypowiedzi. Jeśli pozwany wskaże, iż wniosek powoda dotyczy 

materiału dziennikarskiego, literackiego lub artystycznego, sędziowie muszą dodatkowo 

uwzględnić:  

1. znaczenie, jakie publikacja materiału ma dla opinii publicznej;  

                                                
310

 Children in Programmes: An independent research report for Ofcom by Sherbert Research (2007): 

http://www.ofcom.org.uk/research/tv/reports/children_in_programmes/. 
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 K. Smogorzewski, Prasa w Wielkiej Brytanii cz.II, Zeszyty Prasoznawcze, 1976, nr 1, s.136. 
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 Tekst ustawy – Office of Public Sector Information,  

http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1998/ukpga_19980042_en_1. 

http://www.ofcom.org.uk/research/tv/reports/children_in_programmes/
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2. stopień, w jakim materiał już stał się lub stanie publicznie znany;  

3. kodeksy chroniące prywatność. 
313

 

W 1765 r. William Blackstone pisał, że "Wolność prasy jest zasadnicza dla istoty 

wolnego państwa; polega na braku wstępnych ograniczeń nakładanych na publikowanie, 

lecz nie na zwolnieniu od sankcji, gdy publikacja się ukaże. Wolny człowiek ma 

niezaprzeczalne prawo, by przedstawić swe zdanie ludziom w sposób, jaki mu 

odpowiada. Zabronienie mu tego zniszczyłoby wolność prasy. Lecz gdy publikuje rzeczy 

niewłaściwe, szkodliwe lub bezprawne, musi ponieść konsekwencje swej zuchwałości" 
314

 

Zdaniem I.Kamińskiego w Wielkiej Brytanii można drukować każdy materiał, ale trzeba 

się liczyć ze wszelkimi, nawet najbardziej bolesnymi konsekwencjami swej decyzji. 

„Brak "wstępnych ograniczeń" (prior restraints) rozumiano pierwotnie jako eliminację 

cenzury i pozwoleń na wydawanie, których przyznanie należało długo do uprawnień 

władz kościelnych. Później objęto nim także sądowy nakaz wstrzymujący publikację”.
315

 

 

 

4.5. Ustawodawstwo brytyjskie dotyczące prawnie dopuszczalnych 

ograniczeń szkodliwych treści prezentowanych w środkach masowego 

przekazu.  

 

Przepisy dotyczące ochrony standardów obyczajowych należą w Wielkiej Brytanii 

do tych najbardziej kontrowersyjnych. Już w XV wieku pojawiła się próba 

sprecyzowania i zdefiniowania pojęcia „pornografii”
316

. W brytyjskim prawie 

funkcjonują dwa terminy związane z ochroną „obyczajności”. Mowa tu o 

„obsceniczności” (obscenity) i „nieprzyzwoitości” (indecency), które odnoszą się nie 

tylko do tematyki seksualnej, jak można by sądzić, ale także do ukazywania przemocy, 

                                                
313

 I.Kamiński „Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucyjnych argumentów prawno-

porównawczych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
”, 

artykuł pochodzi ze strony internetowej 

autora  http://www.policy.hu/kaminski/. 
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 Commentaries on the Law of England, London 1765, t. 4, s. 151-152. 
315

 I. Kamiński „Sądowy zakaz publikacji….   
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 G. Robertson, Obscenity, Londyn 1979. 
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narkomanii, okrucieństwa oraz udziału dzieci w przemyśle pornograficznym.
317

 Uznaje 

się, że zagadnienie „obsceniczności” posiada większą rangę i należy je traktować jako 

poważniejsze wykroczenie. „Obsceniczność” jest traktowana jako demoralizowanie, 

deprawowanie widzów. Z kolei „nieprzyzwoitość” oznacza po prostu obrazę 

moralności.
318

 W Wielkiej Brytanii w odniesieniu do konkretnych sytuacji istnieje 

możliwość zastosowania zasad wynikających z prawa zwyczajowego. Wyrokami 

skazującymi zakończyły się np. sprawy z 1968 roku i 1969 roku, w których oskarżenie 

zarzuciło pozwanym promowanie brutalnej przemocy.
319

 W pierwszym przypadku 

chodziło o obrazki, przedstawiające pełne przemocy sceny wojenne, które były dołączane 

do gum do żucia. W drugim przypadku – chodziło o książkę Last Exit to Brooklyn, która 

zawierała pozytywne w wymowie sceny przemocy. Sędziowie zdecydowali wówczas, że 

pojęcie „obsceniczności” obejmuje także zachęcanie do przemocy i jej realistyczne 

przedstawianie.
320

 Materiały obsceniczne traktowane są jako zagrożenie dla „osób 

skłonnych - zważywszy wszystkie stosowne okoliczności – przeczytać, zobaczyć lub 

usłyszeć treści w nich zawarte”. Oznacza to, że to od potencjalnego odbiorcy będzie 

zależeć, czy dany materiał będzie deprawował lub demoralizował. Inaczej  będzie 

osądzany przekaz, którego odbiorcami będą poważni, wykształceni ludzie, a inaczej bajki 

czy komiksy dla dzieci. Chodzi więc o takiego widza, do którego dany materiał jest 

skierowany.
321

 Warunkiem do osądu czy dana publikacja ma charakter demoralizujący 

jest traktowanie materiału jako całości, a nie ocenianie poszczególnych jego części.
322

 

Pod uwagę bierze się także intencje osoby rozpowszechniającej dany obraz. Znaczenie 

ma bowiem efekt, jaki dany materiał wobec znacznej części odbiorców.
323

  Naruszenia 
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ustawy Obscene Publication Act 1959 dopuszcza się ten, kto publikuje obsceniczne 

materiały. Ustawa czyni wykroczeniem także „posiadanie obscenicznego materiału w 

celu publikacji dla zysku”. Oznacza to, że wykroczenie popełnia osoba, która publikuje 

dany materiał, rozpowszechnia go, zajmuje się jego sprzedażą, wypożyczaniem, urządza 

jego pokaz lub projekcję.
324

 Zapis ten precyzuje Broadcasting Act 1990, który stanowi, 

że publikowaniem jest także włączanie zarejestrowanego materiału do programu 

telewizyjnego lub radiowego.
325

 Przestępstwa wymieniane powyżej są zagrożone karą 

pozbawienia wolności do lat trzech oraz grzywny bez górnego limitu.
326

 Istnieje także 

możliwość konfiskaty niezgodnych z prawem materiałów, w tym także konfiskaty 

dziennikarskich notatek, materiałów odnoszących się do spraw objętych śledztwem, 

mimo iż one same nie zawierały żadnych obscenicznych treści.
327

 

 

 

5. Niemcy. 

 

5.1. Uwagi ogólne.  

 

Niemiecki system ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami w mediach 

jest w Unii Europejskiej bodaj najbardziej radykalnym systemem i w sposób 

konsekwentny egzekwowanym od nadawców audiowizualnych. To właśnie w 

Niemczech już od lat pięćdziesiątych funkcjonuje Bundesprüfstelle für Medien 

jugendgefährdende (BPjM - Federalne Biuro ds. Monitorowania Mediów Szkodliwych 

dla Młodzieży), które zamieszcza na tzw. Indeksie wykaz materiałów szkodliwych dla 

młodzieży i dzieci. W Niemczech, ochrona młodych ludzi przed nadmiernym 

epatowaniem w mediach seksu, nienawiści rasowej a przede wszystkim przemocy 

obejmuje nie tylko media audiowizualne (telewizję, radio, internet), ale także książki, 

inne publikacje, nagrania audio i wideo.  
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Dyskusja o przemocy w mediach oraz jej wpływie na psychikę młodych ludzi 

rozgorzała na dobre w Niemczech kilka lat temu. Wywołała ją tragedia w gimnazjum 

Gutenberga we wschodnioniemieckim Erfurcie. 26 kwietnia 2002 roku 19-letni Robert 

Steinhäuser uzbrojony w pistolet wszedł do szkolnego budynku i zaczął strzelać do 

napotkanych nauczycieli. Zabił 13 osób, w tym kilku uczniów i policjanta, po czym 

popełnił samobójstwo. Do dziś nie jest jasne, jakie były motywy tej zbrodni. Wiadomo, 

że Steinhäusera pół roku wcześniej wydalono ze szkoły, podejrzewano też, że mógł mieć 

problemy osobiste. Prokuratura ustaliła, że zabójca był fanem komputerowej gry 

"Counterstrike", w której gracze wcielają się w terrorystów lub walczących z nimi 

policjantów. To mogło wystarczyć, by chłopak w realnym świecie rozpoczął walkę z 

wirtualną rzeczywistością. Po tym zdarzeniu bawarscy chadecy - premier landu Edmund 

Stoiber i szef MSW Günther Beckstein - zażądali ograniczenia dostępu do brutalnych 

gier komputerowych, które ochrzcili mianem "Killerspiele" (niem. mordercze gry).   

Niemal bezpośrednio po tragedii, jaka wydarzyła się w Erfurcie w 2002 roku 

ruszyła legislacyjna maszyna zajmująca się ustanowieniem nowych przepisów, mających 

na celu m.in. ochronę dzieci przed brutalizacją w środkach masowego przekazu.  

Zaledwie po roku, bo 1 kwietnia 2003 roku weszły w życie dwa główne dokumenty 

prawne chroniące małoletnich: Jugendschutzgesetz (JuSchG) - ustawa o ochronie 

nieletnich rządu federalnego oraz Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) - umowa 

niemieckich państw członkowskich w zakresie ochrony godności ludzkiej i nieletnich w 

audycjach radiowych oraz telewizyjnych.
328

   

Ta skomplikowana dwojaka struktura dokumentu wynika z federalnego charakteru 

państwa niemieckiego, w którym kompetencje ustawodawcze są podzielone pomiędzy 

rząd federalny i poszczególne landy. JuSchG reguluje głównie ochronę nieletnich przed 

przedmiotami, które zostały uznane za niebezpieczne, jak materiały drukowane, filmy, 

płyty DVD lub CD-ROM.  W przeciwieństwie do niego, JMStV dotyczy ochrony 

nieletnich szczególnie w telewizji i w internecie.   

Tragedia w Erfurcie nie była jednak niestety ostatnią.  W lipcu 2003 roku 

szesnastolatek zastrzelił nauczyciela, a następnie popełnił samobójstwo w szkole w 
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Koburgu w południowych Niemczech. W listopadzie 2006 roku uzbrojony w pas z 

ładunkami wybuchowymi i broń palną osiemnastoletni były uczeń jednej ze szkół 

średnich w zachodnich Niemczech wtargnął do szkoły i zaczął strzelać raniąc sześć osób, 

a następnie popełnił samobójstwo.  

Siedem lat po tragedii w Erfurcie 11 marca 2009 roku 17-letni Tim Kretschmer w 

Winnenden niedaleko Stuttgartu - zastrzelił 15 osób: osiem dziewczynek i jednego 

chłopca w wieku od 14 do 15 lat, trzy nauczycielki i trzy przypadkowe osoby na ulicach 

w czasie ucieczki. Sam osaczony przez policję popełnił samobójstwo. Rzecznik policji 

Klaus Hinderer powiedział agencji DPA, że napastnik od miesięcy spędzał wiele czasu 

grając w brutalne gry komputerowe. Znaleziono je na twardym dysku jego komputera. 

Miał także dużą kolekcję horrorów, które znaleziono w domu rodzinnym zamachowca.
329

   

„Od dawna wiemy, że niezliczone filmy i gry komputerowe są pełne ekstremalnej 

przemocy (...) Czy zdrowy rozsądek nie podpowiada nam, że trwała konsumpcja takich 

produktów szkodzi? Należy powstrzymać ten kierunek „rozwoju rynku” – ocenił 

prezydent Horst Köhler podczas pogrzebu ofiar masakry w Winnenden. Dodał, że należy 

wyciągnąć naukę z tragedii w Winnenden. Rodziny ofiar masakry kilka godzin przed 

nabożeństwem zaapelowały do niemieckich władz o uniemożliwienie nieletnim dostępu 

do broni, oraz zakaz brutalnych gier komputerowych, w których zabija się wirtualne 

postacie, a także o ograniczenie scen przemocy w telewizji i kontrolę nad relacjami 

mediów o atakach na szkoły.
330

 

Po tragedii w Niemczech na łamach prasy oraz w telewizji rozgorzała dyskusja na 

temat wpływu przemocy ukazywanej w telewizji na psychikę małoletnich. Helmut Kury, 

niemiecki socjolog i kryminolog stwierdził: „Zachowanie nastolatka pokazuje, jakie 

spustoszenie sieje medialna przemoc w umysłach młodych ludzi. Poza zgubnym wpływem 

gier komputerowych i mass mediów zwróciłbym uwagę na pogarszające się stosunki 

społeczne i zanik więzi rodzinnych w społeczeństwach bogatego i nastawionego na 

konsumpcję Zachodu. Obcowanie z takimi treściami na pewno zwichrowało jego 

psychikę, doprowadzając w konsekwencji do brutalnego mordu dokonanego z zimną 

krwią. Możemy, a nawet powinniśmy domagać się od właścicieli środków społecznego 

przekazu, organów państwa, ale i producentów oraz dystrybutorów gier komputerowych 
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wyeliminowania z nich treści destrukcyjnych. Największe zadanie w zakresie obrony 

dzieci przed przemocą medialną stoi przed rodzicami, którzy muszą nauczyć je 

selektywnego korzystania z mediów. To oni wspólnie z dzieckiem powinni ustalić zakres 

korzystania z telewizora czy komputera, ale i potem życzliwie kontrolować dostęp 

młodego człowieka do tych zdobyczy techniki. Czuwanie nad tym, w jaki sposób młody 

człowiek wykorzystuje komputer, jest o tyle utrudnione, że w przeważającej większości to 

dzieci biegle obsługują to urządzenie i to one niejednokrotnie reglamentują mamie czy 

tacie dostęp do komputera, który w większości domów znajduje się w pokoju dziecka, a 

nie w pomieszczeniu dostępnym dla wszystkich domowników. Korzystajmy rozsądnie ze 

zdobyczy rewolucji technicznej, wybierając te z mediów, które są przyjazne rodzinie”.
331

  

Na nowo zaczęto zastanawiać się nad koniecznością wprowadzenia ograniczeń w 

celu ochrony małoletnich przed wszechogarniającą brutalizacją świata medialnego. Nic 

dziwnego, jedną z ważniejszych nieosobowościowych przyczyn agresji jest 

wszechobecna agresja w mediach. Pokazywane tam akty przemocy mogą przyczyniać się 

do przenoszenia agresji z ekranu do życia codziennego.
332

  

 

 

5.2. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) – Federalne 

Biuro ds. Monitorowania Mediów Szkodliwych dla Młodzieży. 

 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) to oficjalny organ 

administracyjny rządu niemieckiego. Jego zadaniem jest przede wszystkim ochrona 

dzieci i młodzieży w Niemczech przed mediami, które mogą zawierać treści szkodliwe 

lub niebezpieczne dla nich a także promowanie wiedzy na temat mediów w zakresie 

ochrony małoletnich wśród opinii publicznej.
333

  

Bezpośrednim poprzednikiem BPjM był tzw. Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Schriften (BPjS) czyli Federalny Departament pism szkodliwych dla 
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młodych osób, który został ustanowiony 18 maja 1954. Pierwsze posiedzenie, na którym 

rozpatrywano wniosek o zamieszczenie na tzw. Indeksie odbyło się 9 lipca 1954 roku, a 

sprawa dotyczyła komiksu „Tarzan”. Uzasadnieniem było to, że wydawnictwo to będzie 

wpływać na młodych ludzi w nerwowy i brutalny sposób, a także będzie ich przenosić w 

nierzeczywisty świat kłamstwa. Takie prace miały rzekomo kreować zwyrodniałą 

wyobraźnię. 

 Ten federalny urząd, który indeksuje szkodliwe media (wcześniejsza nazwa 

określała tylko szkodliwe materiały drukowane) podejmuje działania na podstawie 

zwykłej skargi, ale może również przystąpić do nich z urzędu, o czym mówi art. 21 pkt.  

4 JuSchG. Dzieje się tak jednak pod warunkiem, że  przewodniczący tego urzędu uzna za 

konieczne, aby wystąpić w interesie ochrony młodzieży.  Jeśli produkt został wpisany do 

indeksu wówczas nadawca, dystrybutor musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami.
334

  

Krytycy oskarżają BPjM o stosowanie cenzury oraz ograniczenie wolności 

wypowiedzi. W ich opinii, do materiałów zindeksowanych mają utrudniony dostęp 

dorośli, pozbawieni możliwości swobodnego dostępu do tych treści ze względu na 

ograniczoną reklamę tych produktów, a także dostępność wyłącznie poprzez Internet i to 

po spełnieniu określonych warunków.  

 

 

5.3. Indeks Mediów Szkodliwych – główne założenia.  

 

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien (BPjM) jest tzw. Indeksowanie (z niem. Indizierung), czyli 

tworzenie wykazu dzieł zakazanych dla nieletnich.  Art. 18 ustęp 1 JuSchG definiuje 

„jugendgefährdend” jako te treści, które są szkodliwe dla rozwoju dzieci i młodzieży oraz 

ich edukacji.
335

 

Media, które są niemoralne, brutalne, które prowokują przemoc, przestępstwa i 

nienawiść rasową są ich przykładem. Zgodnie z art.15 ustęp 2 JuSchG niektóre rodzaje 

treści podlegają ograniczonej dystrybucji z mocy prawa ze względu na ich szkodliwy dla 
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młodych ludzi charakter, bez konieczności dodawania ich do indeksu. Obejmują one: 

1. zawartości, które są zakazane przez prawo karne. Chodzi tu przede 

wszystkim o tzw. Volksverhetzung, czyli podżeganie do nienawiści lub 

przemocy wobec grupy osób, instrukcje do popełnienia przestępstwa, 

gloryfikację przemocy, podżeganie do nienawiści rasowej i pornografii, 

2. treści, które gloryfikują wojnę, 

3. treści, które przedstawiają nieletnich w nienaturalnych, szkodliwych dla 

nich sytuacjach. 

Prawdopodobieństwo, że dany przekaz znajdzie się na liście indeksowej 

wzmacniają następujące prezentacje przemocy: 

1. gdy przemoc jest ukazywana jako środek do uzyskania przyjemności, 

2. gdy konsekwencje stosowania przemocy są trywializowane, 

3. gdy przemoc jest ukazywana niezwykle realistycznie, 

4. gdy przemoc jest prezentowana jako jedyny środek do rozwiązywania 

problemów, 

5. gdy brak konsekwencji lub sankcji za stosowanie przemocy, 

6. gdy następuje nagradzanie przemocy. 

Materiał, który został wprowadzony do Indeksu musi być przechowywany z dala 

od dzieci i młodych osób. Oznacza to, że formalnie dorośli mają dostęp do tych 

materiałów, ale jest to dostęp wielce ograniczony.  Ponadto obowiązuje w takim 

przypadku ogólny zakaz jego reklamy. Konsekwencje prawne umieszczenia szkodliwego 

materiału w indeksie są wymienione w art.15 Jugendschutzgesetz. Wśród nich znalazły 

się m.in.  

1. zakaz ich sprzedawania, dostarczania lub innego sposobu udostępniania 

nieletnim; 

2. zakaz ich wyświetlania w obecności nieletnich. Dotyczy to np. sytuacji, w 

której dorosły korzysta z zindeksowanego dzieła w obecności nieletnich; 

3. zasadniczo sprzedaż zindeksowanego materiału poprzez zamówienie pocztą 

jest nielegalna, jednak jest to dopuszczalne, gdy paczka jest dostarczana do 

określonej osoby dorosłej, która wylegitymowała się dowodem osobistym;  

http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch&prev=/search%3Fq%3DBPjM%2B-%2BIndex%26hl%3Dpl%26lr%3D&usg=ALkJrhgJedcnw6SFexE775_HNg9AEixlvg
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http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch&prev=/search%3Fq%3DBPjM%2B-%2BIndex%26hl%3Dpl%26lr%3D&usg=ALkJrhgJedcnw6SFexE775_HNg9AEixlvg
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http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DJugendschutzgesetz%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DBPjM%2B-%2BIndex%26hl%3Dpl%26lr%3D&usg=ALkJrhgKZhJRdECjgFrQq24OemR34C7Ntg
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4. filmy zindeksowane nie mogą być wypożyczane, z wyjątkiem 

wypożyczalni, do których nie mają dostępu nieletni; 

5. nie mogą być one reklamowane w miejscach, do których dostęp mają 

nieletni. 

Decyzję o tym, czy dany materiał jest szkodliwy dla młodych ludzi jest 

podejmowana przez Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien przy pomocy tzw. 

Zwölfer-GREMIUM (Panel Dwunastu) lub Dreier-GREMIUM (Panel Trzech). 

Członkowie zespołu działają niezależnie. W składzie Zwölfer-GREMIUM znajdują się 

przedstawiciele różnych dziedzin ze świata nauki, kultury i sztuki m.in. reprezentanci 

literatury, wydawców, dostawców filmów, przemysłu telekomunikacyjnego, organizacji 

młodzieżowych, nauczycieli, kościołów oraz trzech przedstawicieli ministerstw 

odpowiedzialnych za ochronę młodzieży. Tzw. rozprawy w sprawie indeksowania są 

zamknięte dla publiczności (choć przewodniczący może wydać zgodę na uczestnictwo 

osób trzecich). Stenogramy z posiedzeń oraz pisemne uzasadnienia nie są publikowane, 

ale na pisemny wniosek mogą zostać udostępnione. Decyzja o umieszczeniu danego 

materiału w indeksie wymaga większości dwóch trzecich głosów. Jeśli takiej większości 

nie ma, wówczas wniosek zostaje odrzucony. Dreier-GREMIUM (panel trzech) zbiera 

się wówczas, gdy szkodliwość danego materiału dla młodzieży jest oczywista. W panelu 

biorą udział przedstawiciele sztuki, literatury, księgarze, wydawcy, przedstawiciele 

branży audio video lub telekomunikacyjnej. Wniosek o umieszczeniu danego materiału 

na liście indeksowej zostanie przyjęty, jeżeli członkowie panelu zagłosują jednogłośnie.  

Jeśli zarząd zdecyduje się na wprowadzenie produktu do tzw. indeksu obiektów 

zagrażających młodzieży, werdykt jest ogłaszany w oficjalnej wersji na stronie 

internetowej BPjM.
336

 

                                                
336

 W Niemczech dostęp do stron z pornografią jest obwarowany bardzo poważnymi  wymaganiami. Aby 

zweryfikować wiek internauty, nie wystarczy kliknięcie w przycisk "Mam powyżej 18 lat". Można 

zalogować się na stronę porno dopiero po podaniu numeru dowodu osobistego lub paszportu, a także 

kodu pocztowego - dla weryfikacji adresu. Wydawać by się mogło, że takie rygorystyczne przepisy 

mogą wzbudzać niezadowolenie zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród przedsiębiorców. Nic 

bardziej mylnego. Portal ueber18.de żąda oprócz tego adresu, numeru karty kredytowej, dokonania 

niewielkiej transakcji tą kartą, po czym przesyła zwykłą pocztą kod dostępu. Konkurencyjne portale 

pornograficzne pozywają się nawzajem do sądu o nieprzestrzeganie coraz bardziej restrykcyjnych 

przepisów w tym względzie.   

http://www.heise.de/newsticker/meldung/97613
http://www.heise.de/newsticker/meldung/97613
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5.4. Wolność wypowiedzi w konstytucji Niemiec i prawnie dopuszczalne 

ograniczenia dotyczące treści. 

 

Pod względem wolności prasy i poglądów Niemcy w skali międzynarodowej 

wypadają bardzo dobrze. Istnieje zarówno pluralizm poglądów, jak i pluralizm 

informacji. Prasa nie znajduje się w rękach rządu, czy partii, a przeciwnie – w rękach 

uczestników życia społecznego.
337

 Kiedy 23 maja 1949 r. powstała Republika Federalna 

Niemiec, w prawodawstwie nowego państwa wolność słowa zajęła miejsce poczesne, jak 

nigdy w nowożytnej niemieckiej historii. Od ponad pół wieku wolność prasy i poglądów 

jest w Niemczech dobrem chronionym przez prawo konstytucyjne. Wolność prasy w 

rozumieniu konstytucji wyraża artykuł 5 ustawy zasadniczej. Artykuł 5 ustęp 1 

Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec stwierdza bowiem:  

„(1) Każdy ma prawo do swobodnego wypowiadania i rozpowszechniania poglądów w 

słowie, piśmie i obrazie oraz do pozyskiwania bez przeszkód informacji z powszechnie 

dostępnych źródeł. Zapewnia się wolność prasy oraz wolność informacji za 

pośrednictwem radia, telewizji i filmu. Nie stosuje się cenzury.”
338

  

Ustęp 3 art.5 gwarantuje także wolność sztuki i nauki: „(3)Zapewnia się wolność sztuki i 

nauki, badań naukowych i nauczania. Wolność nauczania nie zwalnia od wierności 

wobec konstytucji”.
339

 

                                                
337

 J. Groebel, Niemcy w świetle faktów i liczb, Berlin 2008, s.162. 
338

 Konstytucja Niemiec. Tłumaczenie B. Banaszak, A. Malicka, Warszawa 2008, s. 39. 
339

 Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 roku liczy 146 artykułów podzielonych na 

czternaście rozdziałów, w których określono podstawowe zasady ustroju kraju. Konstytucja niemiecka 

zawiera postanowienia o prawach podstawowych, strukturze organów państwowych i organizacji 

ustrojowej państwa. Prawa podstawowe, w tym wolność słowa, gwarantowane obywatelom Republiki 

Federalnej Niemiec zostały umieszczone jako prawa niezbywalne i nienaruszalne, w pierwszym 

rozdziale konstytucji, co dodatkowo podkreśla ich rangę.  Prawo prasowe regulują ustawy 

poszczególnych krajów związkowych. Dotyczą one obowiązku umieszczania stopki redakcyjnej, 

obowiązku zachowania przez dziennikarzy szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i 

wykorzystywaniu materiałów, jak również prawa dziennikarza do odmowy składania zeznań. Organem 

samokontroli wydawców i dziennikarzy jest Niemiecka Rada Prasowa (Der Deutsche Presserat), 

zajmująca się przypadkami wykroczeń przeciwko obowiązkowi staranności i rzetelności oraz etyce 

dziennikarskiej. W historii powojennych Niemiec dochodziło do ataków czy prób ingerowania przez 

państwo w wolność słowa. Najsłynniejszą była tzw. afera „Spiegla" na początku lat 60., gdy bez nakazu 

sądowego policja przeszukała hamburską redakcję magazynu, konfiskując dokumenty, zaś redaktor 

naczelny na trzy miesiące trafił do aresztu pod zarzutem „zdrady stanu" („Spiegel" ujawnił dokumenty, 

rzekomo tajne, o kiepskim stanie niemieckiej armii). Przez społeczeństwo Niemiec Zachodnich 

przetoczyła się w odpowiedzi fala protestów; odbywały się demonstracje w obronie wolności słowa, a 
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Konstytucja Niemiec wprowadza jednak równocześnie ograniczenie tej wolności 

w ustępie 2 art.5, w którym stwierdza się:
340

  

„(2) Powyższe prawa podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów ogólnych 

ustaw, przepisów ustawowych o ochronie młodzieży i prawa do czci osobistej.” 

 

 

5.5. Niemieckie regulacje prawne dotyczące ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego 

przekazu. 

 

5.5.1. Jugendschutzesgetz z 23 lipca 2002 roku
341

 - ustawa o ochronie 

nieletnich. 

 

Zgodnie z art. 14 Jugendschutzgesetz (JuSchG)
342

 filmy, programy oraz gry muszą 

przejść procedurę klasyfikowania pod względem szkodliwości dla nieletnich. Niemiecki 

system ochrony mówi o pięciu grupach wiekowych, w ramach których klasyfikuje się 

materiały:  

1. "bez ograniczenia wieku", 

2. "powyżej sześciu lat", 

3. "powyżej dwunastu lat", 

4. "powyżej szesnastu lat", 

5. „wyłącznie dla młodzieży powyżej lat 18”.
343

 

                                                                                                                                                       
„Spiegel", ochrzczony „działem szturmowym demokracji", odwoływał się do sądów – i wygrał. Rząd 

federalny kanclerza Adenauera musiał wycofać się, a ówczesny minister obrony Franz-Josef Strauss, 

pomysłodawca „najazdu" na redakcję tygodnika, został zmuszony do dymisji. Zwycięstwo „Spiegla" 

okazało się zarazem zwycięstwem demokracji i krokiem milowym w procesie budowy nowej kultury 

politycznej w Niemczech. J. Groebel…op.cit. , s.163. 
340

 Ustawa zasadnicza została ogłoszona w 1949 roku, a więc zaledwie cztery lata po zakończeniu II 

wojny światowej i upadku dyktatury nazistowskiej. 
341

 Zastąpiła ona Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften z 1953 r. - ustawę w sprawie 

pism szkodliwych dla młodych osób, która stanowiła podstawę prawną do ograniczenia wolności słowa 

w odniesieniu do nośników drukowanych, filmów, płyt CD-ROM itp. 
342

 Opublikowana dnia 23 lipca 2002 r. (BGBl I Nr. 51, s. 2730) ostatnio zmieniona ustawą z dnia 20 

lipca 2007 r. (BGBl. I s. 1595), 

http://www.kjm-online.de/public/kjm/downloads/juschg%20081128.pdf. 
343

 Art. 14 (II) No. 1-4 JuSchG: programy, które są uznane za nieodpowiednie dla nieletnich otrzymują 

http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Video&prev=/search%3Fq%3DBPjM%2B-%2BIndex%26hl%3Dpl%26lr%3D&usg=ALkJrhhu8hGuWaOYsWbgx861-q-NMoCGzQ
http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Video&prev=/search%3Fq%3DBPjM%2B-%2BIndex%26hl%3Dpl%26lr%3D&usg=ALkJrhhu8hGuWaOYsWbgx861-q-NMoCGzQ
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Zgodnie z niemiecką jurysdykcją, aby dana produkcja została dopuszczona do 

emisji czy publikacji – musi być oceniona i wiarygodnie zakwalifikowana do określonej 

grupy wiekowej.  Filmy lub gry, które nie są przeznaczone dla nieletnich nie mogą być 

im sprzedawane i rozprowadzane w jakikolwiek sposób. Klasyfikacji mogą dokonywać 

organy rządowe lub odpowiednie stowarzyszenia branżowe. W praktyce wygląda to tak, 

że w przypadku decyzji dotyczących dystrybucji filmów klasyfikacją zajmuje się tzw. 

panel sterowania z Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK - Dobrowolny 

Regulator Przemysłu Filmowego). Gry komputerowe są natomiast oceniane przez 

Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle (USK - Entertainment Software).   Ich decyzje 

mają moc wiążącą, tak jak normy prawne. W przypadku, gdy klasyfikacja jest zaniżona 

nadawca musi się liczyć z karą nawet do 50.000 €. 

Artykuł 12  ust. 3 JuSchG stanowi, że nośniki obrazów, które nie zostały 

oznaczone lub zostały oznaczone wskazaniem „niedozwolone dla małoletnich na 

podstawie art. 14 ust. 2 przez najwyższe organy krajów związkowych lub przez 

organizację dobrowolnej kontroli wewnętrznej w ramach postępowania prowadzonego na 

podstawie art. 14 ust. 6 lub przez sprzedawcę na podstawie art. 14 ust. 7  

1. nie mogą być oferowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane 

dzieciom lub młodzieży, 

2. nie mogą być oferowane w handlu detalicznym poza pomieszczeniami 

handlowymi, w kioskach lub innych miejscach sprzedaży, do których klienci 

zwykle nie wchodzą lub w sprzedaży wysyłkowej”. 

Sprzedaż wysyłkową definiuje art. 1 ust. 4 Jugendschutzgesetz jako „każdą 

czynność odpłatną, dokonywaną w drodze zamówienia i przesłania towaru pocztą lub 

elektronicznie bez osobistego kontaktu pomiędzy dostawcą a zamawiającym lub bez 

zapewnienia poprzez zastosowanie środków technicznych lub innego rodzaju, że 

przesyłka nie zostanie przekazana dzieciom lub młodzieży”. Z tej regulacji wynika, że 

nośniki obrazu – poza nośnikami zawierającymi programy informacyjne i edukacyjne, 

oznaczonymi w ten sposób przez sprzedawcę – które zostały opatrzone przez właściwe 

organy niemieckie oznaczeniem „niedozwolone dla małoletnich” lub w ogóle nie zostały 

oznaczone, ponieważ nie zostały tym organom przedstawione w celu dokonania kontroli, 

nie mogą być udostępniane dzieciom i młodzieży, a w każdym razie nie mogą być 

                                                                                                                                                       
certyfikat "Keine Jugendfreigabe" (tylko dla młodzieży powyżej 18 lat). 
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wprowadzane do obrotu w szczególny sposób (w sprzedaży detalicznej poza 

pomieszczeniami handlowymi, w kioskach lub w innych miejscach sprzedaży, do 

których klienci zwykle nie wchodzą, lub w sprzedaży wysyłkowej), który nie wyklucza, 

że dzieci lub młodzież zetkną się z tego rodzaju nośnikami obrazu lub wejdą w ich 

posiadanie. Zakaz sprzedaży wysyłkowej uregulowany w art.12 ust. 3 pkt 2 JuSchG służy 

zatem regulacji mającej na celu zapobieżenie sytuacji, w których dzieci lub młodzież 

stykają się lub wchodzą w posiadanie nośników obrazu, które nie zostały sprawdzone 

przez właściwe organy niemieckie np. Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 

czy  Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, lub zostały przez nie opatrzone oznaczeniem 

„niedozwolone dla małoletnich”.  Co ważne, takie obostrzenia nie dotyczą wyłącznie 

dystrybutorów czy sprzedawców niemieckich, ale nawet tych z innych państw 

członkowskich. Należy mieć na uwadze fakt, że zakaz ten nie jest absolutny, ponieważ 

jak wynika z art. 1 ust. 4 JuSchG, dotyczy on jedynie transakcji dokonywanych drogą 

pocztową lub elektroniczną, bez osobistego kontaktu pomiędzy sprzedawcą 

i zamawiającym lub przy braku pewności, że towar nie zostanie przekazany dzieciom lub 

młodzieży. Rząd niemiecki sprecyzował, że również nośniki obrazu niesprawdzone przez 

właściwe organy niemieckie lub opatrzone przez nie oznaczeniem „niedozwolone dla 

małoletnich” są dopuszczone do sprzedaży w Niemczech, jeżeli poprzez zastosowanie 

odpowiednich środków zostanie zapewnione, że towar będzie zamówiony lub odebrany 

przez osobę dorosłą („kontrolowana” sprzedaż detaliczna).
344

 

 

 

                                                
344

 Ustawodawstwo niemieckie chroniące małoletnich przed szkodliwymi treściami w mediach zawiera 

także uregulowania dotyczące internetu.  I tak materiały, które zostały wprowadzone na indeks i są 

szkodliwe dla nieletnich mogą być oferowane tylko za pośrednictwem Internetu w tak zwanej 

zamkniętej grupie użytkowników. Oznacza to, że należy zagwarantować, aby dzieci czy młodzież nie 

mieli dostępu do takich treści. Ma to być zagwarantowane poprzez techniczne blokady, tzw. system 

AVS czyli system weryfikacji wieku  dorosłych. W praktyce oznacza to np. dostęp do szkodliwych 

stron internetowych jest możliwy wyłącznie po dokonaniu opłaty przy pomocy specjalnej karty 

kredytowej X-Card, która wymaga okazania dowodu tożsamości na zakup.  Możliwe są także 

zabezpieczenia poprzez wstukanie odpowiedniego kodu dostępu. 
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5.5.2. Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) - umowa niemieckich 

państw członkowskich w zakresie ochrony godności ludzkiej i 

nieletnich w mediach elektronicznych.
345

 

 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV), czyli umowa niemieckich państw 

członkowskich w zakresie ochrony godności ludzkiej i nieletnich w mediach 

elektronicznych z 1 kwietnia 2003 r. odnosi się do wszystkich elektronicznych mediów 

komunikacyjnych i informacyjnych, (radio, telewizja i internet) a zawarły ją między sobą 

kraje związkowe. Traktat ten tworzy jednolity system wraz z jednocześnie przyjętą 

federalną ustawą o ochronie małoletnich (Jugendschutzgesetz) odnoszącą się do prasy, 

kaset magnetowidowych, DVD, gier itp. Jak wskazuje się w paragrafie 1 JMStV celem 

traktatu jest jednolity system ochrony dzieci i młodzieży przed informacjami, 

programami, które mogą zagrażać rozwojowi i ich edukacji lub naruszają godność 

ludzką.   

W § 4 JMStV wymienia się programy, które nie mogą być emitowane. Wśród nich 

znalazły się m.in. programy, które nawołują do nienawiści i przemocy wobec danej 

populacji ze względu na narodowość, rasę, religię. Zakazana jest również publikacja 

programów, w których przemoc jest banalizowana, prezentowane są okrutne, nieludzkie 

akty przemocy wobec osób, co narusza tym samym ich godność. W tym samym 

paragrafie wymienia się także, jako zakazane do emisji, obrazy gloryfikujące wojnę, 

takie, które naruszają godność ludzką poprzez ukazywanie w sposób urągający godności 

śmierci tej osoby, bądź też obrazy cierpienia fizycznego lub psychicznego człowieka, 

prezentujące pornografię, wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży, czy też 

aktywność seksualną między ludźmi a zwierzętami.  

JMStV wskazuje także, że wymaga się od nadawców, aby ci stosowali w celu 

ochrony małoletnich widzów zabezpieczenia w postaci środków technicznych i 

odpowiedniego czasu emisji (§ 5). W tym samym paragrafie czytamy także, że tzw. czas 

chroniony obejmuje godziny od 6:00 do 23:00, z tym, że w przypadku treści 

zakwalifikowanych dla grupy wiekowej poniżej 16 lat czas chroniony wyznaczono na 

                                                
345

 Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und 

Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV), Bay.GVBl Nr. 5/2003, S. 147 ff. 

Tekst: http://www.artikel5.de/gesetze/jmstv.html. 
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godziny od 6:00 do 22:00. W przypadku małoletnich poniżej 12 roku życia nadawcy są 

zwolnieni z określenia ram czasowych, przy czym odpowiedzialność nadawców w 

Niemczech jest niezwykle silna i kierują się oni zazwyczaj zasadą, iż najważniejsze są 

interes i dobro dziecka, dlatego rzadko zdarza się, aby programy zawierające treści 

mogące negatywnie wpłynąć na rozwój najmłodszych widzów były emitowane w 

nieodpowiedniej godzinie.  

Działalność nadawców pod kątem zgodności ich funkcjonowania z zapisami 

JMStV kontroluje  Kommission für Jugendmedienschutz (Komisja ds. Młodzieży). 

Została ona powołana w celu uniknięcia rozdrobnienia struktur nadzorczych wobec 

nadawców. Komisja ta ściśle współpracuje z Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende 

Medien (BPjM) - Federalnym Biurem ds. Monitorowania Mediów Szkodliwych dla 

Młodzieży. Zgodnie z art. 14 JMStV w KJM zasiada 12 członków, wśród których 

znajdują się oprócz przedstwicieli władz rządowych także eksperci z zakresu psychologii, 

medioznawstwa. Wśród kompetencji tej komisji JMStV wymienia przede wszystkim 

monitorowanie oraz nadzór działalności nadawców pod kątem przestrzegania ustawy.  

Zgodnie z niemieckim prawodawstwem nadawcy mają możliwość budowania 

systemów samoregulacyjnych w celu wypełniania i uzupełniania przepisów dotyczących 

ochrony małoletnich. Ta działalność samoregulacyjna może być uznana przez KJM, pod 

warunkiem, że przepisy określone w prawie zostały przez określonego nadawcę, 

dystrybutora wypełnione (art. 16 i 19 JMStV). Warto jednak podkreślić, iż w Niemczech 

system samoregulacyjny jest traktowany jako dodatkowe zabezpieczenie małoletnich 

widzów, a nie jedyne i wystarczające.   

Jako przykład takiej odpowiedzialnej postawy nadawców w kwestii ochrony 

dzieci jako widzów, można przywołać stowarzyszenie Freiwillige Selbstkontrolle 

Fernsehen e.V (FSF), które zostało powołane w 1993 roku. To stowarzyszenie non-profit 

zrzesza prywatnych nadawców w Niemczech, a głównym celem, który im przyświeca 

jest chęć zwiększenia ochrony dzieci i młodzieży w telewizji i w innych mediach poprzez 

działania edukacyjne, publikacje, w których propaguje się świadome i umiejętne 

korzystanie z telewizji i innych środków masowego przekazu.  

W stowarzyszeniu działają nie tylko niezależni eksperci z dziedziny mediów czy 

np.  psychologii  dziecięcej,  ale  także  wolontariusze.  Stowarzyszenie  posiada  swoich  
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wewnętrznych audytorów, którzy podejmują decyzje dotyczące właściwego znakowania 

programów i oznaczania godziny emisji w zależności od stopnia przemocy czy seksu.   

 

 

5.5.3. Rundfunkstaatsvertrag – umowa państwowa o działalności 

nadawczej z dnia 31 sierpnia 1991 r. 

 

Rundfunkstaatsvertrag (RStV)
346

 stanowi swego rodzaju traktat między 

wszystkimi niemieckimi landami, który reguluje działalność nadawczą. Pierwsza umowa 

weszła w życie 1 grudnia 1987 r. Ostatnia zmiana zosała dokonana 18 grudnia 2008 i 

weszła w życie 1 czerwca 2009 r. Ochrona młodzieży przed szkodliwym 

oddziaływaniem środków masowego przekazu jest zawarta w art. 3 i art. 4 tego traktatu.  

W art. 3 określono, jakie transmisje są zabronione ze względu na ochronę młodych 

osób.  Artykuł ten ustanawia zasadę zakazu prezentowania przemocy we wszystkich jej 

postaciach. Wśród takich treści wymienia się więc te, które wzbudzają nienawiść wobec 

grup ludności ze względu na rasę czy religię, te, które zachęcają do przemocy, naruszają 

godność człowieka lub znieważają inne grupy narodowościowe, etniczne, a także te, 

które poniżają ich lub zniesławiają.  

Art. 3 wskazuje również, iż zabronione są treści przedstawiające okrutne lub 

nieludzkie akty przemocy, które są dodatkowo banalizowane. Zakazane jest również 

prezentowanie takich obrazów, które przemoc ukazują w sposób okrutny i nieludzki, co 

mogłoby stanowić naruszenie godności ludzkiej.  Rundfunkstaatsvertrag jasno określa 

również, iż zakazane są emisje programów gloryfikujących wojnę,  treści pornograficzne 

a także takie, które w sposób oczywisty poważnie zagrażają moralności dzieci i 

młodzieży. Zakazane jest również filmowanie, „portretowanie” ludzi umierających, lub 

takich, którzy są narażeni na poważne cierpienia fizyczne lub psychiczne, w sposób, 

który stanowi naruszenie ludzkiej godności.   

Oprócz powyżej wymienionych treści, które definiuje także niemieckie prawo 

karne - wymienia się także w tym samym artykule również te, na które nadawcy powinni 

być szczególnie czujni. Mowa tu o treściach, które mogą zagrażać fizycznemu, 

psychicznemu lub emocjonalnemu dobru dzieci i młodzieży. One również nie mogą być 

                                                
346

 Rundfunkstaatsvertrag – RStV, vom. 31.08.1991,  GVBl S. 636 
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przekazywane, chyba, że  nadawca podejmuje kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

najmłodszym widzom poprzez określenie i stosowanie odpowiedniego czasu emisji, 

który ma być uzależniony od zawartości danego programu. Umowa zakazuje nadawania 

programów zarezerwowanych dla odbiorców dorosłych między godzinami 6 :00 a 23 :00 

(od godz. 6 :00 do 22 :00 zakazana jest emisja takich programów osobom poniżej 16 

roku życia). W przypadku filmów, audycji, które zostały zatwierdzone, jako nadające się 

dla dzieci w wieku 12 lub 6 lat lub bez limitu wieku – czasy emisji nie zostały ustalone – 

co oczywiście nie oznacza, że mogą być one nadawane bez żadnych ograniczeń.  

Artykuł 4 umowy określa zasady funkcjonowania komisarzy ds. ochrony młodych 

osób.  Od 1995 roku umowa zobowiązuje bowiem nadawców do wyznaczenia komisarza, 

który jest odpowiedzialny za  wszystkie sprawy dotyczące ochrony małoletnich.  

Komisarz musi mieć kwalifikacje niezbędne do realizacji jego zadań, które sprowadzają 

się raczej do roli doradczej. 

 

 

6. Francja. 

 

6.1. Uwagi ogólne.  

 

 Francja była pierwszym spośród krajów europejskich, który przyjął zasadę 

pełnego i systematycznego znakowania programów na antenie. Opracowanie systemu 

znakowania programów i jego wynegocjowanie przez polski odpowiednik Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji czyli Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA) ze stacjami 

telewizyjnymi nastąpiło po dość długich debatach, które rozpoczęły się już w roku 1995. 

To właśnie w tym roku CSA opublikowała raport na temat przemocy w programach 

emitowanych przez telewizję.  

Raport zredagowany przez Sophie Jehel
347

 zawierał analizę filmów oraz seriali 

telewizyjnych, które zostały wyemitowane podczas jednego tygodnia przez cztery 

główne stacje w godzinach dużej oglądalności.
348

 Wyniki doprowadziły do narodowej 

                                                
347

 Odpowiedzialna za sprawy dzieci i młodzieży w dyrekcji programowej Conseil Superieur de 

l’Audiovisuel we Francji. 
348

 D. Frau-Meigs si Sophie Jehel, Les écrans de la violence , Ed. Economica, Paris, 1997, vol.15, nr 84, 

s. 165-166. 
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debaty, gdyż do tej pory powszechny był pogląd, że francuska telewizja znajduje się poza 

wszelkimi podejrzeniami, jeśli chodzi o emitowanie scen przemocy. Rok później Sophie 

Jehel stosując metodę badań, jaką posługiwała się w Stanach Zjednoczonych grupa 

profesora Gerbnera doszła do wniosku, że francuska telewizja emituje więcej scen 

przemocy aniżeli telewizja amerykańska.
349

  

Wyniki okazały się dla stacji francuskich niezwykle kłopotliwe. W analizowanym 

tygodniu liczba scen zawierających przemoc przypadająca na godzinę emisji w pierwszej 

części wieczoru dwukrotnie przewyższała liczbę takich scen pokazanych w głównych 

sieciach amerykańskich. Z drugiej strony, podstawowym źródłem takich scen w telewizji 

francuskiej były właśnie programy amerykańskie: filmy telewizyjne i kinowe.350 Badania 

pokazały również, że programy telewizyjne są emitowane we Francji z zachowaniem 

mniejszych środków ostrożności niż w Stanach Zjednoczonych. Seriale, które w Stanach 

Zjednoczonych emitowane były w drugiej części programu wieczornego, we Francji 

można było obejrzeć w ciągu dnia.  

Równolegle do badań prowadzonych przez Sophie Jehel, prowadzono sondaże 

wśród społeczeństwa. Okazało się, że ankietowani wyrażali opinię, że należy 

zabezpieczyć dzieci i młodzież przed przemocą w telewizji. „Wzrost przemocy wśród 

młodzieży stał się w ostatnich latach jednym z problemów nękających władze państwowe. 

Przemoc w szkole stała się podstawowym problemem wzbudzającym niepokój rodziców. 

Telewizja nie może pełnić roli kozła ofiarnego wobec takiej eskalacji przemocy, która ma 

                                                
349

 Psycholog amerykański George Gerbner z Uniwersytetu Pensylwania badał ramówkę telewizyjną w 

Stanach Zjednoczonych począwszy od roku 1967. Co sie okazało? Dwie trzecie programów zawierało 

sceny przemocy (przymus fizyczny, psychiczny, pobicia, zabójstwa itd.) W refleksjach nad swoimi 

badaniami G. Gerbner zauważył: "W historii ludzkości zdarzały sie już bardziej krwawe czasy, ale 

żadna z tych epok nie była przesiąknięta obrazami przemocy w tym stopniu, co nasza. Kto wie, dokąd 

zaniesie nas ten potworny strumień widzialnej przemocy(...) wpływający do każdego domu przez 

migoczące ekrany telewizorów w postaci scen nienagannie wyreżyserowanego okrucieństwa". 

Gerbner dowiódł w swoich badaniach, że widzowie  naśladują ekranowe wzory zachowania. W ankiecie, 

przeprowadzonej wśród skazanych w więzieniach USA, dziewięciu na dziesięciu uważało za możliwe, 

że programy telewizyjne o przestępczości mogą nauczyć kryminalistę nowych chwytów, a 40% 

przyznało sie, że próbowało popełnić przestępstwa, które widzieli kiedyś na ekranie telewizora. 

Obserwacja Gerbnera prowadzona wśród nastolatków i dorosłych wykazała, że osoby oglądające 

telewizję co najmniej przez cztery godziny dziennie bardziej odczuwają agresje w stosunku do siebie i 

uważają świat za bardziej niebezpieczny, niż te, które spędzają przed telewizorem najwyżej dwie 

godziny dziennie. 
350

 La protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision, Les brochures du CSA par Sophie Jehel-

Cathelineau et Conseil supérieur de l'audiovisuel France, 1997, źródło: materiały CSA. 

http://www.amazon.fr/protection-lenfance-ladolescence-t%C3%A9l%C3%A9vision-brochures/dp/2110897066/ref=sr_1_3/277-0917634-5992164?ie=UTF8&s=books&qid=1240650988&sr=1-3
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przecież wiele przyczyn: zwiększenie bezradności związane ze wzrostem bezrobocia, 

większa liczba rodzin, w których dziecko wychowuje się tylko z jednym z rodziców, 

nasilenie się niekorzystnych i powiązanych ze sobą zjawisk: używania narkotyków, 

problemów integracyjnych młodzieży obcego pochodzenia. Nie można jednak zaprzeczyć, 

że banalizacja przemocy w programach telewizyjnych i kinowych odgrywa istotną rolę w 

kształtowaniu umysłów i przyczynia się do banalizacji przemocy na co dzień” – 

argumentowała Sophie Jehel.351  

Wszystkie filmy, które mają być dystrybuowane we Francji muszą zostać objęte 

systemem klasyfikacji, co zostało określone w Dekrecie nr 90-174 z dnia 23 lutego 1990 

roku zmienionego 28 czerwca 2002 roku a dotyczącego klasyfikacji produkcji 

filmowych. Klasyfikacja filmów leży w gestii Centre National du Cinema et de L’image 

Animee, które podlega bezpośrednio Ministrowi Kultury.  

Centre National du Cinema et de L’image Animee ma przede wszystkim za 

zadanie informować społeczeństwo o zawartości filmów, które mogą negatywnie 

wpływać na rozwój i osobowość małoletnich. Co ważne, komisja wykonuje tę misję w 

ramach swobody twórczej a jej rola sprowadza się jedynie do podmiotu opiniotwórczego 

zarówno dla opinii społecznej, jak i nadawców, którzy w ramach swoich obowiązków 

nadawczych są zobligowani m.in. do ochrony małoletnich widzów poprzez stosowanie 

klasyfikacji. Nie istnieje we Francji cenzura prewencyjna, dlatego komisja nie może 

dokonywać żadnych zmian, czy cięć w filmach.  Co interesujące, oficjalne dyskusje 

prowadzone podczas klasyfikacji w komisji nie są jawne, a jej członkowie są 

zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej.  

Filmy wyświetlane we francuskich kinach są klasyfikowane według trzech 

kategorii – poniżej 12, 16 i 18 lat, przy czym w przypadku filmów pornograficznych, 

bądź też zawierających sceny brutalnej przemocy można zastosować tzw. kategorię „X” 

co oznacza, że film nie powinien być w ogóle emitowany, przy czym, jak wspomniałam 

powyżej, Komisja nie może nakazać zdjęcia z anteny czy z kina takiej produkcji. 

Klasyfikacja ma wyłącznie charakter opinii.   

Zazwyczaj klasyfikacja nieodpowiednie dla dzieci „poniżej 12 lat” obejmuje 

filmy, które zawierają sceny samobójstw, bądź też sceny narkotyzowania się. W 
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przypadku filmów zawierających sceny erotyczne, są one na ogół klasyfikowane jako te, 

które nie mogą być prezentowane dzieciom poniżej 16 roku życia.  

Co ważne, klasyfikacja określonego filmu często różni się w zależności od tego, 

gdzie film ma być dystrybuowany – czy w kinie, czy w telewizji. Filmy wyświetlane w 

kinie mają zazwyczaj niższą kategorię, aniżeli te, wyświetlane w telewizji. Film, który w 

kinie jest dopuszczony dla dzieci poniżej 12 roku życia, w telewizji jest sklasyfikowany 

dla dzieci poniżej 16 roku życia. Takie rozwiązanie świadczy o tym, że członkowie 

komisji uznali, iż dziecko ma nieograniczony dostęp do filmów wyświetlanych w 

telewizji, stąd też istnieje większa potrzeba ochrony dzieci właśnie w tym przypadku.   

 

 

 

6.2. Conseil Superieur de l’Audiovisuel – (CSA). 

 

Conseil Superieur de l’Audiovisuel to organ regulacyjny radiofonii i telewizji o 

statusie “niezależnej” instytucji, której funkcjonowanie jest opłacane z budżetu państwa. 

Funkcjonowanie CSA opiera się na zapisach tzw. ustawy o swobodzie komunikowania z 

30 września 1986 roku
352

.  

Organ ten nie pełni funkcji kodyfikacyjnej, czyli nie wypracowuje ani nie 

dysponuje kodeksem zawierającym standardy etyczne dotyczące zawartości programów 

telewizyjnych. Dysponuje natomiast innym narzędziem w postaci prawa do wydawania 

rekomendacji w zakresie:  

1. pluralizmu informacji; 

2. reklamy i sponsoringu; 

3. etyki i deontologii programowej; 

4. audycji dostosowanych dla osób niesłyszących i słabo słyszących; 

5. języka francuskiego oraz co najważniejsze z punktu widzenia tematu niniejszej 

dysertacji, ochrony dzieci i młodzieży. 

Francuski system w zakresie standardów etycznych i programowych (dosł. éthique 

et déontologie des programmes) w dziedzinie radiofonii i telewizji, obejmuje też 

                                                
352  Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tekst ustawy:  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&dateTexte=20090818.   
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programy rozpowszechniane w internecie (chodzi tu o tradycyjne programy linearne, nie 

zaś o audiowizualną zawartość witryn lub portali internetowych).   

 CSA ma prawo oceniać nadawców pod kątem realizacji i wypełniania treści 

rekomendacji wydanych przez samą CSA. Te ostatnie są publikowane we francuskim 

Dzienniku Ustaw, tzw. Journal Officiel i mają moc obowiązującą, a ich nieprzestrzeganie 

podlega karze sankcji ze strony CSA. Ten status wynika z orzeczenia francuskiej Rady 

Stanu (Conseil d’Etat) z dn. 9.02.2004 r. w sprawie TF1 przeciwko CSA. Dzięki temu 

orzeczeniu CSA: 

1. może nakładać na nadawców sankcje za nieprzestrzeganie treści 

rekomendacji; 

2. może narzucać nadawcom wymóg przestrzegania zasad, które stanowią 

interpretację aktów legislacyjnych lub wykonawczych jeżeli zasady te 

zgodne są z ich sensem i zasięgiem; 

3. może czuwać nad przestrzeganiem aktów innych niż ustawa z 30 września  

1986 r. i jej rozporządzenia wykonawcze. 

 Wynikające z art. 1 i 15 ustawy o wolności komunikowania (Loi n°86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication) obowiązki nadawców w zakresie 

m.in. etyki programowej i ochrony dzieci i młodzieży, określone są  w  umowach 

zawieranych z nimi przez CSA. Są to tzw. conventions w przypadku nadawców 

prywatnych oraz tzw. cahiers des misssions et des charges w przypadku nadawców 

publicznych. Ci ostatni mają szerszy zakres obowiązków w tym zakresie, ponieważ 

zobowiązują się nie tylko do zapewniania rzetelności, niezależności i pluralizmu 

informacyjnego, różnorodności i komplementarności programów, ale też do zachowania 

wysokich standardów w zakresie etyki w tym także w zakresie ochrony małoletnich 

widzów.  

Rola CSA w zakresie przestrzegania tych obowiązków polega na monitorowaniu 

programu, co znajduje odzwierciedlenie w rocznym sprawozdaniu z działalności tego 

organu, gdzie w części pt. „Kontrola programów” znajduje się rozdział pt. „Deontologia 

programowa i informacyjna” w zakresie radia i telewizji. 

Artykuł 18 ustawy o wolności komunikowania nakłada na  CSA obowiązek 

corocznego sporządzania raportu obejmującego: sprawozdanie z działalności CSA, raport 
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z przestrzegania ustawy, raport z wywiązywania się z zobowiązań spółek i 

przedsiębiorstw publicznych objętych ustawą. Coroczny raport jest adresowany do 

Prezydenta, Rządu oraz Parlamentu. W raporcie tym CSA może przedstawić propozycje 

zmian o charakterze ustawodawczym i normatywnym oraz może przedstawić uwagi na 

temat podziału wpływów z abonamentu oraz reklamy pomiędzy organizacje sektora 

publicznego. Raport ten nie wymaga akceptacji żadnej z instytucji i tym samym nie może 

być ani zmieniany ani odrzucony. Nie jest on także przedmiotem specjalnej debaty 

parlamentarnej.  

 

 

6.3. System znakowania audycji – główne założenia.  

 

Negocjacje z nadawcami na temat ochrony małoletnich przed demoralizacją w 

telewizji rozpoczęły się we Francji na dobre w roku 1996. Dotyczyły przyjęcia 

wspólnego porozumienia przez cztery główne, niekodowane kanały francuskie: prywatne 

stacje TF 1 i M6, których umowy właśnie wygasały oraz stacje publiczne: France 2 i 

France 3.
353

  Warto w tym miejscu zaznaczyć, że także Canal + zastosował klasyfikację, 

jednak użył do tego celu własnych odrębnych piktogramów, co jak wykazały późniejsze 

badania opinii publicznej, nieco wprowadzało w błąd odbiorców, którzy różnie je 

interpretowali.  Dla przykładu: Canal + oznaczał kolorem zielonym programy, które 

stanowiły pierwszy stopień ostrzegania odbiorców. Ci natomiast rozumieli kolor zielony 

jako „zielone światło”, a więc przyzwolenie dla oglądania danej audycji. Z czasem 

zielony kolor został zastąpiony przez kolor niebieski. Generalnie jednak system 

oznakowania audycji spotkał się z bardzo dużym poparciem społeczeństwa, a po roku od 

wprowadzenia go, CSA wystąpił do wszystkich sieci kablowych o przyjęcie tego 

systemu także u nich.  Francuski system klasyfikujący od momentu powstania był 

wielokrotnie modyfikowany. Pierwotna wersja dzieliła piktogramy tylko pod względem 

kolorystyki.  

                                                
353

 W przypadku francuskich kanałów publicznych tylko rząd mógł określić zobowiązania telewizji 

publicznej w „Regulaminie zadań i zobowiązań”. Z prawnego punktu widzenia wznowienie znakowania 

programów, przewidywane przez te teksty wnoszące pewne ograniczenia, miało nastąpić dopiero w 

1998 roku, jednak stacje publiczne włączyły się w negocjacje i wprowadziły system znakowania tak jak 

stacje prywatne, czyli w roku 1996. 
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Warto w tym miejscu przypomnieć pierwotną wersję klasyfikowania audycji.  

 

Kółko z rombem w kolorze zielonym: dla wszystkich widzów.  

Kanały nie miały obowiązku stosowania tego piktogramu.   

 

Kółko z kółkiem w środku w kolorze niebieskim: programy 

zawierające sceny, które mogą zaszkodzić młodym widzom. 

Godziny nadawania takich programów pozostawia się to do 

uznania kanału, z tym że emisja nie mogła się odbyć w czasie 

programów przeznaczonych dla dzieci. Kanał telewizyjny miał 

zwrócić  szczególną uwagę na zapowiedzi programów z tej 

kategorii, które były nadawane podczas emisji dla dzieci lub w 

czasie do nich zbliżonym. 

 

Kółko z pomarańczowym trójkątem w środku – programy 

przeznaczone dla widzów od lat 12, jak również programy, które 

mogły zaszkodzić młodym widzom, zwłaszcza jeśli scenariusz 

systematycznie i w sposób powtarzający się odwoływał się do 

przemocy fizycznej lub psychicznej. Takie dzieła nie mogły być 

nadawane przed godziną 22:00. Wyjątkowo można było zgodzić się 

na ich wyemitowanie przed godz. 22:00, z wyjątkiem wtorków i 

piątków, sobót oraz dni poprzedzających dni świąteczne. 

Zapowiedzi takich dzieł nie mogły zawierać scen, które raniłyby 

wrażliwość młodych widzów. Poza tym, zapowiedzi nie wolno 

było emitować w czasie zbliżonym do programów przeznaczonych 

dla dzieci.   

 

Kółko z czerwonym kwadratem w środku – audycje przeznaczone 

dla widzów od lat 16, jak również programy o charakterze 

erotycznym lub zawierające sceny brutalnej przemocy, które 

mogłyby zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 
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moralnemu dzieci i młodzieży poniżej 16 lat. Miały być 

przeznaczone tylko dla doświadczonych widzów i nadawane tylko 

po godzinie 22:30. Zapowiedzi takich programów nie mogły 

zawierać scen, które raniłyby  wrażliwość młodych widzów. 

Zapowiedzi ich nie mogły być emitowane przed godziną 20:30.  

 

Kółko z czerwonym krzyżykiem – dzieła kinowe, przeznaczone dla 

widzów od lat 18, jak również programy zarezerwowane dla 

doświadczonych widzów dorosłych, które – zwłaszcza ze względu 

na obsceniczny charakter – mogły zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi osób niepełnoletnich.  

We wrześniu 2002 roku wprowadzono bardzo radykalną i znaczącą zmianę w 

systemie. Zastąpiono bowiem kolorowe symbole nowymi piktogramami  opartymi tym 

razem na granicy wieku. Znaczki od tej pory nie tylko charakteryzowały się określonymi 

kolorami, ale miały wpisany wiek, jaki zalecany jest podczas wyboru programu.   

Przed rokiem 1996  każda ze stacji wprowadziła na własny użytek swój system 

oznakowań. Po wspólnych ustaleniach z CSA nadawcy dzisiaj są zobowiązani do 

powołania specjalnych komisji przeglądu wstępnego i przystąpienia do klasyfikacji 

wszystkich nadawanych przez siebie programów, a więc nie tylko filmów. Skład takiej 

komisji jest wewnętrzną sprawą poszczególnych stacji. Jedynym warunkiem jest 

poinformowanie CSA o ostatecznym składzie. Zazwyczaj w skład komisji wchodzą 

kierownicy jednostek programowych poszczególnych kanałów. Jednostki programowe 

proponują pewną klasyfikację, która jest następnie omawiana przez komisję.  

Warto nadmienić, że France 2 zasięga opinii ekspertów z zewnątrz, M6 natomiast 

prosiła o konsultację matki. Ale ostateczne decyzje dotyczące klasyfikacji i układu 

programów we francuskiej telewizji wchodzą w zakres odpowiedzialności dyrekcji 

danego kanału.
354

 

System francuski charakteryzuje się prostotą piktogramów. Są one także bardzo 

czytelne i jednakowe dla wszystkich kanałów. System znakowania programów musi 
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pojawiać się w zapowiedziach programowych prezentowanych w prasie oraz w 

zapowiedziach emitowanych przez telewizję. Prostota piktogramów, fakt, że jest ich 

niewiele, są czytelne, a przede wszystkim wspólne dla wszystkich kanałów  francuskich, 

czyni z nich dość skuteczny środek ochrony. Francuskiego systemu znakowania nie 

stosuje się w stosunku do prasy i reklamy telewizyjnej. Wiadomości telewizyjne nie 

podlegają znakowaniu, jednak prezenter ma obowiązek złożyć ustne ostrzeżenie w 

przypadku występowania scen, które mogłyby negatywnie wpłynąć na fizyczny, 

psychiczny lub moralny rozwój małoletnich.   

Aktualny francuski system klasyfikacji programów we Francji przedstawia się 

następująco: 

 
 
 Klasa I  

 Wszyscy  (bez znaków)  

 

 

 

 Kategoria II  

 Nie zaleca się poniżej 10  (programy, w których mogą występować sceny 

nieodpowiednie dla dzieci poniżej 10 lat).  

 

 

 

 Kategoria III  

 Nie zaleca się dla dzieci poniżej 12 roku życia  (programy, które nie 

powinny oglądać dzieci do 12 roku życia, w których występuje powtarzająca 

się i systematycznie stosowana przemoc fizyczna lub psychiczna).  

 

 

 

 Kategoria IV  

 Nie zaleca się dla dzieci do 16 roku życia (dotyczy to programów 

erotycznych lub brutalnych, które mogą zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu dzieci w wieku poniżej 16 lat).  

 

 

 

 Kategoria V  

 Nie zaleca się przed 18 rokiem życia (mowa tu o filmach, programach 

pornograficznych lub wyjątkowo brutalnych zastrzeżonych dla osób 

dorosłych, które mogą zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu dzieci w wieku poniżej 18 lat).  

 

Gdy program trwa dłużej niż trzydzieści minut, ikona musi być obecna na ekranie 

przez co najmniej pięć minut na początku programu. Gdy program trwa dłużej niż 
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trzydzieści minut i zawiera jedną lub więcej przerw, ikona musi być obecna na ekranie 

przez co najmniej pięć minut na początku programu oraz minutę po każdym cyklu 

reklam. Jeśli zaś programy trwają dłużej niż trzydzieści minut, ale  nie obejmują reklam, 

ikona musi być obecna na ekranie przez jedną z następujących opcji: 

 Przez co najmniej pięć minut na początku programu po raz drugi w ciągu 

minuty po piętnastu minutach, 

 Przez co najmniej dwanaście minut na początku programu.  

Programy dla najmłodszych dzieci nie mogą być klasyfikowane w kategorii wyższej niż 

kategoria I i dlatego są zwolnione z obowiązku stosowania oznakowania. Także reklamy 

telewizyjne programów i animacje dla dzieci (Disney Channel, Toon Disney) są 

zwolnione z obowiązku stosowania oznakowania. W kanałach dla dzieci, które zmierzają 

do szerokiego grona odbiorców (np. Fox Kids) emisje programów, które mogłyby zranić 

wrażliwość młodych ludzi powinny być poprzedzone ostrzeżeniem dla dzieci i rodziców. 

Emisje "nie zalecane dla osób poniżej 10 lat" nie mogą być nadawane przed godziną 

21:00.  

 Conseil Superieur de l’Audiovisuel określiła szereg kryteriów, które muszą być 

wzięte pod uwagę przez nadawców w klasyfikacji : 

1. liczba i rodzaj brutalnych scen;  

2. są one zbędne lub niezbędne dla scenariusza;  

3. czy w scenariuszu użycie przemocy jest sposobem na rozwiązywanie 

konfliktów;  

4. realizm przemocy, wzmocnienie obrazów przemocy dźwiękiem, które w 

sposób dodatkowy może generować lęk;  

5. przywoływanie tematów, takich jak narkotyki, samobójstwa, kazirodztwo, 

przemoc w rodzinie;  

6. sposób przedstawiania aktów seksualnych;  

7. wizerunek kobiety np. poniżający stosunek 

8. psychologia postaci, okoliczności i następstwa stosowania przemocy np.  

kary lub nagrody za akty przemocy, itp.).  

9. charakter bohatera, jego motywacje w używaniu przemocy lub 

niebezpieczne lub nielegalne (narkotyki, itp.) zachowanie  

10. obecności dzieci podczas brutalnych scen.  
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Francuski system wymienia cztery kategorie, które warunkują klasyfikację 

programów: 

Kategoria II: harmonogramy nadawania tych programów są w gestii komisji 

decydującej o klasyfikacji, choć ta kategoria nie może dotyczyć programów dla dzieci. 

Kategoria III: programy z taką klasyfikacją nie powinny być nadawane przed godziną 

22 :00.  W wyjątkowych przypadkach, nadawca może wyemitować dany film czy 

program opatrzony taką kategorią, lecz po godzinie 20:30, z wyjątkiem środy, piątku, 

soboty, Wigilii, świąt i w czasie ferii szkolnych.  Liczba takich wyjątków nie może 

jednak przekroczyć czterech rocznie.
355

   

Kategoria IV: programy opatrzone taką kategorią są zastrzeżone wyłącznie dla osób 

dorosłych, programy te mogą być nadawane po godzinie 22:30 na kanale innym niż 

filmowy i po godzinie 20:30 na kanale filmowym.  

Kategoria V: z wyjątkiem upoważnionych kanałów, programy te podlegają całkowitemu 

zakazowi dystrybucji. Rozpowszechnianie programów objętych tą kategorią jest 

dozwolone wyłącznie na usługi objęte specjalnymi warunkami. Mowa tu m.in. o 

rozpowszechnianiu programów wyłącznie między północą a piątą rano.    

Francja podejmując problem obecności scen zawierających przemoc lub elementy 

pornograficzne położyła przede wszystkim nacisk na zapewnienie ochrony najmłodszych 

widzów poprzez wprowadzenie pewnego samoograniczenia się nadawców, formalnie 

następuje to poprzez włączenie konkretnych rozwiązań do przedłużanych umów 

koncesyjnych.  

Można więc stwierdzić, iż francuski system samoograniczenia składa się z 

następujących zobowiązań: 

1. do pokazywania programów odpowiednich dla widowni rodzinnej w godzinach 

między 6:00 a 22:00; 

2. do ustalenia systematycznej klasyfikacji programów; 

3. do utworzenia wspólnego systemu kodów pozwalającego widzom dokonać łatwej 

identyfikacji programów stosownie do kategorii, do której one należą; 

4. do wprowadzenia stałej listy czasowej zgodnie z kategorią programu: 

I – bez ograniczeń czasowych. 

II – nie mogą być nadawane w czasie pokazywania programów dla dzieci, 
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III – nie mogą być na liście przed godz. 22:00, albo wyjątkowo ze stale 

wyświetlanym piktogramem, 

IV – nie mogą być na liście przed godz. 22:30, 

V – nie mogą być pokazywane w kanałach, które nadają bez jakichkolwiek 

ograniczeń. 

5. zwiastuny programów, zawierających sceny przemocy nie mogą być nadawane w 

bliskich odstępie czasowym od programów dla dzieci, w tym niektóre przed 

20:30; 

6. sceny zawierające przemoc, które mogą wywołać stres, a są pokazywane podczas 

programów informacyjnych muszą być poprzedzone ostrzeżeniem.  

Ponadto stacje telewizji publicznej w ramach zasad samoregulacyjnych mają 

wystrzegać się rozpowszechniania programów szkodzących rozwojowi fizycznemu, 

psychicznemu i moralnemu nieletnich, scen pornograficznych, tworzenia widowisk 

„przemocy dla przemocy”. Zasadnicze założenie CSA o wzięciu większej 

odpowiedzialności przez nadawców za wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży, 

przyjmuje ustalenie o nienadawaniu między godziną 6:00 rano a 22:30 programów 

erotycznych lub ukazujących przemoc, a także nienadawaniu ich w dniach wolnych od 

zajęć szkolnych. Monitoring przeprowadzany przez CSA jest w stanie wychwycić 

nieprzestrzeganie przez określonego nadawcę zapisów tych zasad i w razie potrzeby 

może spowodować nałożenie na niego kary finansowej. Zazwyczaj zastrzeżenia CSA 

odnoszące się do nadawców dotyczą zbyt niskiej oceny przemocy lub erotyki zawartej w 

programach (znacznie częściej jednak przemocy). Francuskie stacje telewizyjne często 

nie przywiązują większej wagi do przemocy i jej ewentualnego wpływu na najmłodszych 

widzów, zwłaszcza dotyczy to produkcji amerykańskich.
356

     

Francuski system klasyfikacji wydaje się dość liberalny na pierwszy rzut oka. 

Filmy, które pozornie nie szkodzą młodzieży i nie mają jakichkolwiek realnych odniesień 

do jej własnego życia we Francji – chociażby „Rambo” - są określane jako te „bez 

ograniczeń wiekowych”. We Francji dominuje bowiem pogląd, że francuskie dzieci nie 

identyfikują się z bohaterami takich filmów, gdyż mają wielki dystans do tego rodzaju 

filmowej przemocy. Dlatego uważa się, że tego rodzaju filmy nie są szczególnie 
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szkodliwe. Mówi się nawet o swego rodzaju kulturowym immunitecie dla amerykańskich 

filmów. Z drugiej jednak strony, klasyfikacja francuska szczególnie ostro podchodzi do 

oznakowań filmów, które dostarczają dzieciom i młodzieży francuskiej wzorców 

zachowań charakterystycznych dla ich codziennego życia. Bardzo surowo podchodzi się 

więc do filmów, które na przykład pokazują samobójstwa. To poważny problem we 

Francji, która ma bardzo wysoki odsetek samobójstw wśród młodzieży. Jeżeli film 

odnosi się do problemów egzystencjalnych francuskiej młodzieży i oferuje rozwiązania, 

które uważa się za niebezpieczne, wówczas we francuskich kanałach taki film otrzyma na 

pewno kategorię nie niższą niż „16".
357

 

 

 

6.4.  Wolność wypowiedzi w Konstytucji Francji; konstytucyjne oraz 

ustawowe  dopuszczalne ograniczenia dotyczące treści. 

 

Ochrona praw człowieka i jego podstawowych wolności ma we Francji swoje 

historyczne źródła w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku.
358

 Deklaracja 

miała stanowić wstęp do przyszłej konstytucji a wolność, równość uznane zostały w niej 

za prawa naturalne, a więc niezależne i wcześniejsze od państwa. Deklaracja z 

konstytucją z 1958 r. oraz wstępem do konstytucji z 1946 r. tworzą tzw. blok 

konstytucyjny.  

Art. 12 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela stanowi:
359

  

"Swobodne przekazywanie myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw 

Człowieka. Każdemu Obywatelowi przysługuje więc wolność słowa, pisma i druku, z 

                                                
357

 G. Langouët, Les jeunes et les medias en France, Paris, 2000, s. 220-230. 
358

 L. Garlicki, J. Zakrzewska, Ochrona praw człowieka we Francji, /w:/ L. Wiśniewski [red.], Ochrona 

praw człowieka w świecie, Bydgoszcz 2000, s. 259. 
359

 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela została uchwalona 26 sierpnia 1789 r. przez Konstytuantę. 

Stworzona przez rewolucję francuską, wywodziła się z filozoficznych i politycznych nurtów 

Oświecenia (Rousseau, Wolter, Diderot, J. Locke). W trakcie trwania Wielkiej Rewolucji, Deklaracja 

stanowiła jej podstawowy dokument programowy. Zredagowana według projektu Lafayett'a była 

wyrazem zmian zachodzących we Francji. Z 4 na 5 sierpnia Konstytuanta znosząc ustrój feudalny dała 

początek nowej ery w państwowości tego kraju.   Szerzej: J. Baszkiewicz, Historia Francji, Warszawa 

1974, s. 404 i n. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/26_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1789
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytuanta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_francuska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiecenie_(okres)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Jakub_Rousseau
http://pl.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://pl.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
http://pl.wikipedia.org/wiki/John_Locke


193 

 

zastrzeżeniem odpowiedzialności za jej nadużycie w wypadkach przewidzianych przez 

ustawę".
360

  

Tak skonstruowany zapis daje możliwość ingerowania w działalność mediów. 

Zapis ten bowiem przewiduje, iż wolność słowa podlega ograniczeniom nie 

wprowadzając równocześnie cenzury.
361

   

Równocześnie Artykuł 4 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela wskazuje iż: 

„Wolność polega na możności czynienia wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu; w ten 

sposób wykonywanie praw naturalnych każdego człowieka nie ma innych granic niż te, 

które zapewniają korzystanie z takich samych praw innym członkom społeczeństwa. 

Granice te może określać tylko ustawa”.
362

  

Ograniczenia wolności słowa muszą być więc zgodnie z zapisami art. 12 zgodne z 

zasadą legalności (praworządności), co dotyczy także takiej sytuacji, w której 

ustawodawca postanowił pozostawić decyzję organowi pozasądowemu, co do stosowania 

sankcji o charakterze karnym. Równocześnie należy wskazać na art. 34 francuskiej 

konstytucji, zgodnie z którym "Ustawa reguluje sprawy dotyczące: praw obywatelskich 

oraz podstawowych gwarancji zapewniających obywatelom korzystanie z ich swobód”.
363

 

Ograniczenia tych praw w ustawie muszą być więc przemyślane, ponieważ, jak wskazuje 

się w Deklaracji wykonywanie tych praw jest warunkiem istnienia demokracji i jedną z 

gwarancji poszanowania pozostałych praw i wolności. Dlatego też ograniczenie tych 

praw musi spełniać szereg warunków, w tym być niezbędne, właściwe i proporcjonalne 

do zamierzonego celu.  

Zapoznając się z rozwiązaniami francuskimi w zakresie ochrony małoletnich 

widzów  należy wziąć pod uwagę silną etatystyczną tradycję tego kraju, która w 

odniesieniu do mediów publicznych przejawia się, między innymi w sposobie 

definiowania tej niezależności, w tym szczególnie jej ram i zakresu. W tradycję 

etatystycznych rozwiązań w tym kraju wpisuje się odgrywanie przez struktury rządowe 

kluczowej roli w określaniu strategicznych (zarówno programowych jak i finansowych) 

aspektów działania nadawców publicznych. Jednocześnie służące do tego celu 
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instrumenty prawne zabezpieczają nadawców publicznych przed ingerencją struktur 

rządowych w ich bieżącą działalność redakcyjną, finansową czy instytucjonalną.  

Ochrona swobody przekazu jest we Francji sprawą wyjątkowo drażliwą. Zarówno 

intelektualiści jak i twórcy każdorazową dyskusję na temat ochrony dzieci przed 

negatywnym wpływem przemocy ukazywanej w środkach masowego komunikowania i 

znakowanie programów odbierają jako nakładanie na nadawców cenzury.  

Poza ustawą o swobodzie komunikowania (loi relative à la liberté de 

communication) 
364

, która stanowi podstawę prawną do określania standardów etycznych 

i programowych w zakresie ochrony i nadzoru nadawców, drugim filarem gwarancji 

niezależności mediów publicznych jest instytucja niezależnego organu regulacyjnego ds. 

audiowizualnych (CSA), którego rola i zakres kompetencji, podobnie jak każdej ze stron 

w tym systemie, jest ściśle określona. Punktem wyjścia jest określenie przez 

ustawodawcę celu, jaki ten organ ma pełnić w stosunku do nadawców publicznych, czyli 

gwarantowanie ich niezależności i bezstronności. Wiąże się to z przyznaniem CSA prawa 

do konsultacji zmian w ustawie i w cahiers oraz kompetencji kontrolnych dotyczących 

realizacji przez nadawców publicznych ich zadań zawartych w statucie, a także w 

ustawie i w cahiers.  Jednocześnie – w ramach równowagi i wyraźnego oddzielania 

wzajemnych zależności na linii: rząd – nadawcy – organ regulacyjny, CSA nie posiada 

prawa do kontrolowania tego, w jaki sposób nadawcy publiczni realizują dotyczące ich 

zobowiązania, ponieważ są to umowy dwustronne zawierane między ich właścicielem 

(Państwo) a daną spółką. 

Punktem wyjścia dla zachowania pełnej - według oceny strony francuskiej - 

niezależności redakcyjnej nadawców publicznych jest nakreślenie przez ustawę o 

swobodzie komunikowania ogólnych zadań programowych tych nadawców. Media 

publiczne mają zatem zapewnić „program charakteryzujący się różnorodnością i 

pluralizmem, w tym bezstronność, niezależność i pluralizm informacji, a także zapewnić 

pluralizm opinii i prądów myślowych, traktując je w równy sposób i z poszanowaniem 

zaleceń CSA”  W ten sposób ustawodawca określił: 
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1. dla nadawców publicznych: ramy ich niezależności redakcyjnej od rządu; 

2. dla rządu: zakres, którego musi się trzymać określając w cahiers obowiązki 

nadawców publicznych dotyczące pełnionej przez nich misji edukacyjnej, 

kulturalnej i społecznej, a także wymagań z zakresu obrony narodowej, ochrony 

małoletnich widzów, bezpieczeństwa publicznego oraz komunikowania rządu ze 

społeczeństwem w czasie kryzysu. 

Innym instrumentem promującym niezależność redakcyjną nadawców 

publicznych jest prawny zakaz cenzury, czyli oceny programu a priori. Francuska ustawa 

nie stanowi tego wprost, natomiast wyraźnie mówi, że tylko i wyłącznie CSA ma wobec 

programu nadawców publicznych uprawnienia kontrolne, czyli następcze i to wyłącznie 

w ściśle określonym zakresie, to znaczy kontroli zgodności działań danego nadawcy z 

jego obowiązkami ustawowymi i statutowymi oraz z zadaniami wynikającymi z cahiers. 

Art. 1 ustawy o swobodzie komunikowania stanowi, że „komunikowanie drogą 

elektroniczną skierowane do publiczności jest wolne”. Zasada ta wyklucza więc ze strony 

Conseil Superieur de l’Audiovisuel wszelką kontrolę audycji a priori, czyli przed ich 

emisją. Jednocześnie ten sam artykuł pierwszy w swej dalszej części podaje katalog 

ograniczeń dla powyższej zasady wolności. Należy do nich między innymi poszanowanie 

godności ludzkiej oraz ochrona dzieci i młodzieży, co zostało sprecyzowane w art. 15 

ustawy. Artykuł ten stwierdza bowiem, że Conseil Supérieur de l'Audiovisuel zapewnia 

ochronę dzieciństwa, dorastania i godności osoby w programach dostępnych dla 

społeczeństwa poprzez audiowizualną komunikację. Artykuł stwierdza jednocześnie, że 

programy, które mają wpływ na fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, 

nie mogą być udostępniane poprzez audiowizualne usługi komunikacyjne, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy nadawca zapewni ochronę małoletnim poprzez dobór odpowiedniego czasu 

emisji lub za pomocą wszelkich odpowiednich środków technicznych, dzięki którym 

będzie bardzo małe prawdopodobieństwo, że nieletni zobaczą dany obraz lub filmową 

produkcję.
365

 Oznacza to, że programy, o których mowa w artykule 15, a które są 

podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem telewizji, muszą być 

poprzedzone ostrzeżeniem w postaci wizualnego oznakowania w trakcie trwania 

programu.
366
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 Źródło: http://www.csa.fr/upload/publication/avril2009_loi86-1067.pdf 

http://www.csa.fr/upload/publication/avril2009_loi86-1067.pdf


196 

 

Wreszcie, artykuł ten gwarantuje, że programy radiowe i telewizyjne nie mogą 

zawierać jakiegokolwiek podżegania do nienawiści lub przemocy ze względu na rasę, 

płeć, obyczaje, religię lub narodowość.
367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
367

 L'article 15 loi du 1er août 2000 sur la liberté de communication, Loi n° 86-1067 du 30/09/1986 parue 

au JO du 01/10/1986.  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205


197 

 

Rozdział IV 

 

Polskie rozwiązania w zakresie ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami 

rozpowszechnianymi w telewizji.   

 

1. Uwagi ogólne. 

 

Obecna sytuacja prawna w Polsce nie gwarantuje właściwej realizacji prawa 

dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją w 

przekazach medialnych. Unormowania prawne, którymi dysponuje Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji nie stanowią gwarancji skutecznego przeciwdziałania temu 

zjawisku. Niestety, nie przyniosło również oczekiwanych skutków porozumienie 

polskich nadawców "Przyjazne Media" z dnia 25 lutego 1999 roku, zmierzające do 

zwiększenia ich odpowiedzialności za ochronę młodych widzów. Diagnoza sytuacji w 

tym zakresie oraz niepokój związany z przedłużającymi się pracami legislacyjnymi nad 

obywatelskim projektem ustawy, który z czasem zmienił się w projekt poselski, były 

wielokrotnie przedmiotem analiz znawców tematu.  

W Polsce zazwyczaj dopiero pod wpływem jakieś tragedii powraca temat o 

zaostrzeniu kar, a temat szkodliwych treści ukazywanych w środkach masowego 

komunikowania jest traktowany jako „polityczna bitwa” między skrajnymi postawami 

wśród polityków – począwszy od środowisk lewicowych, które każdorazową próbę 

rozpoczęcia debaty w tej kwestii i pochylenia się nad problemem, sprowadzają do hasła 

„to zamach na wolność słowa”. Z drugiej strony mamy środowiska skrajnie prawicowe, 

których pomysły uregulowania tych zagadnień często ocierają się o cenzurę. W Polsce, 

jak nigdzie indziej na świecie, problem „medialnej przemocy” staje się problemem 

politycznym i to politycy uzurpują sobie jedynie słuszne prawo decydowania o tym, co 

jest, a co nie jest właściwe do oglądania przez polskie dzieci w telewizji.  

W Polsce, owszem, powstają inicjatywy obywatelskie zbierające podpisy, tym nie 

mniej jest to już reakcja na skutek. Natomiast nie od dziś wiadomo, że najlepszym 

rozwiązaniem jest zapobieganie. Żeby zapobiegać, należy rozpoznać przyczyny, a 

następnie podjąć odpowiednie działania. Należy przy tym wszystkim pamiętać, że 

dystrybutorzy zawsze będą bronić prawa do przedstawiania najokrutniejszych nawet scen 
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z życia, powołując się na swobodę wyrażania własnej opinii przez twórców. Bez 

wątpienia istnieje potrzeba roztropnych regulacji prawnych. Obserwując jednak 

rzeczywistość szeroko pojętych mediów, dotychczasowe regulacje w tej dziedzinie nie 

mają za sobą siły egzekucji. Pojęcia takie jak: przemoc, obsceniczność, wulgaryzm, 

niełatwo poddają się ustawowemu sprecyzowaniu. To, co najbardziej porusza w 

dyskusjach prezentowanych w mediach, to uczucie bezsilności w obliczu inwazji zła. 

 

2. Wolność słowa w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i prawnie 

dopuszczalne  ograniczenia dotyczące treści.  

 

Wolność wypowiedzi, rozumiana jako wolność przekazywania i otrzymywania 

informacji zawiera w sobie także możliwość nieograniczonego przekazywania informacji 

w środkach masowego przekazu. W tym sensie obejmuje ona również swobodę 

emitowania  wszystkich obrazów, niezależnie od ich treści oraz formy. Bez wątpienia 

podlega ona bardzo silnej ochronie, jednak w żadnym kraju nie jest nieograniczona. 

Poszukując prawnych możliwości ograniczenia przemocy na ekranie trzeba sięgnąć do 

tych właśnie regulacji, które chronią wolność wypowiedzi oraz tych, które wprowadzają 

wspomniane ograniczenia. 

Zagadnienie wolności słowa oraz dopuszczalnych ograniczeń tej wolności w 

polskiej Konstytucji zostały ujęte aż w sześciu artykułach. Takie rozwiązanie, na tle 

innych europejskich konstytucji, można uznać za nieco niezrozumiałe. Jak wskazuje 

Izabela Dobosz: „Standardem jest, że przepisy rozmaitych konstytucji po 

wyartykułowaniu zasady, że prasa jest wolna, od razu wskazują na niedopuszczalne 

ograniczenia tej wolności, np. art.5 konstytucji RFN z 1949 r., art.21 konstytucji Włoch z 

1947 r., art.7 konstytucji Holandii z 1814 r., art.20 konstytucji Hiszpanii z 1978 r., art.37 

i 38 konstytucji Portugalii z 1976 r.”
368

  

Generalna zasada dotycząca „wolności prasy” została wyrażona w art.14 polskiej 

Konstytucji, który stwierdza, że: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i 

innych środków społecznego przekazu”.
369

 Ten lakoniczny zapis nie zawiera 

jednocześnie mowy o żadnych ograniczeniach dotyczących treści publikacji, które  

                                                
368

 I. Dobosz, op.cit. s.55. 
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zostały ujęte w dalszych artykułach Konstytucji.   

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stanowi także, że "Każdemu zapewnia się 

wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji" 

(art. 54 ust. 1). Na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego 

w radiofonii i telewizji stoi zgodnie z zapisami art. 213 ust. 1 Konstytucji Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji. Zagwarantowany zakaz stosowania cenzury wobec środków 

społecznego przekazu został wyrażony z kolei w art. 54 ust. 2 Konstytucji, który 

stwierdza: „Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie 

prasy jest zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania 

koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej”.  

Artykuł ten przewiduje dopuszczalność koncesjonowania tylko stacji radiowych i 

telewizyjnych, wprowadzając jednocześnie konstytucyjny zakaz koncesjonowania 

wydawania gazet i czasopism. Jak twierdzi W. Skrzydło dopuszczenie możliwości 

koncesjonowania radia i telewizji wynika z czysto technicznych względów i jest 

podyktowane potrzebą przeprowadzenia różnych zabiegów, jak chociażby przyznawanie 

częstotliwości.
370

  

W rozdziale II Konstytucji, który został zatytułowany „Wolności, prawa i 

obowiązki człowieka i obywatela” w „Zasadach ogólnych”  w art. 30 zawarto 

unormowanie, które gwarantuje, że „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka 

stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej 

poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.
371

 Zdaniem I. Dobosz tak 

sformułowany zapis stanowi wyraźne nawiązanie do nurtu prawnonaturalnego i „niezbyt 

przystaje do praw obywatelskich, których źródłem jest stanowione prawo (a nie 

ogólnoludzkie wartości).
372

  Z kolei W. Skrzydło podkreśla, że zasada wyrażona w art.30 

musi być rozpatrywana w ścisłym powiązaniu z art. 91 ust.2, w którym czytamy: 

„Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma 

pierwszeństwo przed ustawą, jeśli ustawy tej nie da się pogodzić z umową”. Według W. 

Skrzydły prawo naturalne zostało skodyfikowane w umowach międzynarodowych, a 
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skoro Polska jest ich sygnatariuszem i tą drogą zaczęły one w Polsce obowiązywać, to 

tylko i wyłącznie w ten sposób prawo naturalne może mieć prawnie obowiązujący 

charakter. „Niezbywalność oznacza, że jednostka nie może zrzec się godności, zaś 

nienaruszalność należy traktować jako zakaz pozbawiania godności człowieka, jak też jej 

ograniczania przez osoby prywatne, władze publiczne czy organy państwowe”.
373

  

Dla omawianej problematyki niezwykle istotny jest kolejny - 31 artykuł 

Konstytucji, który w ust.1 stwierdza, że „Wolność człowieka podlega ochronie prawnej”. 

Przez tę wolność należy więc rozumieć nie tylko wolność osobistą, nietykalność osobistą, 

ale także wolność komunikowania się z innymi, wolność słowa, wypowiedzi, wyrażania i 

rozpowszechniania poglądów. Ust. 2 tego artykułu podkreśla jednak, że przewiduje się 

ograniczenia tej wolności, gdyż: „Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa 

innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje”. 

Art. 31 ust. 3 idzie o krok dalej i konkretyzuje: „Ograniczenia w zakresie 

korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i 

tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub 

porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 

albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i 

praw”.   

Konstytucja stanowi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 

praw i wolności mogą być ustanowione wyłącznie w ustawie, mogą być więc 

wprowadzane przez Sejm i Senat, jako ciała przedstawicielskie pochodzące z wyborów 

powszechnych. Wyłącznie te organy mają więc możliwość wprowadzenia takowych 

ograniczeń nadając im formę ustawy, a więc aktu prawnego parlamentu uchwalanego w 

szczególnym trybie i zajmującego wysokie miejsce w systemie źródeł prawa w 

państwie.
374

  

Konstytucja ustanawiając zasadę dotyczącą wolności, jednocześnie wskazuje więc 

na jej granice oraz wymagane warunki w przypadku konieczności jej ograniczenia, gdyż 

tak jak zostało wspomniane wcześniej, wolność nie jest wartością chronioną 

bezwzględnie. To interesy państwa demokratycznego mogą uzasadniać potrzebę 

wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności. W artykule 
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31 ust.3 Konstytucji zamieszczono w związku z tym zamknięty katalog przesłanek, w 

ramach których ograniczenia są dopuszczalne.
375

 Jak wynika z cytowanego wcześniej 

artykułu, zasadniczą przesłanką o formalnym charakterze jest wymóg zachowania formy 

ustawowej, natomiast względy materialne to bezpieczeństwo państwa, porządek 

publiczny, ochrona środowiska, zdrowie i moralność publiczna, albo wolności i prawa 

innych osób. Nawet jednak, gdy wskazane wyżej okoliczności zaistnieją, związane z 

nimi ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw, czyli znosić elementów 

niezbędnych do określenia tożsamości danego prawa lub wolności. Ograniczenia nie 

tylko muszą być faktycznie uzasadnione i prawnie dopuszczalne, lecz także ich zakres 

powinien odpowiadać niezbędnej w danej sytuacji potrzebie. Konieczne jest także 

zachowanie właściwej proporcji pomiędzy efektami wprowadzonych ograniczeń a 

dodatkowymi obciążeniami jednostki z nich wynikającymi.  

W kontekście art. 31 ust. 3 oraz w odniesieniu do problematyki niniejszej 

dysertacji można zatem stwierdzić, że przesłankami ograniczeń wolności mogą więc być: 

po pierwsze – prawa dziecka wynikające z prawa naturalnego, bo przecież dziecko jest 

osobą, jego zdrowie fizyczne i psychiczne a także moralność publiczna.   

Istotny dla poruszanej problematyki jest także art. 72 ust. 1 Konstytucji, który 

ustanawia ogólną gwarancję ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 

wyzyskiem i demoralizacją. Artykuł ten gwarantuje, że prawa dziecka są chronione przez 

Rzeczpospolitą Polską, a każdy, a więc nie tylko rodzice, ale i dzieci, może domagać się 

od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed wyżej wymienionymi 

zjawiskami
376

. Przepis ten, zapewniając ochronę dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją ma przede wszystkim na względzie sytuacje, 

w których dziecko jest ofiarą przemocy, okrucieństwa lub wyzysku w sensie dosłownym. 

Wypadki takie rzadko będą wynikiem wykorzystania wolności słowa lub wolności 

twórczości artystycznej. Wskazywałabym jednak, iż zastosowanie tego zapisu byłoby 

słuszne w przypadku np. wykorzystywania dzieci do filmów pornograficznych czy też w 

filmach prezentujących przemoc stosowaną wobec dziecka jako środka „artystycznego 

wyrazu”. Ten sam artykuł zapewnia także dziecku ochronę przed demoralizacją. 

Wówczas mamy do czynienia ze zderzeniem wolności słowa i wypowiedzi artystycznej 
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oraz wolności dziecka od demoralizujących go treści. Przecież zdrowie moralne dziecka 

jest wartością chronioną konstytucyjnie (art.72 ust.1). Konstytucja przewiduje także w 

tym artykule w ust. 4 instytucję Rzecznika Praw Dziecka, który zgodnie z wykładnią ma 

być wyspecjalizowanym w zakresie ochrony i pomocy dziecku urzędem. Polska odegrała 

zresztą znaczącą rolę w tworzeniu systemu ochrony dziecka w skali międzynarodowej 

wnosząc swój wkład w utworzenie Konwencji o Prawach Dziecka.   

W tym kontekście konieczne jest przywołanie również art. 48 ust. 1 konstytucji, 

który stanowi, iż „Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także 

wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.  

Tak skonstruowany zapis gwarantuje z jednej strony rodzicom prawo do 

wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, z drugiej jednak strony, 

nie pozbawia dzieci ich wolności stanowiąc jednocześnie granicę uprawnień 

wychowawczych rodziców, którzy te przekonania mają obowiązek respektować.
377

 

Także art. 53 ust. 3 Konstytucji daje rodzicom prawo do „zapewnienia dzieciom 

wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.  

Poszukując podstaw dla ewentualnego wprowadzenia ograniczeń w emisji treści 

szkodliwych w telewizji można byłoby ewentualnie odwołać się do konstytucyjnej 

przesłanki „moralności” lub „wolności i praw innych osób”. Jednoczesne odwołanie się 

chociażby do czynników o charakterze kulturowym czy religijnym, mogłoby pomóc w 

skonstruowaniu w miarę spójnego uzasadnienia dla takowych ograniczeń. Byłoby to 

jednak niesłychanie trudne, biorąc pod uwagę fakt, że przy próbie ograniczenia praw i 

wolności należy zastosować zasadę proporcjonalności. Oznacza to konieczność 

odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań. Po pierwsze, czy istnieją wystarczające 

przesłanki osiągnięcia zamierzonych skutków projektowanej regulacji prawnej. Po 

drugie, czy taka regulacja jest faktycznie niezbędna dla realizacji zamierzonego celu, a 

więc w tym przypadku ochrony moralności czy praw i wolności innych osób. Po trzecie,  

czy efekty wprowadzonej regulacji pozostają we właściwej proporcji do niedogodności 

związanych z ograniczeniami.
378

  

                                                
377

 W. Skrzydło, op.cit. s.47. 
378

   L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności na tle orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego, /w:/ Państwo i Prawo, 2001, s. 5-24. 



203 

 

 

3. Inicjatywy w obronie małoletnich przed szkodliwymi treściami 

prezentowanymi w telewizji: Porozumienie Polskich Nadawców 

Telewizyjnych „Przyjazne media”. 

 

3.1. Główne założenia. 

 

Pierwszą dużą inicjatywą samoregulującą w Polsce mającą na celu stworzenie 

sprawnego mechanizmu ochrony zdrowia małoletnich odbiorców programów było 

podpisanie 25 lutego 1999 roku w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 

Warszawie Porozumienia Polskich Nadawców Telewizyjnych „Przyjazne media” 
379

. 

Dokument podpisali przedstawiciele ośmiu największych działających wówczas 

na polskim rynku nadawców telewizyjnych (TVP, POLSAT, TVN, Nasza Telewizja, 

Telewizja Niepokalanów, CANAL +, Polska Telewizja Kablowa, Wizja TV).  W 

preambule porozumienia strony zadeklarowały: 

„Celem porozumienia jest podjęcie skutecznych działań dla ochrony dzieci i młodzieży 

przed odbiorem audycji, które mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu i moralnemu 

rozwojowi. Sygnatariusze niniejszego dokumentu a także nadawcy, którzy przystąpią w 

późniejszym czasie do porozumienia zobowiązują się dobrowolnie do ścisłego 

przestrzegania zasad i reguł postępowania w nim określonych”.
380

   

Fundamentalne znaczenie dla zawartego porozumienia nadawców miały trzy 

przyjęte przez sygnatariuszy zasady: 

1. nadawca przystępujący do porozumienia zobowiązany jest uczynić wszystko, co 

jest możliwe, by dzieci i młodzież nie były narażone na oglądanie programów, 

które nie są dla nich odpowiednie; 

2. eliminacja programów eksponujących brutalność i przemoc oraz naruszających 

powszechnie przyjęte normy obyczajowe wymaga wprowadzenia skutecznych 

mechanizmów kontroli przez samych nadawców; 

                                                
379

 Tekst porozumienia otrzymałam z Biura Programowego KRRiT. Jest on także dostępny na stronie 

internetowej http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/publikacje/analizy/przyjazne_media.pdf. 
380

 Przyjazne media. Ocena i Perspektywy Porozumienia Polskich Nadawców Telewizyjnych. KRRiTV, 

Warszawa 2001, wydawnictwo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, s. 47-62. 
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3. potrzebne jest wprowadzenie jednolitego systemu ostrzegania widzów, a 

szczególnie rodziców dzieci i młodzieży, o potencjalnej szkodliwości programów 

dla różnych grup wiekowych
381

;  

Strony w uzasadnieniu wymieniły także cztery główne przesłanki, jakimi 

kierowano się przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu porozumienia „Przyjazne 

media”. 

1. Przesłanki etyczne: nadawcy zwrócili uwagę, że zdrowie fizyczne, psychiczne i 

moralne dzieci jest wspólnym dobrem, dlatego świadomi wpływu, jaki telewizja 

wywiera na życie społeczeństwa, podjęli decyzję, aby nadawane przez nich 

programy szanowały to dobro zgodnie z zasadą sformułowaną w Karcie Etyki 

Mediów (zasada 6); 

2. Przesłanki społeczne: nadawcy przyznali,  że wzrasta zaniepokojenie wśród 

rodziców i opiekunów negatywnym wpływem niektórych programów 

telewizyjnych na wychowanie młodego pokolenia. Wskazali jednocześnie na 

badania, które potwierdzają korelację między przemocą w mediach a wzrostem 

przestępczości i agresji wśród małoletnich. „Ten niepokój i sprzeciw społeczny – 

wyrażany przez liczne osoby, środowiska i organizacje – nie może być przez nas 

ignorowany” – napisali sygnatariusze porozumienia;
382

 

3. Przesłanki międzynarodowe: nadawcy odwołali się także do zapisów w 

dokumentach międzynarodowych, które traktują o sprzeciwie wobec 

nieuzasadnionej przemocy w mediach;  

4. Przesłanki prawne: oprócz dokumentów międzynarodowych sygnatariusze 

porozumienia powołali się także na zapisy w ustawie o radiofonii i telewizji z 

1992 roku, która stwierdzała w art. 18 ust. 1, że „audycje nie mogą propagować 

działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów 

sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym”. Nadawcy powołali się także na 

obowiązujący wówczas zapis art. 18 ust. 3, który głosił, że „audycje, które mogą 

                                                
381

  Z tekstu porozumienia: http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/publikacje/analizy/przyjazne_media.pdf. 
382

 Porozumienie „Przyjazne media” – założenia wyjściowe i oczekiwania społeczne a dotychczasowa 

realizacja” /w:/ „Przyjazne media”. Ocena i perspektywy Porozumienia Polskich Nadawców 

Telewizyjnych, wydawnictwo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2001, s. 75. 
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zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i 

młodzieży nie mogą być rozpowszechniane między godziną 6:00 a 23:00”.   

Porozumienie „Przyjazne media” było bardzo ważnym w naszych polskich 

warunkach precedensem rozwiązywania problemów funkcjonowania mediów poprzez 

system dobrowolnych porozumień nadawców. Co istotne, zostało przyjęte przez znaczną 

część opinii publicznej z radością i nadzieją
383

. Miało wprowadzić na ekrany telewizyjne 

system znaków ostrzegawczych mających pomóc rodzicom i opiekunom w doborze 

odpowiednich programów dla dzieci i młodzieży. Porozumienie miało być także 

uzupełnieniem obowiązującego w Polsce prawa medialnego przez dobrowolne 

samoograniczenie się nadawców. Wiosną 2000 roku na ekranach pojawiły się symbole 

graficzne, które miały ostrzegać rodziców przed potencjalnymi zagrożeniami dla 

młodocianych odbiorców.  

Pierwotna wersja oznakowania programów zakładała wyróżnienie czterech 

progów wiekowych widzów niepełnoletnich: 

1. do 7 lat; 

2. od 7 do 12 lat; 

3. od 12 do 15 lat; 

4. od 15 do 18 lat; 

Kod miał widnieć przez cały czas trwania programu oraz co ważne, w zwiastunach 

i zapowiedziach programowych. Miał być również przekazywany przez nadawcę do 

druku we wszystkich gazetach publikujących programy telewizyjne. Oznaczenia miały 

wyglądać następująco: 

 dozwolony bez ograniczeń – bez oznaczenia 

 dozwolony od lat 7 – liczba 7 w kółku w rogu ekranu 

                                                
383

 Sondażowe badania przeprowadzone przez OBOP w miesiąc po wprowadzeniu znakowania na 

antenach sygnatariuszy pokazały, że zdecydowana większość mieszkańców kraju (87 %) zauważyła, że 

na ekranach telewizorów pojawiły się dodatkowe oznaczenia, oprócz logo stacji. Znaków tych nie 

dostrzegł co ósmy (13%) ankietowany. Spośród osób, które dostrzegły nowe oznakowania programów, 

nieco ponad trzy czwarte (77 %) twierdziło, że wie, czego one dotyczą, natomiast prawie jedna czwarta 

(23%) nie orientowała się, do czego się one odnoszą. Spośród osób, które deklarowały, że wiedzą, do 

czego odnoszą się nowe znaki, ponad trzy czwarte (77 %) uznało wprowadzenie nowego oznakowania 

programów za dobry i praktyczny pomysł, jedna siódma (15 %) była zdania, że pomysł ten w praktyce 

nie będzie miał większego znaczenia, dla 5% było to obojętne, a 3% uważało, że nowe oznakowania są 

niepotrzebne i denerwujące. Źródło: http://www.tns-global.pl/. 
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 dozwolony od lat 12 – liczba 12 

 dozwolony od lat 15 – liczba 15 

 dozwolony od lat 18 – liczba 18. 

Takie rozwiązanie wydawało się właściwe, gdyż dzieci w różnym wieku inaczej 

reagują na przekazy emitowane w telewizji. Jednak nadawcy uprościli system i 

wprowadzili ostatecznie trzy znaki graficzne w różnych kolorach, które miały obrazować 

stopień nasycenia audycji treściami szkodliwymi. Zastosowano więc kolor zielony, który 

miał symbolizować audycje „dozwolone dla wszystkich”, żółty dotyczył audycji, które 

mogą być oglądane przez najmłodszych, ale „za zgodą rodziców” oraz kolor czerwony 

symbolizujący programy „tylko dla dorosłych”.  

W filmach podlegających oznakowaniu, piktogram pojawiał się  po napisach 

początkowych – na co najmniej 3 minuty. W stacjach przerywających filmy reklamami, 

pojawiał się z kolei po każdej przerwie reklamowej na 3 minuty. W stacjach emitujących 

filmy bez przerw reklamowych, pojawiał się co 20 minut emisji – na 3 minuty. W 

znakowaniu programów publicystycznych dokonano pewnego rozgraniczenia. W tzw. 

programach „policyjnych” znacznik był widoczny na ekranie przez cały czas trwania 

programu, natomiast w pozostałych programach publicystycznych, czas emisji i 

pojawienie się znacznika miało zależeć od decyzji nadawcy.  

 

 

3.2. Ocena funkcjonowania 

 

Departament Programowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kilkakrotnie 

monitorował programy emitowane przez sygnatariuszy porozumienia.
384

 Przeprowadzona 

analiza pozwoliła na wskazanie praktyki stosowania oznakowań przez poszczególnych 

nadawców i uchwycenie pojawiających się wówczas tendencji. Okazało się, że nadawcy, 

mimo że przecież sami zdecydowali się na trzystopniowy system ostrzegający, 

wykorzystywali jedynie dwa kody oznakowania filmów i innych audycji telewizyjnych. 

                                                
384

 Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy o radiofonii i telewizji istnieje możliwość cofnięcia koncesji na 

rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych m.in. z powodu rażącego naruszenia 

przepisów ustawy art. 18 ust.4- 5 b, a także w razie rozpowszechnienia programów naruszających 

"normy dobrego obyczaju". W tych kategoriach mieszczą się również treści eksponujące w sposób 

nieuzasadniony przemoc lub okrucieństwo. 
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Kod zielony „dla wszystkich” konsekwentnie stosował jedynie CANAL +, u pozostałych 

zaś monitorowanych nadawców pojawiał się sporadycznie. W liczbie nadanych pozycji 

oznakowanych kategorią 2 i 3 zdecydowanie przodowały kolejno: CANAL +, Polsat, 

TV4 i TVN. U wszystkich nadawców wśród pozycji oznakowanych przeważał kod żółty 

oznaczający, że do oglądania danej audycji konieczna jest zgoda rodziców. Relatywnie 

najwięcej filmów i audycji „tylko dla dorosłych” nadawali: Polsat, TVN i TVP 1.  

Historia kontaktów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z sygnatariuszami 

porozumienia „Przyjazne media” od jego podpisania w 1999 roku do chwili obecnej  to 

ciąg wciąż ponawianych prób upominania przez KRRiT sygnatariuszy, by w pełni 

wykonali zobowiązania sformułowane w tekście porozumienia.
385

  Całodobowe 

monitoringi programów telewizyjnych niemal za każdym razem wykazywały liczne 

przypadki naruszenia art. 18 ust. 4-5 ustawy o radiofonii i telewizji, które dotyczyły 

ochrony małoletnich przed obrazami, mogącymi zagrażać fizycznemu, psychicznemu i 

moralnemu zdrowiu małoletnich. Nadawcy uciekali się do różnych, wręcz 

zadziwiających praktyk, aby tylko ominąć restrykcyjne przepisy. Przytoczyć można 

nagminne zaniżanie kategorii wiekowych pozwalające przesuwać na wcześniejsze 

godziny emisje audycji, które prawidłowo zakwalifikowane powinny być nadawane 

dopiero po godz. 23:00.  

Monitoring programów dostarczał także licznych przykładów błędnej kwalifikacji 

audycji do tzw. „pasma chronionego” – w tym także audycji, które sami nadawcy 

oznaczali symbolem „tylko dla dorosłych”. Często stacje nadawały audycjom 

cyklicznym
386

 stałą kwalifikację wiekową nie bacząc na zawartość danego odcinka 

programu. KRRiT stwierdziła wówczas także, że dochodziło do manipualcji zwiastunami 

audycji. O ile faktycznie dany film został zakwalifikowany do emisji po godzinie 23:00, 

to nadawca w czasie „chronionym” emitował brutalne zwiastuny tego filmu.  

Reakcja sygnatariuszy Porozumienia Przyjazne media na wszystkie te upomnienia 

i propozycje KRRiT była negatywna. Szczególną niechęć wzbudziły postulaty 

wprowadzenia  do  systemu  oznakowań  kategorii  grup  wiekowych  dzieci  i młodzieży  

 

                                                
385

 Warto wspomnieć, że rola KRRiT mogła być jedynie persfazyjna, gdyż nie była ona stroną 

porozumienia, a przyjęte w 1999 r. zobowiązania miały charakter dobrowolny. 
386

  Mowa tu szczególnie o serialach oraz niektórych audycjach typu talk show. 



208 

 

zamiast trzech oznakowań graficznych. Jeden z nadawców określił nawet te postulaty 

jako „zadanie niewykonalne”.   

Rzeczywiście, system znaków ostrzegawczych („dla wszystkich”, „za zgodą 

rodziców” i „tylko dla dorosłych”) nie jest ścisłą realizacją zapowiedzi zawartych w 

tekście porozumienia. Porozumienie bowiem zapowiadało jednoznacznie: 

„wprowadzenie jednolitego systemu ostrzegania widzów, a szczególnie rodziców dzieci i 

młodzieży, o potencjalnej szkodliwości programów dla różnych grup wiekowych”. 

Zresztą, o zasadę „różnych kategorii wiekowych dla dzieci i młodzieży” oparty był 

katalog zasad kwalifikacji programów telewizyjnych, który stanowił załącznik do 

porozumienia i miał być – jak deklarowano w porozumieniu – „punktem wyjścia dla 

opracowania jednolitego systemu.” Łatwo zauważyć, że w tym kierunku szły wszystkie 

ustalenia poprzedzające zawarte porozumienie. Wielokrotnie przywoływano nawet 

zasadę stosowaną w kinach, gdzie określone filmy są wyświetlane z adnotacją 

„dozwolone od lat…”.  

 Budzące tyle nadziei pierwsze dobrowolne porozumienie polskich nadawców 

telewizyjnych nie spełniło niestety roli, do której zostało powołane. W praktyce jedynym 

konkretnym i trwałym rezultatem porozumienia stały się wprowadzone na ekrany wiosną 

2000 roku symbole graficzne, które miały ostrzegać wychowawców przed potencjalnymi 

zagrożeniami dla młodocianych odbiorców. Nic dziwnego, że w konsekwencji dokument 

musiał zostać  zastąpiony przepisami prawnymi, wprowadzonymi 2 kwietnia 2004 roku 

nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. Przepisy upoważniły Krajową Radę 

Radiofonii i Telewizji do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe warunki 

kwalifikowania audycji i innych przekazów z uwzględnieniem podziału małoletnich na 

kategorie wiekowe oraz oznaczania ich odpowiednimi symbolami graficznymi. Czas, jaki 

upłynął od wprowadzenia systemu znaków ostrzegawczych w Polsce, dostarczył wielu 

przesłanek, ażeby wprowadzony system poddać niezbędnym korektom. Za szczególnie 

ważne i pilne KRRiT uważała wówczas realizację następujących postulatów:  

1. powiązanie systemu oznakowań z podziałem na grupy wiekowe dzieci i 

młodzieży;  

2. wprowadzenie bardziej szczegółowych oznaczeń w miejsce obecnego znaku 

żółtego („za zgodą rodziców”); 

3. wprowadzenie w ramówkach sygnatariuszy stałych audycji poświęconych 
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problematyce porozumienia, a szczególnie nauce praktycznego korzystania z 

systemu oznakowań, a także zastosowanie przez nadawców obok znaków 

ostrzegawczych odrębnych oznaczeń audycji specjalnie polecanych do oglądania 

przez dzieci i młodzież oraz całe rodziny. 

 

 

4. Polskie regulacje prawne w zakresie ochrony małoletnich przed treściami 

szkodliwymi w telewizji. 

 

4.1. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.  

 

Kwestię ograniczenia wolności emitowania programów telewizyjnych reguluje 

ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji,
387

 a konkretnie art. 18 u.r.t., 

który w ust. 1 stwierdza, że „Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań 

sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z 

moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści 

dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość”.  

Kolejne wytyczne a raczej nakazy odnośnie do zawartości programów zostały 

wyrażone w art. 18 ust. 2, zgodnie z którym „audycje lub inne przekazy powinny 

szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości”. 

Spór o „wartości chrześcijańskie”, które zostały wyrażone także w art. 21 ust. 2 pkt 6 

ustawy
388

 był rozstrzygany nawet dwukrotnie przez Trybunał Konstytucyjny. W uchwale 

Trybunału z 2 marca 1994 r. (W 3/93)
389

 czytamy: 

 art.21 ust.2 pkt 6 w zw. z art. 18 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii 

i telewizji nie wprowadza możliwości dokonywania oceny programu przed jego 

wyemitowaniem przez podmioty inne niż nadawca, 

 art.21 ust.2 pkt 6 i art.18 ust.1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 6 ust. 1 

ustawy nie zawierają treści wzajemnie się wykluczających.
390

  

                                                
387

 Dz.U. z 2004 r. Nr 253 poz.2531 t. jedn. z późn. zm. 
388

 Artykuł 21 ust.2 pkt 6 stwierdza, że „programy publicznej radiofonii i telewizji powinny (…) 

respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki” 
389

 Dz.U.Nr 36, poz.137 
390

 I. Dobosz, op.cit. s. 172. 



210 

 

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 7 czerwca 1994 r. co do art. 21 ust.2 

pkt 6 u.r.t. stwierdził, że „nakaz respektowania chrześcijańskiego systemu wartości” nie 

oznacza nakazu propagowania tego systemu, dotyczy on nie poszczególnych pozycji 

programu, ale całości. 
391

 Trybunał stwierdził także, że nakazy i zakazy, o których mowa 

w art. 18 ust. 1 i 2 oraz w art. 21 ust. 2 pkt 6 u.r.t. nie oznaczają dopuszczalności cenzury 

prewencyjnej, jednakże ich naruszenie może spowodować określoną w prawie 

odpowiedzialność, łącznie z zastosowaniem sankcji. 
392

 

Art. 18 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji gwarantuje, że „Audycje lub inne 

przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz 

zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu”. Całkowity zakaz 

rozpowszechniania dotyczy tych audycji i innych przekazów, które zagrażają 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności 

zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących 

przemoc (art. 18 ust.4).  

Artykuł 18 ust. 4 nie zabrania więc rozpowszechniania w ogóle audycji, w których 

ukazana jest przemoc, ale chodzi o przemoc wyeksponowaną w sposób 

„nieuzasadniony”.
393

  

Pozostałe audycje lub inne przekazy mogą być rozpowszechnianie, ale podlegają 

one przewidzianymi prawem ograniczeniom. Te przekazy, które bowiem zawierają sceny 

lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub 

moralny rozwój małoletnich mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 

23:00 do 6:00 (art.18 ust. 5). Ustawa wprowadza także obowiązek oznaczania tych 

audycji odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnych, a 

w przypadku audycji radiowych zapowiedzią słowną, która będzie informować o 
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 OTK 1994, nr 1 poz.11, s.159. 
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 W kontekście powyższego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego należy przywołać zapisy projektu 

ustawy z 21 maja 2009 roku  o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych, który miałby 

zastąpić obowiązującą dzisiaj ustawę o radiofonii i telewizji z 1992 roku. W myśl projektu ustawy 

dotychczasowy zapis, że nadawcą publicznym jest ten, kto "respektuje chrześcijański system wartości 

za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki"(rozdz. I. art. 4. pkt 1a u.r.t.) zostałby zastąpiony 

przepisami antydyskryminacyjnymi. W miejscu dotychczas obowiązującego przepisu 

w przygotowywanej przez posłów PO, PSL i SLD ustawie znalazł się zapis o "przeciwdziałaniu 

dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć, orientację seksualną”.   
393

 A. Matlak, Radiofonia i telewizja (w:) Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, 

Warszawa 2005, s. 169 i n. 
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zagrożeniach wynikających z treści emisji radiowej (art. 18 ust.5 a).  

W odniesieniu do audycji innych niż określone w ust. 5, które są emitowane w 

porze między 6:00 a 23:00, a mogących zaszkodzić małoletnim, istnieje obowiązek 

oznaczenia ich odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas trwania emisji 

programu. Z takiego obowiązku zostały wyłączone serwisy informacyjne, reklamy, 

telesprzedaż, transmisje sportowe i przekazy tekstowe (art. 18 ust. 5 b).  

 

 

4.2. Rozporządzenie KRRiT z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie 

kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć 

negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny 

rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych 

dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli 

graficznych i formuł zapowiedzi.
394

  

 

Długo oczekiwane rozporządzenie weszło w życie 23 czerwca 2005 roku.   Wraz z 

załącznikami stanowi dziś obowiązującą podstawę prawną dokonywania przez 

nadawców szczegółowej kwalifikacji audycji lub innych przekazów do poszczególnych 

kategorii wiekowych oraz ich oznaczania widocznymi na ekranie symbolami. 

Rozporządzenie dotyczące obowiązku oznaczania grupy wiekowej, dla której audycja 

jest przeznaczona, wywołało duże zainteresowanie nie tylko wśród nadawców 

telewizyjnych, ale przede wszystkim wśród polskich rodzin. Merytoryczne treści 

rozporządzenia i jego załączników nie zostały sformułowane przez Krajową Radę 

Radiofonii i Telewizji arbitralnie, ale po trwającej ponad rok serii konsultacji prawnych 

oraz w wyniku pracy zespołu naukowców z zakresu psychologii rozwojowej i odbioru 

mediów z dwóch ośrodków naukowych: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz 

Uniwersytetu Warszawskiego. Sejm zobowiązał nadawców do oznaczania symbolem 

bądź zapowiedzią słowną audycji, a Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do wydania 

rozporządzenia w tej sprawie.
395
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 Dz. U. Nr 130. poz. 1089. 
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 Ustawa z 2 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, Dz. U. nr 91, poz. 877. 
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Takie znakowanie jest zalecane przez organy Unii Europejskiej. Jest także 

stosowane w innych krajach (Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone). Polscy nadawcy nie 

zostali tym obowiązkiem zaskoczeni, bo już 25 lutego 1999 r. podpisali omówione 

wcześniej porozumienie Przyjazne Media, zobowiązując się do kontynuowania prac nad 

przygotowaniem i wprowadzeniem w życie, najszybciej jak będzie to możliwe, 

jednolitego systemu oznakowania programów filmowych i innych audycji fabularnych 

dla poszczególnych grup wiekowych młodocianych odbiorców, zarówno w czasie emisji, 

jak i we wszelkich formach zapowiedzi programowych. Obowiązujący do tej pory 

system oznakowań wprowadzony przez samych nadawców w 2000 r. nie spełniał dobrze 

swojej roli. Zamiast systemu przyjętego w porozumieniu, opartego na podziale na grupy 

wiekowe, nadawcy wprowadzili zaledwie trzy symbole informacyjne.
396

 Ale szybko 

okazywało się, że rodzic nie znając audycji, nie miał żadnych przesłanek podjęcia 

racjonalnej decyzji. Symbol czerwony był z kolei różnie interpretowany przez 

nadawców. Praktyka była taka, że w czasie ustawowo chronionym (między godzinami 

6:00 a 23:00) często emitowano audycje, które nie nadawały się dla dzieci i młodzieży.  

Nowowprowadzony system miał to zmienić, jednoznacznie stwierdzając, że audycje 

tylko dla dorosłych mogą być emitowane wyłącznie w czasie nieobjętym ustawową 

ochroną (od 23:00 do 6:00).  

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rodzice mieli być informowani, dla jakiej 

grupy wiekowej (bez ograniczeń, od lat 7, od lat 12 i od lat 16) audycja została 

zakwalifikowana zgodnie z kryteriami wypracowanymi przez naukowców. Nowe 

symbole nawiązywały do przyzwyczajeń widzów i niosły dodatkową informację w 

postaci oznaczenia grup wiekowych w znaku żółtym. Decyzja o ewentualnym 

pozwoleniu dziecku na oglądanie danej audycji miała nadal pozostać w rękach rodziców, 

ale tym razem miała być zracjonalizowana przez informację niezbędną do jej podjęcia.  

Nadawcy zostali więc zobligowani do przestrzegania przed szkodliwością 

programu poprzez umieszczanie symboli graficznych w górnym lewym rogu ekranu, 

których wysokość i długość nie mogła być mniejsza niż 2 cm. Nadawcy klasyfikując 

audycje – choć czynią to samodzielnie, jednak muszą wziąć pod uwagę kryteria zawarte 

w załączniku nr 3. Rozporządzenie wymaga od nich także, aby przekazując informacje 
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 Przyjazne media. Ocena i perspektywy Porozumienia Polskich Nadawców Telewizyjnych, 

wydawnictwo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2001, s. 75 i n. 
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do środków masowego przekazu o danym programie (gazety zawierające program 

telewizyjny, telegazeta), dołączali symbol graficzny wskazujący na kwalifikację audycji 

lub innego przekazu z punktu widzenia ich przeznaczenia dla danej kategorii wiekowej 

(par.8). Zwiastuny audycji  połączone z prezentacją ich treści, rozpowszechniane mogą 

być wyłącznie w czasie, w którym dozwolone jest rozpowszechnianie tych audycji lub 

innych przekazów i muszą zawierać symbole i zapowiedzi.   

Rozporządzenie określa następujące kategorie wiekowe małoletnich, z 

uwzględnieniem godzin nadawania audycji lub innych przekazów.
397

  

I 
Emisja bez ograniczeń  

wiekowych i czasowych 

 

Koło zielone 

II 
Dla małoletnich od lat 7;  

emisja bez ograniczeń czasowych 

 

Trójkąt żółty z liczbą 7 w środku 

III 
Dla małoletnich od lat 12;  

emisja bez ograniczeń czasowych 

 

Trójkąt żółty z liczbą 12 w środku 

IV 
Dla małoletnich od lat 16  

emisja po godzinie 20.00. 

 

Trójkąt żółty z liczbą 16 w środku 

Programy, które mogą być emitowane wyłącznie w porze nocnej (od 23:00 do 

6:00), czyli są dozwolone od lat 18, mają być oznaczone kolorem czerwonym przez cały 

czas trwania emisji, o czym stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.  
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 Wzory tych symboli graficznych zostały określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.    



214 

 

Istotne znaczenie dla stworzenia w miarę spójnej i jednolitej podstawy 

dokonywanej przez różnych nadawców kwalifikacji audycji dla poszczególnych kategorii 

wiekowych ma załącznik 3 do rozporządzenia. Jest to opracowany przez specjalistów z 

zakresu psychologii rozwojowej oraz odbioru mediów obszerny katalog charakteryzujący 

poszczególne kategorie wiekowe z punktu widzenia psychologii rozwojowej oraz 

opisujący podstawowe cechy audycji i przekazów telewizyjnych szkodliwych dla danej 

kategorii wiekowej. Ta charakterystyka jest dokonywana z punktu widzenia czterech 

czynników fundamentalnych dla kształtowania nieletnich, jakimi są: 

1. przedstawienie wizji świata, 

2. prezentowane oceny moralne, 

3. wywoływane emocje, 

4. dostarczane wzorce zachowań. 

Załącznik nr 3 wskazuje na cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania 

audycji lub innych przekazów zawierających sceny lub treści mogące mieć negatywny 

wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich.
398

 

Załącznik wskazuje, że np. u małoletnich od 16 do 18 roku życia następuje stopniowa 

integracja funkcji psychicznych, kształtuje się większa samodzielność, tendencje do 

poznania siebie i projektowanie swojego dorosłego życia.
399

 Jednakże małoletnich w tym 

wieku nadal cechuje duża wrażliwość i labilność emocjonalna, tendencja do przeceniania 

poziomu własnej dojrzałości, do podejmowania ważnych życiowo decyzji bez 

zrozumienia ich następstw i konsekwencji oraz do uproszczonego rozstrzygania 

skomplikowanych spraw egzystencjalnych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

załączniku małoletni poniżej 18 lat nie powinni oglądać audycji lub innych przekazów 

zawierających sceny lub treści: 
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 Dz. U. Nr 130, poz.1089. 
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 Warto zwrócić uwagę na nazewnictwo grupy docelowej, do której odnoszą się poszczególne normy w 

tym kontekście. Konstytucja mówi o potrzebie ochrony „dziecka”, Ustawa o radiofonii i telewizji w 

art.18 traktuje o „małoletnich”. Podobne nazewnictwo zastosowano w rozporządzeniu z 2001 roku a 

także w rozporządzeniu z 2005 roku.  Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 roku 

(Dz.U.z 2000 r. Nr 6, poz.69) stwierdza, że „dziecko to każda istota ludzka od momentu urodzenia do 

osiągnięcia pełnoletniości tj. co do zasady 18 lat”. Z kolei „małoletni” w rozumieniu polskiego prawa 

cywilnego to osoba, która nie ukończyła lat 18 lub nie zawarła małżeństwa, przez co małoletni uzyskuje 

pełnoletniość. (art.10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16, 

poz.93). 
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1. pokazujące jednostronnie przywileje życia dorosłych przy równoczesnym 

pomijaniu obowiązków, pracy, zobowiązań i ważnych życiowo decyzji przy 

pomijaniu ich konsekwencji; zawierające społeczne usprawiedliwienie agresji, 

wulgarności, uprzedzeń i negatywnych stereotypów społecznych, pokazywanie 

seksu, agresji i łamania norm moralnych jako źródła sukcesu życiowego; 

2. prezentujące wadliwy obraz natury ludzkiej polegający na szukaniu tylko 

egoistycznych przyjemności, dążeniu do sukcesu za wszelką cenę z 

wykorzystywaniem innych osób dla własnych celów; usprawiedliwiające 

przemoc, traktujące seks jako źródło dominacji; 

3. prezentujące obrazy naturalistycznego seksu zwłaszcza połączonego z przemocą i 

przymusem; patologicznych form życia seksualnego, a także obrazy agresji, 

zwłaszcza przedstawionej w sposób naturalistyczny i brutalny; 

4. prezentujące postacie atrakcyjne np. pod względem urody, bogactwa, sukcesu, a 

postępujące w sposób moralnie naganny, agresywny, nieuczciwy, wulgarny, bez 

żadnej oceny niewłaściwości takiego zachowania oraz prezentujące nagradzanie 

przejawów społecznej patologii. 

Nadawcy otrzymali także w załączniku określenie cech oraz szczegółowych 

warunków kwalifikowania audycji lub innych przekazów do poszczególnych kategorii 

wiekowych. I tak: 

1. I kategoria wiekowa  

Ta kategoria zawiera audycje lub inne przekazy, które mogą oglądać wszyscy 

widzowie niezależnie od wieku, w tym również małoletni w wieku przedszkolnym. Są to 

audycje prezentujące zasadniczo pozytywny lub opisany neutralnie, obraz świata, w 

łagodnym klimacie emocjonalnym, przedstawiające postawy prospołeczne i przyjazne 

nastawienie do ludzi, nasycone emocjami pozytywnymi takimi jak: radość, zachwyt, 

szczęście, życzliwość. Załącznik sugeruje, że może być pokazana rywalizacja 

prowadzona w duchu sportowym o określonych regułach i ukazywanie pozytywnych 

wzorów miłości, bez obrazów seksualnych.  

2. II kategoria wiekowa (od lat 7) 

Myślenie dzieci w wieku poniżej 7 lat jest schematyczne, emocjonalność jest 

chwiejna, a system nerwowy łatwo ulega przeciążeniu. W tym okresie kształtuje się 
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podstawowy stosunek do świata, zdolność krytycyzmu jest bardzo niska, a tendencja do 

ulegania sugestii i naśladowania osób z otoczenia i bohaterów fikcyjnych bardzo silna. W 

związku z tym małoletni poniżej 7 lat nie powinni oglądać audycji lub innych przekazów:  

a) prezentujących obraz świata budzący lęk lub odrazę oraz negatywne nastawienie 

do innych osób i otoczenia, np. niszczenie, znęcanie się, przemoc, poniżanie, 

ignorowanie cierpienia, usprawiedliwianie zła; 

b) prezentujących treści, w których ocena moralna zachowania bohaterów wymaga 

wnikliwości oraz różnicowania przyczyn, intencji, motywacji, co nie jest możliwe 

do dokonania przez małoletnich w tym wieku; 

c) budzących silne emocje, zwłaszcza negatywne, jak lęk, strach, przerażenie, złość, 

obrzydzenie, obojętność na cierpienie innych; 

d) których bohaterowie, niezależnie od stopnia realizmu (a więc także w filmach 

animowanych) zachowują się w taki sposób, w jaki dzieci nie powinny 

postępować, tzn. wrzeszczą, używają wulgarnych zwrotów, kłamią, biją się, 

oszukują, lekceważą innych lub z nich szydzą; 

3. III kategoria wiekowa (od lat 12) 

Dzieci w młodszym wieku szkolnym koncentrują się na faktach szczegółowych i 

na ich podstawie tworzą sobie wizję świata, nie rozumieją jeszcze treści metaforycznych, 

zachowują się na wzór tego, co widzą w swoim otoczeniu lub w mediach, bezkrytycznie 

naśladują idoli, są podatne na wpływ innych, ich potrzeby seksualne pozostają jeszcze w 

uśpieniu, o ile nie zostaną sztucznie pobudzone przez podniecające obrazy.  

W związku z tym małoletni poniżej lat 12 nie powinni oglądać audycji lub innych 

przekazów: 

a) zawierających nagromadzenie negatywnych faktów i zdarzeń takich jak przemoc 

lub wulgarne zachowanie; 

b) pokazujących sceny przemocy i seksu, które w filmie obrazują jakąś ideę, której 

dziecko nie jest w stanie zrozumieć, gdyż spostrzega nie ogólne przesłanie, ale 

poszczególne sceny agresji, seksu, wulgarności; 

c) powodujących silne podniecenie, związane z obrazami przemocy i 

niebezpiecznych rozrywek, a także rozbudzających zainteresowanie seksem, a 
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więc obrazów nagości i zbliżeń intymnych, a zwłaszcza takich, które ukazują seks 

w oderwaniu od uczuć wyższych; 

d) w których zło budzi chęć naśladowania, przemoc pozostaje bez konsekwencji (np. 

osoba bita nie cierpi), sprowadzona jest do konwencji zabawy; 

e) zawierających treści wymienione w kategoriach IV i w pkt 1 załącznika. 

4. IV kategoria wiekowa (od lat 16) 

Dzieci w wieku dorastania charakteryzują się nadal dużą pobudliwością 

emocjonalną, skłonnością do skrajnych ocen i pochopnych uogólnień, do impulsywnego 

zachowania i do podejmowania ryzykownych działań. Starają się demonstrować swoją 

dorosłość, bez głębszego rozumienia na czym ona polega. Są krytyczne wobec rodziców 

i nauczycieli, a jednocześnie poszukują atrakcyjnych idoli.  

W związku z tym małoletni poniżej 16 lat nie powinni oglądać audycji lub innych 

przekazów: 

a) pokazujących wypaczone formy współżycia społecznego i sprowadzających wizję 

świata do przemocy i erotyki, zwłaszcza prezentujących je w sposób prymitywny i 

brutalny oraz ukazujący obrazy aktywności seksualnej w oderwaniu od uczuć 

wyższych; 

b) dających uproszczoną wizję dorosłości eksponując nadmiernie: siłę fizyczną, 

używanie przemocy zwłaszcza demonstrowanej w rolach społecznych 

(nauczyciel, rodzice), pokazujących moralnie naganne zachowania i postawy bez 

ocen etycznych oraz moralne obwinianie ofiary za to, że została skrzywdzona, a 

także przedstawiających nadmierną koncentrację na posiadaniu pieniędzy i dóbr 

materialnych; 

c) dostarczających silnych wrażeń i emocji związanych z przemocą i seksem, a 

zwłaszcza przedstawiających obrazy agresji i okrucieństwa; 

d) mogących skłaniać do zachowań moralnie nagannych przez prezentowanie postaci 

atrakcyjnych, a jednocześnie będących wzorcem zachowań negatywnych, np. 

picia alkoholu, używania wulgarnych wyrażeń i gestów, brutalności, przemocy. 

e) zawierających treści wymienione w pkt 1 do załącznika.
 400
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  Rozporządzenie w pkt. 1 zawiera ogólne wytyczne dotyczące wszystkich grup wiekowych. Potem w 

punkcie 2 jest już podział na kategorie wiekowe, ale zawsze odwołuje się też do pkt 1. Zasadą jest, że 
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Powyższy katalog zagrożeń, który mają do swojej dyspozycji nadawcy podczas 

klasyfikacji audycji, nie przewiduje wszystkich potencjalnych zagrożeń, więc ocena musi 

być dokonywana przez osoby kwalifikujące audycje do emisji w kontekście wymowy 

całości konkretnej analizowanej audycji. Warto w tym miejscu podkreślić, że załącznik 

nr 3 do rozporządzenia służy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która dokonuje 

oceny realizacji przez danego nadawcę prawidłowej kwalifikacji audycji na podstawie 

tych samych wytycznych. A w przypadku zastrzeżeń musi udowodnić, że dana audycja 

nie wypełnia warunków sformułowanych w rozporządzeniu.
401

 

 

 

4.3. Projekt ustawy z 2006 roku  „O ochronie małoletnich przed szkodliwymi 

treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania” – 

jako konsekwencja społecznej inicjatywy ustawodawczej. 

 

4.3.1. Geneza projektu. 

 

Obywatelski projekt ustawy, odnoszący się do ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami w mediach został złożony w Sejmie w 2001 roku. Organizatorzy 

akcji spotkali się z bardzo dużym i pozytywnym odzewem społeczeństwa. Zaledwie w 

ciągu dwóch miesięcy pod projektem ustawy podpisało się 160 tysięcy osób.
402

 Lucyna 

                                                                                                                                                       
ograniczenie dla dzieci od lat 7 obejmuje kategorie od 12 i od 16. Ograniczenia dotyczące dzieci od 12 

lat obejmują także i te od 16 lat.  
401

 Najczęstsze nieprawidłowości w kwalifikowaniu: stosowanie praktyki zaniżania kategorii wiekowych, 

błędne kwalifikowanie przez nadawców do kategorii „od lat 12” wielu audycji – w tym 

paradokumentów sensacyjnych, nadawanie audycjom cyklicznym (seriale, talk show) stałej kwalifikacji 

bez względu na zawartość danego odcinka). 
402

 Prawo inicjatywy ustawodawczej gwarantuje art. 118 ust.2 Konstytucji. Prawo takie przysługuje 

grupie 100 000 obywateli, posiadających prawo wybierania do Sejmu. Uprawnienie stosowane rzadko, 

choć traktowane jest jako – podobnie jak w tym przypadku – uzupełnienie kompetencji w omawianym 

względzie, pozostających w gestii posłów, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rady Ministrów 

(art.118 ust.1). Praktyczny wymiar sposobu wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli 

został określony w ustawie z 24 czerwca 1999 r. projekt musi uzyskać poparcie potwierdzone 

złożonymi głosami poparcia przynajmniej 100 tysięcy obywateli. Powołany komitet inicjatywy 

ustawodawczej po uzyskaniu poparcia dla projektu jest zobligowany zawiadomić Marszałka Sejmu o 

jego utworzeniu. Źródło: J. Przybojewski, op. cit. s. 19. 
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Podhalicz, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej o zakazie promowania 

przemocy w mediach, mówiąc o genezie ruchu inicjatywy ustawodawczej tej konkretnej 

ustawy mówiła wówczas:  

„Powód do wystąpienia prawie 200 tysięcy obywateli na ścieżkę legislacyjną był 

bardzo prosty – rozczarowanie. Rozczarowanie dotychczasowym funkcjonowaniem 

instytucji, którym prawo nakazuje ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami zawartymi 

w środkach masowego przekazu. Skoro wyspecjalizowane urzędy zaniedbują swe 

formalne obowiązki, to my, rodzice musimy ze zwielokrotnioną siłą doprowadzić do 

przestrzegania praw najmłodszych. Stanęliśmy w obronie dziecięcej wyobraźni”.
403

 

Akcji zbierania podpisów nie towarzyszyło wsparcie żadnej z  partii politycznych. 

Ośrodki zbierania podpisów powstawały spontanicznie. Akcja zbierania podpisów pod 

projektem ustawy przyniosła rezultat podobny do badania opinii publicznej, którego 

wynik prowadził do następujących wniosków:
404

  

a) Potrzebne są rozwiązania ustawowe, gdyż  obywatele czują się zagrożeni ilością 

treści szkodliwych w mediach. 

b) Należy przyjąć takie rozwiązania systemowe, które usatysfakcjonują głównie 

rodziców i wychowawców. 

c) Usystematyzowanie regulacji prawnych w zakresie ochrony młodych widzów w 

polskim systemie prawnym – umieszczenie ich w jednym czytelnym akcie 

prawnym. 

d) Uwzględnienie dynamicznego rozwoju technologii medialnych. 

e) Systemy ochrony młodych widzów w Polsce powinny uwzględniać 

doświadczenia w tym zakresie innych państw. 

Mimo że wspomniana grupa obywateli złożyła w 2001 r. projekt ustawy „O 

ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach 

masowego komunikowania”, Sejm IV kadencji nie zdążył uchwalić tego projektu. Po 

kilku latach bezowocnych starań, przedstawiciele Komitetu zwrócili się w końcu do 

Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” o ponowne jego wniesienie już nie w 

                                                
403

 „Lucyna Podhalicz, „Obywatelska inicjatywa przeciw przemocy – osiągnięcia i trudności, /w:/ 

„Przemoc - telewizja - społeczeństwo: przyczyny, skutki, środki zaradcze”, Warszawa 2002, 

wydawnictwo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
404

 A.Ogonowska, I.Ulfik-Jaworska, E. Zubrzycka, Polski system klasyfikacji przekazów medialnych, 

Kraków, 26 lipca 2000r. Niepublikowane opracowanie KRRiT. 
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formie obywatelskiej inicjatywy, ale inicjatywy poselskiej.  

Po udoskonaleniu obywatelskiego projektu ustawy, 11 kwietnia 2006 roku 122-

osobowa grupa posłów wniosła swój projekt ustawy „O ochronie małoletnich przed 

szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania”.
405

 Już 

nie obywatelski, a poselski projekt ustawy udało się skierować do pierwszego czytania w 

lipcu 2006 roku. Po burzliwej debacie podjęto próbę odrzucenia go już na tym etapie. 

Ostatecznie głosami 48 „za”, 365 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się” – projekt został 

skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Sprawiedliwości i 

Praw Człowieka.  

W sumie nad projektem ustawy debatowano podczas prac Komisji i Podkomisji 

zaledwie 13 razy, z czego trzykrotnie zmieniano skład komisji, po to, aby 5 września 

2007 roku w ogóle zawiesić prace. Do dnia dzisiejszego tematem projektu ustawy 

posłowie w ogóle nie zajęli się. Mimo wszystko warto przypomnieć główne założenia 

projektowanej ustawy, gdyż była to pierwsza zakrojona aż na tak dużą skalę inicjatywa w 

obronie dzieci przed treściami szkodliwymi prezentowanymi w środkach masowego 

komunikowania.  

 

 

4.3.2. Charakter i budowa projektu ustawy. 

 

Głównym założeniem pomysłodawców ustawy było dostarczenie rodzicom i 

opiekunom młodych odbiorców rzetelnych informacji na temat audycji. Zakładano, że 

informacje takie mają być umieszczane przez producentów i nadawców na produktach 

medialnych i ich opakowaniach w formie znaków graficznych. Aby zrobić to jednak 

wiarygodnie i rzetelnie, zgodnie z tym założeniem producenci i nadawcy mieli 

posługiwać się formularzem potrzebnym przy kwalifikowaniu audycji, którego wzór 

miało określić rozporządzenie.
406

 Taki formularz pozwoliłby na określenie kategorii 

wiekowej i sześciu rodzajów treści szkodliwych (przemoc, seks, narkotyki i alkohol, 

wulgarny język, strach, dyskryminacja). W opinii pomysłodawców ustawy w efekcie 

zastosowania formularza rodzice mieli otrzymywać kompleksową, wyczerpującą i łatwą 

                                                
405

 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja, Druk nr 859, Warszawa, 11 kwietnia 2006 r. 
406

 Podobny formularz stosuje się w holenderskim systemie ochrony Kijkwijzer. 
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do odczytania informację o tym, co będzie oglądało ich dziecko.  

Poselski projekt ustawy o ochronie małoletnich przed przemocą w środkach 

masowego komunikowania zakładał przede wszystkim:  

a) uznanie przestrzeni medialnej za przestrzeń publiczną (art. 2 pkt 10),
407

 

b) wprowadzenie obowiązku ochrony najmłodszych przed szkodliwymi treściami 

dla wszystkich rodzajów mediów (art. 10), 

c) zastosowanie projektu do wszystkich środków społecznego komunikowania (a 

nie tylko telewizji), które kierują swoje przekazy do najmłodszych, 

d) przyjęcie dla wszystkich rodzajach mediów jednolitego systemu informowania 

o szkodliwych treściach (art. 6 i 8),
408

 

e) usunięcie z publicznej przestrzeni medialnej przekazów o zbyt dużym natężeniu 

szkodliwych treści (art. 10 ust. 1),
409

 

f) ustanowienie Centrum Dobrych Mediów mającego czuwać nad 

przestrzeganiem przepisów ustawy (art. 15- 18),
410

 

g) ustanowienia dotkliwych kar za naruszanie przepisów ustawy (art. 23-25). Dla 

podmiotów prawnych nie przestrzegających zasad ochrony dzieci przed 

szkodliwymi treściami w mediach proponuje się dotkliwe kary pieniężne.  

Projekt ustawy posiadał dwie, dające się wyróżnić, części. Pierwsza z nich 

określała standardy w przestrzeni medialnej i zasady ochrony małoletnich (art. 3 – 15). 

Druga część dotyczyła organizacji instytucjonalnej przestrzeni medialnej (art. 16 – 22). 

                                                
407

 Pojęcie publicznej przestrzeni medialnej po raz pierwszy pozwalałoby objąć wspólnymi przepisami 

wszystkie formy przekazu, jakie docierają do najmłodszych. 
408

 Pomysłodawcy chcieli tym samym uniknąć sytuacji, w których te same filmy czy programy 

prezentowane przez różne stacje telewizyjne mają często odmienne klasyfikacje. Według projektu te 

same treści, niezależnie od ich nośnika, miały być tak samo klasyfikowane. Oznaczało to, że ten sam 

film na DVD, w kinie lub w telewizji miał mieć tę samą kategorię wiekową.  „Stworzy to warunki do 

świadomego korzystania z przestrzeni medialnej” – napisano w uzasadnieniu projektu ustawy. Podobnie 

jak w przypadku zapisów zawartych w rozporządzeniu z 2005 roku -  obowiązkowi klasyfikacji nie 

miały podlegać przekazy medialne o charakterze stricte informacyjnym. 
409

 To zapis wzbudzający najwięcej kontrowersji i oskarżeń o chęć stosowania cenzury , gdyż w zamyśle 

projektodawców przekazy, które w drodze klasyfikacji otrzymałyby ze względu na natężenie treści 

szkodliwych kategorię „najwyższego ryzyka”, mają być w ogóle usunięte z „przestrzeni publicznej”. 

Miałoby to dotyczyć wyjątkowo drastycznych przypadków.   
410

 Miałaby to być instytucja wzorowana na Holenderskim Instytucie Klasyfikacji Mediów 

Audiowizualnych NICAM, który pełni rolę koordynatora klasyfikacji. Centrum Dobrych Mediów 

miałoby mieć uprawnienia wycofania z rynku źle oznaczonych przekazów medialnych bądź zmiany 

nieprawidłowego oznaczenia. 
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Regulacje obejmujące zasady porządkowania przestrzeni medialnej opierały się na kilku 

podstawowych założeniach: 

a) wprowadza się klasyfikację przekazów medialnych na zasadach samoregulacji 

(art.5), 

b) wyklucza się trzy rodzaje przekazów: sceny przemocy, sceny wulgarne i sceny 

obsceniczne,
411

 

c) reguluje się dostępność pozostałych rodzajów przekazów. 

Najważniejszym instrumentem ładu w przestrzeni medialnej staje się, wedle 

projektu ustawy, klasyfikacja przekazów, której ostateczne opracowanie czynione jest – 

zgodnie z przepisami – przy współudziale osób reprezentujących, w równych 

proporcjach, władze publiczne, organizacje społeczne i instytucje prowadzące 

działalność związaną ze środkami masowego komunikowania oraz przedstawicieli 

podmiotów gospodarczych działających na rynku środków masowego komunikowania. 

Taka klasyfikacja nie tylko miała pozwolić na kategoryzację przekazów zależnie od 

dopuszczalnego wieku odbiorcy, ale także miałaby wskazywać na zawarte w nich treści. 

Tym samym przekazy medialne przestałyby być anonimowe i każdy, kto by z nich 

korzystał byłby w czytelny sposób poinformowany (i ewentualnie ostrzeżony) o ich 

zawartości. Proponowana klasyfikacja nie tylko rozróżniała produkty w zależności od 

dopuszczalnego wieku odbiorcy, ale także – za pomocą odpowiednich piktogramów – 

pozwalała zidentyfikować rodzaj treści, które są w tym produkcie zawarte, tłumacząc 

tym samym powody nadania im konkretnej kategorii. Miało to stworzyć warunki do 

świadomego korzystania z przestrzeni medialnej.  

Klasyfikacja miała zawierać kategorie od A (najwyższe ryzyko) po E (brak 

ryzyka). Oznacza to, że pewna (w założeniu bardzo szeroka) grupa przekazów – 

oznaczona kategorią E – byłaby dostępna powszechnie i bez żadnych dodatkowych 

                                                
411

 Definicje w projekcie ustawy:    

scena przemocy - przekaz zawierający przedstawienia zachowań brutalnych, okrutnych lub 

wywołujących lęk u odbiorców małoletnich, w szczególności poprzez prezentowanie zabójstw, 

gwałtów, stosowania tortur lub innych sposobów fizycznego albo psychicznego udręczenia człowieka 

lub zwierzęcia;  

scena wulgarna - przekaz zawierający słowa, zwroty lub gesty powszechnie uznawane za obraźliwe albo 

ukazujące człowieka w sposób uznawany powszechnie za naruszający jego godność;  

scena obsceniczna - przekaz zawierający słowa, obrazy, zwroty, gesty lub czynności ukazujące lub 

opisujące seksualność człowieka w sposób mogący zagrażać fizycznemu, psychicznemu i moralnemu 
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wymogów. Wraz z pojawianiem się treści o charakterze potencjalnie zagrażającym z 

różnych względów (np.: przemoc, narkotyki, sceny erotyczne, wulgaryzmy, strach, 

instrumentalne traktowanie innych, kult pieniądza itp.) różnym kategoriom wiekowym 

(dzieciom młodszym i starszym, nastolatkom młodszym i starszym) pojawiać się mogły 

określone obowiązki producentów i nadawców. 
412

    

Wśród obowiązków nadawców pojawił się m.in. wymóg wypełnienia specjalnego 

formularza, który miał się składać z listy pytań, które nadawca otrzymywałby przez 

Internet z powołanego ustawą Centrum Dobrych Mediów. Każdy z nadawców przy 

pomocy specjalnego kodu miałby dostęp do strony internetowej służącej do klasyfikacji 

audycji. Następnie program komputerowy automatycznie określiłby granicę wiekową dla 

danej produkcji, a więc ALL, 7+, 12+, 16+, 18+.  

Kodujący musieliby pamiętać, że nie do każdej produkcji medialnej odnosiłyby się 

wszystkie pytania zawarte w formularzu kodującym.
413

 Klasyfikacja przy pomocy 

formularza kodującego wydaje się być jednym z lepszych rozwiązań przy 

kwalifikowaniu audycji telewizyjnych i innych przekazów medialnych, szczególnie, jeśli 

wziąć pod uwagę obecnie stosowane zasady kwalifikowania w poszczególnych stacjach 

telewizyjnych; często przypadkowe, błędne, bez konsultacji chociażby z ekspertami z 

zakresu psychologii rozwojowej dziecka.    

Istotne, że projekt ustawy wprowadzał najwyższą kategorię – A, obejmującą 

przekazy, które nie mogą być w żadnym wypadku obecne w przestrzeni publicznej, 

określone w słowniczku ustawy jako sceny przemocy, sceny wulgarne i sceny 

obsceniczne. Ustawa unikała wdawania się w generalną debatę wokół definicji 

„obsceniczności” czy „wulgarności”, w zamian proponując „proceduralizację” tych pojęć 

– czyli definiowanie ich poprzez wypełnienie formularza klasyfikacyjnego, który będzie 

                                                                                                                                                       
rozwojowi małoletnich; 

412
  Obowiązki te dotyczyć miały oznaczenia przekazu za pomocą symbolu odpowiadającego rodzajowi 

treści i dbałości o to, by nie dotarł on do nieuprawnionego odbiorcy. Obowiązki te byłyby wprowadzone 

wraz z zakwalifikowaniem danego produktu do kategorii od B do D a kwalifikowanie do tych kategorii 

odbywałoby się za pomocą wypełnienia specjalnie opracowanego formularza pytań dotyczących treści 

zawartych w przekazie. 
413

 Dla przykładu, jeśli produkcja jest slapsticowym filmem rysunkowym np. Tom i Jerry, wówczas 

kodujący nie potrzebuje odpowiadać na pozostałe pytania w formularzu. Gdy jedno lub więcej pytań nie 

jest istotnych, program komputerowy przeskakuje automatycznie do dalszych pytań, mających związek 

z aktualnie ocenianym przekazem. Ilość zadanych przez system komputerowy pytań zależałoby 

zarówno od zawartości treściowej obrazu, jak i rodzaju medium. Dla jak największego obiektywizmu 
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zawierał odpowiedni zestaw pytań o treść zawartą w danym produkcie. Zakaz obecności 

tych przekazów w przestrzeni publicznej oznaczał, że nie mogły być one dostępne w 

sposób umożliwiający ich dotarcie do nieokreślonego kręgu osób (czyli publicznie). 

Treści te mogłyby być prezentowane czy dystrybuowane w specjalnie do tego 

przeznaczonych miejscach, portalach czy kanałach telewizyjnych, do których dostęp 

miałyby wyłącznie osoby pełnoletnie, co powinno być odpowiednio sprawdzane i 

egzekwowane. Ustawa wprowadzała obowiązek klasyfikacji – to znaczy bezwzględnie 

zakazywała obecności w przestrzeni medialnej produktów nie opatrzonych żadną 

kategorią. Traktowane były one po prostu jako produkty nielegalne.
414

    

Formularze klasyfikacyjne wypełnialiby sami nadawcy, nad ich wiarygodnością 

czuwałaby władza publiczna, odpowiedzialność za korzystanie z udzielonych w ten 

sposób informacji dzielona miałaby być wspólnie przez rodziców i 

dystrybutorów/sprzedawców. Zdaniem pomysłodawców ustawy projekt nie ma 

charakteru narzuconych restrykcji, a jej wykonywanie w równej mierze zależałoby od 

władz publicznych, obywateli, jak i nadawców i producentów.  Istotne jest również to, iż 

projekt ustawy stosował ten sam schemat postępowania w odniesieniu do wszystkich 

rodzajów środków masowego komunikowania (media audiowizualne, prasa, reklama 

zewnętrzna, gry komputerowe), co powinno spowodować homogeniczność rozwiązań i te 

same wymogi kategoryzacyjne dla wszystkich. Te same treści, niezależnie od ich 

nośnika, miały być tak samo klasyfikowane, ten sam produkt w każdej postaci (film na 

DVD, w kinie i w telewizji) miał mieć tę samą kategorię.  

 

 

4.3.3. Przestrzeń medialna, jako przestrzeń publiczna. 

 

Podstawowym celem proponowanego rozwiązania ustawowego było 

wprowadzenie czytelnych zasad i standardów w zakresie przekazu medialnego, które 

umożliwiłyby wspólne zaangażowanie się nadawców, producentów, władz publicznych 

oraz obywateli w budowę ładu w przestrzeni medialnej. Zgodnie z założeniami projektu, 

                                                                                                                                                       
kodujący mógłby posiłkować się także dużą ilością przykładowych obrazów. 

414
 Główni przeciwnicy projektu ustawy przywołują przede wszystkim tę kwestię, aby udowodnić tezę, że 

tak skonstruowany zapis jest cenzurowaniem mediów w państwie demokratycznym.   
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kluczowym efektem zaproponowanych regulacji miało być takie stworzenie podstaw 

prawnych, aby odbiorcy mieli do nadawców zaufanie oraz aby uważali przestrzeń 

medialną za bezpieczną.    

„Kategorią osób, której w szczególny sposób dotyczy projekt regulacji są osoby 

małoletnie. Jest to wynik naszego przekonania, że dzieciom i młodzieży należy się – ze 

strony wszystkich podmiotów zaangażowanych w przestrzeń medialną – większa dbałość 

o ich właściwy rozwój emocjonalny i intelektualny oraz ochrona przed szkodliwymi 

treściami, które mogą negatywnie na nie oddziaływać. Ta troska wynika z faktu, że dzieci 

i młodzież dopiero uczą się umiejętności krytycznego odbioru przekazywanych treści i są 

tym samym szczególnie podatne na formowanie przez docierające do nich przekazy 

medialne” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.  

Kluczowym dla projektu ustawy założeniem jest pojęcie przestrzeni medialnej 

zdefiniowanej jako: „przestrzeń dostępna dla bliżej nieokreślonej liczby osób, w której 

następuje tworzenie, zestawienia lub rozpowszechnianie przekazu lub zbioru 

przekazów”. Przestrzeń medialna jest tutaj więc rozumiana jako  przestrzeń publiczna a 

nie – jak ujęli to twórcy ustawy -   wyłącznie „rynek” czy „forma wyrazu artystycznego”. 

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, przestrzeń medialna to szeroko rozumiana sfera 

relacji międzyludzkich, dla których środkiem jest przekaz medialny w różnorodnej 

formie. W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdza się, że ów przekaz medialny jest 

swego rodzajem źródłem interakcji społecznej pomiędzy ludźmi,  z których jeden jest 

nadawcą przekazu a drugi jego odbiorcą.  

Czytamy w uzasadnieniu:  

„W relacji tej, tak jak w kontakcie bezpośrednim, możemy mieć do czynienia z 

różnorodnymi rodzajami oddziaływań międzyludzkich – pozytywnych, negatywnych i 

neutralnych. Możemy mieć zatem w przestrzeni medialnej do czynienia, z jednej strony, z 

przemocą, zastraszaniem czy gwałtem i, z drugiej, z zachowaniami pozytywnymi” – 

takimi jak pomoc wzajemna, wymiana informacji, rozwój osobowości. 

Projekt zakłada konieczność włączenia świata mediów do wspólnej przestrzeni 

publicznej, a w konsekwencji zgodę na stwierdzenie, iż z uczestnictwem w publicznej 

przestrzeni medialnej (z korzystaniem z niej) powinny się łączyć określone Konstytucją 

RP wolności i obowiązki, na wzór tych, które dotyczą innych publicznie dokonujących 

się relacji społecznych. Dla nich to kluczowe jest stwierdzenie, że: 
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 „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą 

być ustanawiane (...), gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź ochrony środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej i praw, albo wolności i praw innych osób. (...)” (Konstytucja RP, 

Art. 30., ust.3.).  

Według projektodawców ustawy te konstytucyjne zapisy stanowiłyby podstawę 

proponowanych rozwiązań, będąc jednocześnie wyraźnym wskazaniem dla instytucji 

publicznych, co do konieczności włączenia się do budowy ładu w przestrzeni medialnej. 

Jednocześnie, pojęcie przestrzeni medialnej, po raz pierwszy pozwoliłoby objąć 

wspólnymi przepisami wszystkie formy przekazu, jakie docierają do współczesnego 

człowieka. Mowa tu więc zarówno o przekazach audiowizualnych, ale także – reklamie, 

prasie, internecie oraz grach komputerowych.    

 

 

4.3.4. Centrum Dobrych Mediów 

 

Art. 15-22 w rozdziale 3 projektu ustawy określają zasady funkcjonowania oraz 

kompetencje instytucji, która wedle pomysłodawców miałaby dbać o ład w przestrzeni 

medialnej. Mowa tu o zupełnie nowej instytucji - Centrum Dobrych Mediów (CDM). 

Zgodnie z założeniami ustawy CDM miałoby przede wszystkim pełnić funkcje doradcze, 

udzielać przedsiębiorcom informacji i wyjaśnień w zakresie nadawania kategorii oraz 

rozpatrywać skargi i wnioski związane z ochroną małoletnich. Przeprowadzanie przez tę 

instytucję kontroli miało mieć, co do zasady, charakter następczy, a zainteresowane 

podmioty mogłyby zawsze wystąpić o opinię do Centrum w sprawie oceny przekazu w 

świetle przepisów ustawy.  

Co podkreślali pomysłodawcy powołania tej instytucji - Centrum Dobrych 

Mediów nie miało być, zgodnie z ustawą, instytucją, która bezpośrednio reguluje i 

ingeruje w działalność  podmiotów w przestrzeni medialnej. Wręcz odwrotnie, ustawa 

główny nacisk kładzie na samoregulację nadawców, chociaż Centrum ma pełnić rolę 

„pomocnika”. Tak jak zostało to ujęte we wcześniejszej części dysertacji, to sami 

nadawcy i producenci dokonywaliby kategoryzacji swoich produktów, CDM jedynie 

rejestrowałoby ten fakt i pomagałoby w rozstrzyganiu wątpliwości. Miało też prowadzić 
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nadzór nad prawidłowością kategoryzacji. Jednocześnie jednak nie mówimy tu o pełnej 

dowolności. Ustawa wprowadza bowiem obowiązek włączenia się do systemu 

klasyfikacji.  

Na czele CDM miał stać, zgodnie z zapisami ustawy, Prezes Centrum Dobrych 

Mediów (art. 15 ust.1), który „jest centralnym organem administracji rządowej 

właściwym w sprawach ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami 

prezentowanymi w środkach masowego komunikowania”. Prezes miałby podlegać 

bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów (art.15 ust.2).
415

  

Prezesa CDM, zgodnie z zapisami art. 16 projektu, powoływałby Prezes Rady 

Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Dobrych Mediów, Rzecznika Praw Dziecka oraz 

Rzecznika Praw Obywatelskich, a o to stanowisko mogłaby się ubiegać osoba, która jest 

obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była karana za przestępstwo 

popełnione umyślnie, wyróżnia się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą 

przydatną w pracach Centrum Dobrych Mediów. Oznacza to, że wymogi i kompetencje 

wymagane w stosunku do potencjalnego prezesa CDM nie były wygórowane. Nie ma 

mowy np. o konieczności znajomości psychologii rozwojowej czy nauk o mediach, co 

wydawałoby się mieć szczególne znaczenie biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie prezes 

CDM ma wspierać m.in. swoją wiedzą nadawców podczas kwalifikowania audycji. Do 

jego głównych zadań należeć miało przede wszystkim (art.17) czuwanie nad 

przestrzeganiem przepisów ustawy, prowadzenie katalogu przekazów i nadanych im 

kategorii zgłoszonych do Centrum Dobrych Mediów zgodnie z określonymi zasadami, 

udzielanie rad, informacji i wyjaśnień przedsiębiorcom pokazującym i 

rozpowszechniającym przekazy w środkach masowego komunikowania w zakresie 

stosowania zasad i trybu nadawania kategorii przekazom, a w szczególności w zakresie 

wypełnienia formularza, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany 

kategorii przekazu, współpraca z innymi organami, instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie edukacji medialnej i ochrony małoletnich przed szkodliwymi 

treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania, przedstawianie 

                                                
415

 W PRL urzędem centralnym podległym Prezesowi Rady Ministrów był Główny Urząd Kontroli Prasy, 

Publikacji i Widowisk. W stosunku do każdego medium wprowadzano bardzo szczegółowe zasady 

kontroli. Zob. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji i 

właściwości GUKPPiW (Dz.U. Nr 32, poz.241) oraz kolejne 21 marca 1970 r. w sprawie zakresu i 
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corocznie Radzie Ministrów, Sejmowi i Senatowi informacji o swojej działalności, a 

także rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji związanych z ochroną małoletnich przed 

szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania się.
416

  

Projekt ustawy określa także kadencyjność funkcji prezesa, która wynosiłaby aż 6 

lat. Prezes Rady Ministrów zgodnie z zapisami art. 16 ust. 6 miałby jednak możliwość 

odwołania prezesa CDM przed upływem kadencji. Centrum miało mieć zgodnie z 

założeniami pomysłodawców nie tylko swojego prezesa, ale także (art. 18) Zastępcę 

Prezesa Centrum Dobrych Mediów, a obsługę Prezesa CDM zapewniałoby biuro 

Centrum Dobrych Mediów. Do zadań Biura należałoby wspomaganie nadawców i 

producentów rynku mediów w posługiwaniu się klasyfikacją produktów medialnych 

poprzez rozpowszechnianie formularzy klasyfikacyjnych, ich zbieranie i rejestrowanie, 

wydawanie opinii o audycjach telewizyjnych i radiowych, filmach oraz innych utworach 

w zakresie oceny ich wpływu na małoletnich odbiorców, monitorowanie środków 

masowego komunikowania w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, udzielanie 

konsultacji w zakresie wpływu audycji radiowych i telewizyjnych na odbiorców 

małoletnich, prowadzenie działań w zakresie edukacji medialnej oraz występowanie do 

organów państwowych z wnioskiem o wszczęcie postępowania wobec podmiotów 

prawnych i fizycznych naruszających postanowienia niniejszej ustawy. 

Wątpliwości mogą wzbudzać rozbudowane struktury instytucji, której 

kompetencje praktycznie pokrywałyby się z kompetencjami Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji. Zgodnie z zapisami art. 19 projektu  organem opiniodawczo-doradczym 

prezesa CDM byłaby licząca aż 18 osób Rada Dobrych Mediów. Rada miałaby wyrażać 

opinie w sprawach stosowania ustawy, oceniać obowiązujące kategorie przekazów i 

formułować propozycje zmian w tym zakresie, wyrażać opinie o kandydacie na 

stanowisko prezesa Centrum Dobrych Mediów oraz przynajmniej raz w roku opiniować 

jego pracę.  Dodatkowo o upolitycznieniu instytucji może świadczyć klucz, według 

którego członkowie byliby powoływani. 12 członków powoływać miałby Prezes Rady 

Ministrów, z których sześciu członków miałoby pochodzić z mianowania spośród osób 

zgłoszonych przez organizacje społeczne, do których zadań lub celów statutowych 

                                                                                                                                                       
trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez organy kontroli prasy, publikacji i widowisk (Dz.U. Nr 6, 

poz.50 z późn, zm.) Por. I. Dobosz, Prawo prasowe…s.62 i n. 
416

 Tak skonstruowany zapis świadczy raczej o bardzo dużej ingerencji państwa a nie o zasadzie 

samoregulacji nadawców, o której mowa w art.5 projektu ustawy. 



229 

 

należałaby ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w 

środkach masowego komunikowania, kolejnych sześciu członków wywodziłoby się 

spośród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania 

i rozpowszechniania środków masowego komunikowania. Oprócz 12 członków 

powoływanych przez premiera, kolejnych sześciu mianowałyby wszystkie kluby 

parlamentarne. Kadencja członków Rady trwałaby podobnie jak kadencja prezesa - 6 lat, 

co nie byłoby skorelowane z kadencją posłów trwającą 4 lata. 

 

4.3.5. Ocena projektu ustawy 

 

Projekt ustawy wprowadzał rozwiązania, które zdają się odpowiadać na 

zapotrzebowanie społeczne wynikające z – prezentowanego także szeroko przez same 

media – rosnącego poczucia zagrożenia związanego z patologiami wśród młodzieży 

takimi jak narkomania, przemoc, czy też ogólna demoralizacja. Jednym z najczęściej 

wskazywanych źródeł szerzenia się złych wzorców zachowań i promowania postaw, 

które mogą w przyszłości zaowocować negatywnymi zachowaniami są niestety media. 

Potwierdzają to także międzynarodowe badania naukowców. Dlatego też tak ważne jest, 

by stopniowo wprowadzać do przestrzeni medialnej elementy ładu.    

Trafienie projektu ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami 

prezentowanymi w środkach masowego komunikowania pod obrady Sejmu w 2006 roku 

rozpoczęło debatę na jej temat. Debatę burzliwą, w przeważającej części zawierającą 

krytyczne komentarze (zwracano przede wszystkim uwagę na niespójność i 

nieprzejrzystość przepisów ustawy oraz jej terminologii, niekonsekwencje 

terminologiczne, które uniemożliwiają ich interpretacje oraz w przyszłości praktyczne 

stosowanie), lecz niezwykle krótką, a co gorsza - nie przynoszącą w rezultacie żadnych 

rozwiązań ani nowych propozycji.  

Warto docenić fakt, że po raz pierwszy usiłowano skonkretyzować to, o czym się 

mówi od szeregu lat nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, że istnieje pilna 

potrzeba ustanowienia przepisów, wprowadzających skuteczne mechanizmy ochrony 

dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami zawartymi w mediach. Świadczą o tym 

nie tylko opinie środowisk naukowych, dziennikarzy, etyków, prawników, ale także 

głosy samych rodziców – odbiorców. Fakt, że w 2001 r. zaledwie w kilka tygodni blisko 



230 

 

200 tysięcy osób – rodziców podpisało się pod projektem ustawy w tej sprawie można 

uznać, jak to określiła przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, za porażkę 

polskich instytucji, nadawców, których obowiązkiem jest zapewnić dzieciom możliwość 

bezpiecznego korzystania z telewizji czy internetu.  

Historia tej społecznej inicjatywy ustawodawczej pokazuje, jak dalece rozmijają się 

odczucia zwyczajnych ludzi (komitet, który zebrał 200 tys. podpisów założyły dwie 

"niezrzeszone" mamy) od powielanych w mediach głosów tzw. opinii publicznej.    

Mimo wszystko projekt ustawy przedstawiony w Sejmie w 2006 roku zawiera 

niestety wiele niespójności i rozwiązań mogących wzbudzać niezrozumienie a nawet 

niepotrzebną sensację, jak chociażby sens powołania nowej instytucji państwowej i jej 

nieokreślony budżet, niejasność i brak precyzji w regulacji, nieadekwatność przepisów 

projektu do zjawisk w dziedzinie mediów, w tym zwłaszcza w odniesieniu do internetu.   

Groźne wydają być także zakusy cenzury prewencyjnej, jak chociażby zezwolenie 

na usuwanie niewłaściwych treści z przestrzeni medialnej przez organy administracji 

rządowej. Pierwsze skojarzenie, jakie nasuwa się chociażby po pobieżnym 

przestudiowaniu ustawy oraz jej uzasadnieniu, to brak informacji na temat skutków 

finansowych projektowanej ustawy. Dotyczy to zarówno kosztów związanych z 

utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum Dobrych Mediów, którego Prezes byłby 

centralnym organem administracji rządowej, oraz Rady Dobrych Mediów, jak również 

oceny obciążeń dla przedsiębiorców
417

. Należałoby się w ogóle zastanowić czy 

koniecznym jest tworzenie nowej instytucji rządowej? Czy nie właściwszym byłoby 

powierzenie i wzmocnienie uprawnień i zadań przewidzianych dla Centrum Dobrych 

Mediów istniejącym już instytucjom np. Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, której 

zresztą kompetencje w pewnym zakresie pokrywają się z kompetencjami projektowanego 

Centrum Dobrych Mediów?   

Niezrozumiałym wydaje się być także fakt, że projekt w żaden sposób nie odnosił 

się do już istniejących regulacji, traktujących o tych samych zagadnieniach. Regulowanie 

tych samych kwestii przez dwie różne ustawy wydaje się potęgować chaos oraz prowadzi 

do niepewności zasad obowiązywania takich uregulowań. Wątpliwości wzbudzić może 

                                                
417

  Nie jest jasne czy określona w art. 11 ust. 4 opłata, jaką powinni wnosić nadawcy dotyczyć miała 

opłaty jednorazowej czy też każdego przekazu oddzielnie. W tym ostatnim przypadku powodowałoby 

to istotne obciążenia finansowe zwłaszcza w stosunku do nadawców telewizyjnych.   
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także wprowadzenie po raz kolejny kompletnie różnej klasyfikacji audycji od tej 

przyjętej w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 

2005 roku w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć 

wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji 

i innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, 

stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi.
418

 Tak częste zmiany 

zasad klasyfikacji audycji mogą doprowadzić do dezorientacji rodziców i opiekunów 

dzieci.   

Warto zwrócić uwagę także na fakt, że projekt ustawy w żaden sposób nie 

przewiduje przepisów przejściowych ani zmian w przepisach ustawy o radiofonii i 

telewizji, które regulowałyby kwestię stosowanych do tej pory oznaczeń.  Uwagę zwraca 

także dość niejasne i niespójne stosowanie w projekcie  ustawy wielu definicji, zwłaszcza 

w kontekście przepisu ustanawiającego odpowiedzialność karną za naruszenie zakazów 

wynikających z art. 3 i 4.
419

  Projekt ustawy zawiera niejasności terminologiczne w art. 

10. W ust. 1 mowa jest bowiem o „małoletnim”, w ust. 3 o „dzieciach i młodzieży”, 

natomiast w ust. 5 o „nieletnich”. Wprowadza to trudności interpretacyjne dotyczące 

ustalenia,  jaki jest zakres podmiotowy każdej z powyższych kategorii. 

Wątpliwości terminologiczne wzbudza użycie pojęć „zbiór przekazów” (art.2 pkt 

5 projektu) oraz „zestaw przekazów” (art. 8 ust.2 projektu). Nie wiadomo na czym 

polega różnica między tymi pojęciami.  Precyzyjna definicja pojęcia „przekaz” niezbędna 

jest zwłaszcza dla skutecznego egzekwowania obowiązku klasyfikacji przekazów i 

prowadzenia ich katalogu.  

O ile nie budzi wątpliwości, że „przekazem” w rozumieniu projektu ustawy jest 

pojedynczy film, gra komputerowa lub audycja telewizyjna (w rozumieniu ustawy o 

radiofonii i telewizji), nie jest jasne, czy przedmiotem zgłoszenia powinien być 

pojedynczy artykuł w czasopiśmie, każdy numer czasopisma, czy czasopismo jako 

takie.
420

 

                                                
418

 Dz. U. Nr 130, poz. 1089. 
419

Art.3 stwierdza, że „Zabrania się rozpowszechniania lub pokazywania przekazów niesklasyfikowanych 

zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 6. Natomiast zgodnie z art. 4. „Zabrania się 

rozpowszechniania lub pokazywania nośników, na których zostały zwielokrotnione przekazy oraz ich 

opakowań nieoznakowanych zgodnie z zasadami klasyfikacji, o których mowa w art. 6”. 
420

 Należy zauważyć, że autorzy projektu wyłączają spod rygorów ustawy wszystkie dzienniki, choć w 

uzasadnieniu wskazują na szkodliwe treści zawarte w tabloidach. 
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Wątpliwości przedsiębiorców zapewne wzbudził brak klarownych zasad  

zgłaszania i weryfikacji klasyfikacji przez prezesa Centrum Dobrych Mediów. Nie 

zostało uregulowane, w jakim czasie prezes CDM ma wydać decyzję administracyjną w 

sprawie zmiany kategorii przekazu. Jeśli miałyby być stosowane przepisy kodeksu 

postępowania administracyjnego, to byłby to termin 30-dniowy  (art. 35 § 3 kpa), który 

mógłby następnie ulec przedłużeniu. W tej sytuacji nie trudno wyobrazić sobie jak 

bardzo skomplikowałoby to, a nawet uniemożliwiłoby pracę nadawcom.  

 

 

5. Zasady znakowania audycji telewizyjnych w TVP, TVN i Polsat – wyniki 

ankiety przeprowadzonej wśród największych polskich nadawców 

telewizyjnych. 

 

Ankietę przeprowadziłam z zamiarem lepszego poznania mechanizmów 

klasyfikacji audycji w polskiej telewizji w kontekście zjawiska prezentowania treści 

szkodliwych w telewizji. Uznałam bowiem, że ważnym czynnikiem składowym w 

analizie tego złożonego problemu są postawy osób w poszczególnych redakcjach 

telewizyjnych, które mają wpływ na treść i formę przekazu medialnego, także 

zawierającego komponent przemocy.  

Istotne było także poznanie poglądów środowiska osób odpowiadających za 

klasyfikowanie programów medialnych, co może mieć znaczenie w rozpoznawaniu 

mechanizmów warunkujących pokazywanie aktów o charakterze przemocy w mediach. 

Postanowiłam zweryfikować stosunek określonych nadawców do tego problemu. W 

literaturze przedmiotu brakuje opracowań poruszających to zagadnienie. 

W badaniu dotyczącym problemu klasyfikowania audycji, narzędziem badawczym 

była ankieta skierowana do trzech największych stacji telewizyjnych w Polsce: Telewizji 

Polskiej, TVN oraz Polsat. Ankieta zawierała dwa pytania zamknięte i „uwagi własne”, 

umożliwiające prezentację własnych sugestii i uzupełnień odnośnie do zadawanych 

pytań. Biorący udział w ankiecie mieli czas na zastanowienie się. Niektórzy z badanych 

wypełniali ją natychmiast, inni woleli przemyśleć jej treść i oddawali wypełnioną ankietę 

po kilku dniach. Ankietę przeprowadzono zimą 2009 roku.  
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Anonimowemu badaniu ankietowemu poddano trzy główne telewizje polskie: 

Telewizję Polską SA, TVN oraz Polsat. W ramach ankiety postawiono dwa zasadnicze 

pytania z podpunktami: 

1. Na jakiej podstawie klasyfikujecie Państwo audycje telewizyjne?   

a. Ustawa o radiofonii i telewizji                                                                            

b. Rozporządzenie KRRiTV  z dnia 23 czerwca 2005 roku                               

c. Samoregulacja „Przyjazne Media”                                                                      

d. Wewnętrzne instrukcje nadawcy       

 2. Czy w Państwa telewizji jest powołana komisja klasyfikująca?:  

Jeśli tak, to: 

a. Czy skład komisji jest stały?                                                                                    

b. Ilu liczy członków? (proszę wpisanie liczby)                          

c. Kto zasiada w takiej komisji? (proszę podać czy w większości są to pracownicy 

telewizji czy osoby z zewnątrz) 

d. Czy w składzie komisji zasiadają specjaliści z zakresu psychologii, psychologii, 

filmoznawstwa, medioznawstwa? Jeśli tak, proszę wymienić.  

 Dodatkowe uwagi. 

Czy Państwa zdaniem przyjęty przez ustawodawstwo polskie system ochrony 

małoletnich przed  przekazami „zagrażającymi fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierającymi treści pornograficzne lub w 

sposób nieuzasadniony eksponującymi przemoc” przynosi oczekiwane rezultaty? Czy 

przemoc w mediach eskaluje przemoc w życiu codziennym? 

Proszę o krótkie uzasadnienie.  

Na ankietę, odpowiedzieli przedstawiciele trzech największych nadawców 

telewizyjnych. Spośród ankietowanych dwóch przedstawicieli telewizji (TVN oraz 

Polsat) skorzystało z możliwości przedstawienia własnego komentarza. Co interesujące, 

każdy z ankietowanych udzielił odmiennej odpowiedzi na pytanie nr 1, dotyczące 

podstaw klasyfikowania audycji. I tak: TVP klasyfikując audycje oraz filmy za podstawę 

przyjmuje rozporządzenie KRRiT z 2005 r. oraz swoje wewnętrzne instrukcje (ankietę 

wypełnił w imieniu Biura Programowego Telewizji Polskiej S.A. Łukasz Kłuskiewicz), z 

kolei Polsat oprócz rozporządzenia powołuje się także na ustawę o radiofonii i telewizji a 

http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/prawo/rozporzadzenia/roz050623_ochr.pdf
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także zasady określone w porozumieniu „Przyjazne Media”. TVN określając podstawy 

klasyfikowania audycji zaznaczył wszystkie wymienione w pytaniu opcje.  

Z ankiety wynika, że wyłącznie TVN posiada stałą trzyosobową komisję 

klasyfikującą, przy czym jak zaznaczono: „Komisja została powołana dla opracowania 

ogólnych zasad kwalifikowania programów w oparciu o przepisy prawa i wskazania 

psychologiczne. Jest też punktem odniesienia w sytuacjach wątpliwych albo 

wymagających dodatkowej interpretacji. Na bieżąco kwalifikowaniem programów 

zajmują się pracownicy stacji odpowiedzialni za ramówkę” (ankietę w imieniu TVN 

wypełnił  Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN).  Jako pozytyw należy 

zaznaczyć, że w komisji powołanej przez TVN zasiada specjalista psycholog, 

medioznawca oraz filmoznawca.  

Polsat oraz TVP nie mają stałej komisji a klasyfikacji dokonują na bieżąco 

pracownicy stacji. W TVP w sytuacjach budzących wątpliwości ocena staje się 

przedmiotem kolegiów redakcyjnych lub konsultacji anten z Biurem Programowym. 

Zastanawiające, że Telewizja Publiczna nie angażuje do tego zadania swojej liczącej aż 

15 członków Rady Programowej, która – jak wskazuje się w  Regulaminie  Rady 

Programowej TVP S.A. jest ustawowym i statutowym organem opiniodawczo-

doradczym Spółki TVP S.A. w sprawach programowych oraz „reprezentuje społeczne 

interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki”.   

Własne komentarze dotyczące przedmiotu ankiety przedstawiło dwóch 

przedstawicieli telewizji. Takiej potrzeby nie odczuł przedstawiciel TVP.  Przedstawiciel 

stacji TVN zwrócił uwagę na fakt, że na pewno istnieje potrzeba regulacji dotyczących 

ochrony małoletnich przed przemocą ukazywaną w środkach masowego komunikowania, 

przy czym zaznaczył, że: „nadawcy i tak są świadomi odpowiedzialności, jaka się z tym 

wiąże. Niezależnie od tego, czy istnieją jakieś skodyfikowane zasady, KRRiTV i sądy 

zawsze mogą pociągnąć nas do odpowiedzialności, jeśli naruszymy reguły prawa albo 

dobrych obyczajów. Według mnie sztywne zasady, według których na przykład film 

oznaczony jako „tylko dla dorosłych” może być pokazywany tylko po 23:00 nie wnoszą 

wiele dobrego do praktyki działania stacji telewizyjnych. Zwłaszcza, że kryteria 

kwalifikacji są mocno nieostre. „Pasja” dostała znaczek „16” i była pokazywana w 

prime-time’ie, chociaż tam obrazy przemocy przewyższają większość filmów grozy. 

Według mnie zwłaszcza oznaczenia kategorii wiekowych są wyrazem przeregulowania tej 



235 

 

dziedziny. Być może zasadne byłoby ustanowienie jakiejś chronionej pory (np. do 22:00), 

w której nie mogłyby być pokazywane np. filmy zawierające wiele scen przemocy czy 

okrucieństwa. Kategoryzowanie na jakieś 0, 7, 12, 16, 18 to już jest zdecydowanie 

przesada. Poza tym pamiętajmy, że ten system jest nieszczelny nie tylko ze względu na 

nieostre kryteria kwalifikacji, ale również dlatego, że coraz więcej stacji nadaje w języku 

polskim z zagranicy, zupełnie nie przejmując się obowiązującymi w Polsce przepisami 

(co nie znaczy, że mogą robić co chcą – zawsze pozostaje sprawa odpowiedzialności, o 

której pisałem wyżej). W ogóle nie regulowany Internet coraz bardziej rywalizuje z 

telewizją. Coraz bliżej jesteśmy sytuacji, w której technologia pozwoli widzom układać 

własną „ramówkę”, wybierając programy z menu. Czy w takiej sytuacji programy „tylko 

dla dorosłych” mają być blokowane do 23:00? Mam świadomość tego, że problem 

ochrony widza (nie tylko małoletniego) przed niepożądanymi treściami istnieje, ale 

rozwiązywanie go administracyjnymi środkami wydaje mi się mało skuteczne – napisał 

Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN. 

Przedstawiciel stacji Polsat, który w rozmowie prosił o zachowanie 

anonimowości, widzi pilną potrzebę ujednolicenia kategorii wiekowych w tych samych 

filmach wyświetlanych w kinie i w telewizji. Jego zdaniem: „obowiązujące do 2005 roku 

3 kategorie wiekowe były przejrzyste i proste. Wprowadzanie kolejnych kategorii oraz 

piktogramów budzi niepotrzebne zamieszanie i jest skomplikowane”. Jego zdaniem: 

„telewizja komercyjna nie powinna zajmować się umoralnianiem narodu”, choć z 

drugiej strony poszczególne stacje przy klasyfikowaniu filmów, audycji mając na uwadze 

dobro najmłodszych kierują się „po prostu zdrowym rozsądkiem”. 

Zgoda środowiska dotyczy właśnie oddziaływania na dzieci i młodzież. Jedynym 

ograniczeniem, na które istnieje zgoda wśród respondentów, jest pora nadawania 

drastycznych materiałów dziennikarskich. Jednak znaczna część odpowiadających 

uznaje, że owa „cenzura” powinna się odbywać w domu odbiorcy poprzez zmianę 

oglądanego programu.  Wynika z tego, że nadawcy wiedzą, że pokazywanie przemocy 

może wywołać niekorzystne skutki wśród części odbiorców. Równocześnie skłaniają się 

bardziej ku samoregulacji i kodeksom etycznym.  Można wysnuć wniosek, że zdaniem 

nadawców w świecie natłoku informacji to odbiorca powinien decydować o tym, która 

wiadomość jest dla niego istotna. Problem tylko w tym, czy najmłodsi widzowie są w 

stanie świadomie dokonać takiego wyboru? 
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Niejednoznaczne czy ambiwalentne podejście do problemu przemocy w mediach z 

socjologicznego punktu widzenia można interpretować jako swoisty konformizm postaw 

środowiska, bo „decyduje rynek”, w perspektywie psychologicznej natomiast, jako stan 

„zawieszenia”, frustracji czy dyskomfortu psychicznego znaczącej części osób 

odpowiedzialnych za klasyfikowanie audycji.   

Poważny problem stanowi kwestia światopoglądu i wyborów etycznych redakcji, 

od których to w znacznym stopniu zależy treść i forma danego przekazu. Wydaje się, że 

obecnie dominujący pogląd oparty na przekonaniu, iż „robimy, bo trzeba, a nie bo 

chcemy”, jest jednym z czynników pogłębiania problemu. Nadawcy widzą problem 

„treści szkodliwych w mediach” i konieczność ograniczenia jej w mediach, z drugiej 

jednak strony obserwacja tego, co pojawia się na szklanym ekranie pokazuje, że 

rzeczywistość jest inna i największym zainteresowaniem redakcji cieszą się informacje 

dotyczące przemocy w każdej postaci. Najczęściej występującym słowem w serwisach 

informacyjnych jest słowo: „śmierć”, „zgon”, „makabryczne”, „wypadek”, „tragedia”.   

Przy całej złożoności problemu przemocy w środkach masowego przekazu warto 

się chyba zastanowić, czy dyskusji nie powinna być poddana profesja dziennikarska jako 

zawód zaufania społecznego.   
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Wnioski końcowe 

 

Bez wątpienia, w ostatnich latach mamy do czynienia z demonstrowaniem, i to z 

niebywałą częstotliwością, ekranowych obrazów przemocy. Jesteśmy zarzucani 

brutalnymi i szokującymi obrazami w kinie, telewizji, ale również w prasie, internecie 

czy w grach komputerowych. 

Podsumowując niniejszą pracę, można dojść do wniosku, że odbiorca – dziecko, 

spełnia w dzisiejszym świecie precyzyjnie określoną rolę. Im mniej w nim świadomości, 

że ogląda tylko stworzony obraz, a nie rzeczywistość, tym większe jest jego przekonanie, 

że oto jest świadkiem czegoś, co się dzieje realnie, że obcuje nie ze stworzonym 

fikcyjnym obrazem, ale z rzeczywistością. Dochodzi do pewnej gry o znak równości 

pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym co fikcyjne. 

Mając na uwadze ochronę dzieci i młodzieży przed tego typu obrazami, nie chodzi 

o pozbawienie kogokolwiek jego fundamentalnych wolności, w tym wolności 

filmowania czegokolwiek, co należy do natury, czy w ogóle do rzeczywistości, w której 

żyjemy. Problem okazuje się być o wiele poważniejszy. Obrazy przemocy, zrealizowane 

z niesłychaną dokładnością stają się stałym punktem programu a te stałe punkty 

programu oglądają nie tylko dorośli, ale również dzieci. Kultura masowa w dzisiejszym 

świecie rządzi się swoimi prawami. Nie jesteśmy w stanie kontrolować mediów, nie 

możemy również wpływać bezpośrednio na ich dystrybucję. Ale przecież nie chodzi o 

cenzurę prewencyjną, zbyt długo Polska z nią walczyła.   

W obecnej rzeczywistości kulturowej, w systemie demokratycznym, 

pluralistycznym, w którym nie ma instytucji cenzury, nie można zakazać prawnymi 

środkami przekazywania treści nasyconych przemocą i agresją, zawierających sceny 

okrutne i drastyczne. Należy traktować to jako konsekwencję wolności środków 

masowego przekazu. Unia Europejska tworząc niezależne od siebie standardy ładu 

komunikacyjnego, skupia się w szczególności na normach wolności prasy. Pomimo że 

systemy te są od siebie niezależne, to są względem siebie subsydiarne. Cała organizacja 

mediów, tego jak powinny one funkcjonować opisane są w regulacjach zawartych w 

konwencjach, deklaracjach, zaleceniach oraz umowach międzynarodowych. 

Najważniejsze z tych dokumentów zostały przyjęte przez państwa członkowskie Unii 

Europejskiej. Regulacje te dotyczą przede wszystkim kwestii wolności słowa, praw 
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autorskich, ograniczeń w reklamie. Stały rozwój technologii powoduje, że kolejne 

przepisy zaczynają się dezaktualizować, są już projekty nowej dyrektywy, która w 

pełniejszy sposób ureguluje dynamicznie rozwijający się rynek mediów, i wskaże kolejne 

wytyczne dla dalszego funkcjonowania polityki audiowizualnej.  

Żyjąc w demokratycznej Europie, w czasach, kiedy wolność słowa jest 

respektowana może się wydawać, że media nie mogą podlegać żadnym ograniczeniom. 

Jednak po głębszej analizie można stwierdzić, że media podlegają wielu regulacjom i na 

pewno nie można powiedzieć, że są absolutnie wolne. 

Media, będąc integralną częścią naszego życia, sprawiają, że niemożliwe jest 

uchronienie ich przed „cenzurą” ze strony organów władzy. Alternatywą dla nich jest 

samoregulacja. Czym zatem jest samoregulacja, czy to też jest jedna z form cenzury? 

Zadaniem samoregulacji jest ochrona społeczeństwa przed nieuczciwą i nieetyczną 

informacją. System samoregulacji i samokontroli jest elastyczny, w związku z tym 

szybko reaguje na zmiany i dostosowuje się do nich. Samoregulacja jest formą kontroli, 

która pozwala regulować działalność mass mediów, nie doprowadzając do stosowania 

cenzury, co w demokratycznym świecie jest tak ważne.   

Przecież muszą istnieć przepisy, regulacje, normy etyczne. Trudno wyobrazić 

sobie sytuację, w której media korzystają z pełnej wolności, co oznaczałoby, że  pokazują 

treści obrażające uczucia określonych grup społecznych i religijnych, informacje 

dyskryminujące jednostki i grupy, treści, które są niedozwolone lub szkodliwe. Czy takie 

wolne media spełniają nasze oczekiwania? Czy chcemy oglądać brutalność, przemoc, 

zniewagę i zło? Rola, jaką odgrywają media w dzisiejszym świecie, jest niebagatelna, 

dlatego, aby nie zagrażać społeczeństwu ich działalność musi być regulowana.   

Analiza wskazanych w niniejszej dysertacji europejskich i międzynarodowych 

rozwiązań prawnych oraz samoregulacyjnych dotyczących ochrony małoletnich przed 

wpływem treści szkodliwych ukazywanych w środkach masowego przekazu, pozwala 

wysnuć kilka końcowych wniosków przydatnych w debacie nad wprowadzeniem 

odpowiednich regulacji w przedmiotowym zakresie w Polsce.  

Moim głównym zainteresowaniem było ustalenie, w jaki sposób poszczególne 

państwa postrzegają problem treści szkodliwych w telewizji oraz to, jak określone 

rozwiązania  mogą  być  jeszcze  bardziej  przejrzyste  oraz  czy  mogą przyczynić się do 

 



239 

 

debaty na temat przyszłości europejskiego prawodawstwa dotyczącego mediów w 

kontekście ochrony dzieci.  

W Wielkiej Brytanii British Board of Film Classification, zajmująca się 

kategoryzacją filmów na grupy wiekowe zabraniają dystrybucji, jeżeli dopatrzy się w 

dziele scen zbyt brutalnych.  Niemcy są wyczuleni na przemoc w filmach i stąd niektóre 

z nich np. "Zabójcza Broń", "Wejście Smoka", filmy ze Stevenem Seagalem są 

edytowane, czyli pozbawione scen uznanych za szczególnie okrutne. Dla odmiany 

Wielka Brytania i Polska są wyczulone na erotyzm i seks w filmach.  Na tle rozwiązań 

przyjętych we wspomnianych wyżej krajach, Francja wydaje się mieć dość liberalne 

podejście do przemocy w telewizji a co za tym idzie, do ich klasyfikowania. Dla 

przykładu: film „Der Baader Meinhof Komplex”, opowiadający historię niemieckiej 

organizacji terrorystycznej Frakcja Czerwonej Armii odpowiedzialnej za zamachy, 

zabójstwa i porwania otrzymał w Holandii klasyfikację „16”, w Niemczech „12”, w 

Wielkiej Brytanii „18” a we Francji kategorię „All”, czyli dla wszystkich. Podobne 

rozbieżności można zauważyć przy innej dużej produkcji filmowej, filmie „Blindness”, 

który w Holandii otrzymał kategorię „16”, w Niemczech „12” w Wielkiej Brytanii „18”, 

natomiast we Francji film został zaklasyfikowany jako „All”. Kolejny przykład to „James 

Bond”. Holandia, Niemcy oraz Wielka Brytania zaklasyfikowały tę produkcję, jako 

dozwoloną dla widzów powyżej lat 12, przy czym Wielka Brytania dodała jeszcze 

symbol „A” oznaczający konieczne towarzystwo rodziców, podczas gdy Francja 

oznaczyła ten film kategorią „All”.  

W każdym z omawianych krajów istnieje powołana ustawowo instytucja, która 

stoi na straży ochrony małoletnich w mediach. W Holandii jest to NICAM, w Wielkiej 

Brytanii Office of Communications (OFCOM), we Francji Conseil Superieur de 

l’Audiovisuel, w Niemczech Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Także 

konstytucje wszystkich tych krajów zawierają zapisy poświęcone ograniczeniom 

wolności słowa, co jest istotne z punktu widzenia tematyki niniejszej dysertacji. Oprócz 

rozwiązań systemowych w tych krajach, nadawcy posiłkują się także kodeksami 

etycznymi, które często są konkretyzacją uregulowań ustawowych.  

W Polsce na straży ochrony najmłodszych widzów przed wpływem negatywnych 

treści w środkach komunikowania masowego stoi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

Nadawcy telewizyjni niestety, oprócz trwającego niespełna dwa lata, porozumienia 
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nadawców Przyjazne Media, nigdy więcej nie zdecydowali się na podobne 

przedsięwzięcie, które mogłoby przecież wzmocnić ich pozycje jako rzetelnych i 

dbających o swoich najmłodszych widzów – nadawców.  

Nie mam żadnych wątpliwości, że wprowadzenie systemów klasyfikowania treści 

jest korzystne z punktu widzenia ochrony małoletnich widzów. We wszystkich 

omówionych w niniejszej pracy krajach takie systemy istnieją. Systemy w zależności od 

kraju, w którym są stosowane, dotyczą oznaczania przekazów medialnych, filmów 

dystrybuowanych w kinach oraz na kasetach wideo i DVD a także gier. Systemy te 

przede wszystkim stanowią źródło wiedzy dla rodziców i opiekunów dzieci, są pomocne 

podczas dobierania treści, do których dzieci mogą mieć dostęp. W systemach znakowania 

programów telewizyjnych stosowanych w poszczególnych krajach wykorzystuje się 

zarówno kryterium wieku widza, dla którego program nie jest wskazany biorąc pod 

uwagę zawarte w nim treści, jak i kryterium zawartości, która może mieć niekorzystny 

wpływ na rozwój społeczny, emocjonalny i moralny małoletniego widza. Liczba 

proponowanych kategorii jest bardzo zróżnicowana.  

Holandia stosuje pięć piktogramów wiekowych („All”, 6, 9, 12 i 16), ale 

dodatkowo stosuje się w tym kraju piktogramy obrazkowe oznaczające zawartość 

treściową danej produkcji. Stosowany w Holandii system Kijkwijzer rozróżnia bowiem 

sześć kategorii treściowych w mediach, które mogą mieć szkodliwy wpływ na młodzież. 

Wymienia się więc: po pierwsze przemoc, po drugie wzbudzanie strachu, po trzecie 

seksualność, po czwarte dyskryminację, po piąte używanie narkotyków twardych, 

miękkich i alkoholu, w końcu po szóste - wulgaryzmy.   

Aż osiem piktogramów stosowanych jest w systemie brytyjskim. Uc, U, PG, 12 A, 

12, 15, 18 oraz R18. Tym ostatnim symbolem oznaczane są zazwyczaj filmy zawierające 

sceny ostrej pornografii i które mogą być oglądane wyłącznie przez osoby w wieku od 18 

lat. Filmy opatrzone tą kategorią mogą  być wyświetlane wyłącznie w kinach 

licencjonowanych lub sprzedawane w sklepach przeznaczonych dla osób w wieku 18 lat 

lub więcej.  

Niemiecki system ochrony mówi o pięciu grupach wiekowych, w ramach których 

klasyfikuje się materiały: „bez ograniczenia wieku", „powyżej sześciu lat", "powyżej 

dwunastu lat", "powyżej szesnastu lat", „wyłącznie dla młodzieży powyżej lat 18”. We 

Francji z kolei stosuje się w sumie pięć piktogramów określających wiek (dla wszystkich, 

http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_shops&prev=/search%3Fq%3DBritish%2BBoard%2Bof%2BFilm%2BClassification%26hl%3Dpl%26lr%3D&usg=ALkJrhgcPl8dKBC0ie-ldnDAtjhqRpc7oA
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10, 12, 16 oraz 18). Jak widać Holandia, jako jedyny z omawianych krajów zdecydował 

się w tym roku na wprowadzenie pośredniej kategorii wiekowej, czyli „9” uzasadniając 

to faktem, że  dotychczasowe doświadczenie pokazały, iż rozpiętość między 6 a 12 lat 

jest zbyt duża.     

W Polsce prawodawca nałożył na nadawców cztery kategorie wiekowe: emisja 

bez ograniczeń wiekowych i czasowych (koło zielone), od lat 7 – emisja bez ograniczeń 

czasowych (żółty trójkąt z liczbą 7), od lat 12 – emisja bez ograniczeń czasowych (żółty 

trójkąt z liczbą 12) oraz kategoria od lat 16 – emisja po godzinie 20.00 (żółty trójkąt z 

liczbą 16). W Polsce programy, które mogą być emitowane wyłącznie w porze nocnej 

(od 23:00 do 6:00), czyli są dozwolone od lat 18, mają być oznaczone kolorem 

czerwonym.  

Kwalifikowanie do poszczególnych kategorii znakowania dokonują albo 

specjaliści (np. Francja), albo, jak to jest w Holandii klasyfikacji pomaga dokonać 

ujednolicony program komputerowy, jednak stworzony przez specjalistów z zakresu 

psychologii, mediów, prawa. Warto podkreślić, że holenderski NICAM przeprowadza 

regularne szkolenia osób dokonujących klasyfikacji tak, aby system był jak najbardziej 

wiarygodny dla rodziców dzieci oglądających telewizję.  

Poszczególne kraje wprowadziły także tzw. czas chroniony. W Polsce przekazy, 

które zawierają treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, 

psychiczny lub moralny rozwój małoletnich mogą być rozpowszechniane wyłącznie w 

godzinach od 23:00 do 6:00. Podobnie sytuacja przedstawia się w Niemczech z tym, że 

audycje z kategorią wiekową powyżej „16 lat”, które zawierają obrazy mogące szkodzić 

najmłodszym widzom nie mogą być emitowane przed godziną 22:00. Z kolei w Holandii 

audycje z kategorią „12 lat” nie mogą być rozpowszechniane przed godziną 20:00, 

natomiast audycje z kategorią wiekową „16 lat” przed godziną 22:00.  Takie rozwiązanie 

świadczy o tym, że nasze „dwunastoletnie dzieci” są w mniejszym stopniu chronione niż 

dzieci holenderskie. W Wielkiej Brytanii ustanowiono czas chroniony między godz. 5:30 

a godz. 21:00. Oznacza to, że w tych godzinach nadawcy powinni zwrócić szczególną 

uwagę na rodzaj prezentowanych treści w telewizji i nie powinni prezentować niczego, 

co mogłoby mieć szkodliwy wpływ na dzieci. Film czy audycja zaklasyfikowane jako 

„18” mogą rozpoczynać się dopiero od godz. 22:00 na każdym kanale. W Wielkiej 

Brytanii zwraca się także uwagę na okres następujący bezpośrednio po czasie 
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chronionym i sugeruje się nadawcom stosowanie tzw. stopniowego przechodzenia do 

programów nasyconych coraz większą skalą przemocy twierdząc, że program, który 

będzie odpowiedni po godz. 22:30 nie powinien być wyemitowany zaraz po godz. 21:00.  

We Francji w przypadku kanałów nie kodowanych, w ciągu dnia, czyli przed godziną 

20:30, można nadawać jedynie programy przeznaczone dla wszystkich widzów albo 

należące do kategorii 2. Nadawcy nie nadużywają jednak tego przepisu, zdając sobie 

sprawę, że w tym czasie dzieci mogą znajdować się same przed ekranem. Programy z 

kategorii 3 można nadawać po godz. 22:00. Programy z kategorii 4 w żadnym wypadku 

nie mają prawa pojawić się na ekranach przed godz. 22:30.  

Mimo stopniowego ujednolicania polityki unijnej w różnych aspektach 

codziennego funkcjonowania, wciąż brakuje przyjętego przez wszystkich 

najważniejszych uczestników rynku audiowizualnego, wspólnego, ujednoliconego 

kodeksu dobrych praktyk dotyczącego ochrony małoletnich przed szkodliwym 

oddziaływaniem środków masowego przekazu. Dodatkowo, aby ochrona małoletnich w 

tym zakresie była skuteczna konieczna jest współpraca między wszystkimi 

zainteresowanymi stronami tj. przedstawicielami przemysłu audiowizualnego, rodzicami, 

grupami konsumenckimi oraz władzami publicznymi. Jak pokazuje przykład holenderski, 

jest to możliwe do zrealizowania. W Polsce ma się wrażenie, że każda z grup – rodzice, 

nadawcy, państwo – reprezentują odrębne interesy.  

Patrząc na to, jak skuteczny stworzono system ochrony w Holandii, Wielkiej 

Brytanii czy we Francji można wysnuć wniosek, że najlepszą i najbardziej skuteczną 

metodą regulacji jest samoregulacja nadawców, choć i ta, jak pokazują doświadczenia 

tych krajów,  wymaga oczywiście interwencji władz publicznych, które powinny takie 

działania zainicjować i stworzyć nadawcom odpowiednie warunki.  

Jako zalety systemów samoregulacyjnych można na pewno wymienić większą 

elastyczność w stosunku do szybkich zmian technologicznych od regulacji narzuconych 

ustawowo, systemy samoregulacyjne bez wątpienia nie absorbują również publicznych 

pieniędzy. Z drugiej strony w Niemczech funkcjonuje przecież niezwykle restrykcyjna 

ustawa o ochronie małoletnich wzmocniona dodatkowo porozumieniem nadawców i nikt 

nie twierdzi, że demokracja w tym kraju jest zachwiana. Kraje te w niczym nie ustępują 

Polsce pod względem przestrzegania zasad państwa demokratycznego a wręcz 

przeciwnie.  
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W Polsce samoregulacja nadawców, którzy w 2001 roku z tak wielkim 

entuzjazmem przystąpili do porozumienia nadawców „Przyjazne media” po prostu się nie 

sprawdziła. Nadawcy, którzy w preambule zadeklarowali w 2001 roku, że: „Celem 

porozumienia jest podjęcie skutecznych działań dla ochrony dzieci i młodzieży przed 

odbiorem audycji, które mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu i moralnemu 

rozwojowi. Sygnatariusze niniejszego dokumentu a także nadawcy, którzy przystąpią w 

późniejszym czasie do porozumienia zobowiązują się dobrowolnie do ścisłego 

przestrzegania zasad i reguł postępowania w nim określonych” - potem na jednym ze 

spotkań pytali czy „pokazanie dwóch czy trzech trupów na ekranie robi jakąś różnicę”?  

System stosowany w Polsce jest niespójny, stosowany bez zupełnego przekonania 

przez nadawców, a wręcz z niechęcią, klasyfikacji dokonują często  przypadkowo 

dobrane do tego celu osoby, o czym świadczą chociażby wyniki ankiety, jaką 

przeprowadziłam na potrzeby pisania niniejszej pracy.  

Jak już wspomniałam we wstępie do rozdziału poświęconego polskim 

uregulowaniom w zakresie ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami w mediach, 

w Polsce jak nigdzie indziej na świecie każdorazowa próba rozpoczęcia debaty 

dotyczącej tego problemu sprowadzana jest do politycznej batalii, gdzie za kartę 

przetargową uznaje się „dobro dziecka”. Niestety, w Polsce o tym co jest szkodliwe, a co 

nie jest dla polskich dzieci, co powinny, a co nie powinny oglądać w telewizji - decydują 

nie przedstawiciele dziedzin takich jak prawo, psychologia, medioznawstwo, pedagogika, 

ale politycy. Przeciwnicy wprowadzenia jasnych regulacji dotyczących tego problemu 

zasłaniając się hasłami, że oto walczą z cenzurą, tak naprawdę nie przyjmują do 

wiadomości faktu, że nie ma wolności słowa pojmowanej w sposób bezwzględny.   

Problem moim zdaniem leży gdzie indziej. Chodzi o pewną dojrzałość nadawców 

telewizyjnych, o faktyczną odpowiedzialność względem narastającego problemu 

związanego z ukazywaniem w coraz większym stopniu scen brutalnych w mediach. 

Niezrozumiałe wydaje się być zachowanie niektórych polskich nadawców, którzy 

ignorując wprowadzone, przecież na zasadzie dobrowolności, zasady mogli uniknąć 

bardziej zasadniczych ograniczeń prawnych, które w ich mniemaniu, ograniczają 

podstawową wolność, jaką jest wolność słowa.  

We Francji, nadawcy telewizyjni, jako przedstawiciele tego ze środków masowego 

przekazu, który ma wyjątkowo licznych odbiorców, zrozumieli, że wprowadzenie 
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systemu samokontroli w sprawach przemocy obecnej w programach telewizyjnych 

przekłada się przecież na zaufanie odbiorców. W Polsce pierwsze wyniki opinii badań 

potwierdziły, że Polacy także zdecydowanie przychylnie przyjmowali inicjatywę 

nadawców „Przyjazne media”. Mam wrażenie, że nadawcy zarówno we Francji, jak i w 

Holandii, Wielkiej Brytanii, nie mówiąc już o Niemczech, kierują się  bardzo prostą i 

jasną zasadą: nie mają żadnego interesu w tym, aby zaczęto je postrzegać jako kanały 

promujące przemoc. Nie znaczy to oczywiście, że tylko w polskiej telewizji serwuje się 

przemoc i inne treści, które szkodliwie oddziaływają na małoletnich. Faktem jest jednak, 

że w tych krajach przywiązuje się ogromną wagę do właściwego czasu emisji, tak, aby 

program czy film nieodpowiedni dla najmłodszych widzów, nie był wyświetlany w tzw. 

paśmie rodzinnym. U nas, jak wynika to z raportów KRRiT, jest to łamane nagminnie.  

Podczas wielu dyskusji w polskim parlamencie poświęconym problemowi 

negatywnego oddziaływania mediów, spierały się dwie opcje, liberalna, według której 

nie wolno zakazywać niczego bez względu na wszystko, z opcją, która uważała, że 

państwo ma obowiązek dbać, by dzieci nie były narażone na jakiekolwiek negatywne 

oddziaływanie w mediach. W 2006 roku, kiedy 11 kwietnia 122-osobowa grupa posłów 

wniosła swój projekt ustawy „O ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami 

prezentowanymi w środkach masowego komunikowania wydawać by się mogło, że ten 

drugi pogląd w parlamencie zwyciężył. Ale niestety, po burzliwej debacie podjęto próbę 

odrzucenia go już na tym etapie. Ostatecznie głosami 48 „za”, 365 „przeciw”, 4 

„wstrzymujące się” – projekt został skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu 

oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W sumie nad projektem ustawy 

debatowano podczas prac Komisji i Podkomisji zaledwie 13 razy, z czego trzykrotnie 

zmieniano skład komisji, po to, aby 5 września 2007 roku w ogóle zawiesić prace.   

Mimo sporych braków, nieścisłości i wad projektu ustawy, warto docenić fakt, że 

po raz pierwszy usiłowano skonkretyzować to, o czym się mówi od szeregu lat nie tylko 

w Polsce, ale także w całej Europie, że istnieje pilna potrzeba ustanowienia przepisów, 

wprowadzających skuteczne mechanizmy ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi 

treściami zawartymi w mediach. I nie świadczą o tym opinie środowisk naukowych, 

dziennikarzy, etyków, prawników. Świadczą o tym głosy samych rodziców – odbiorców. 

W Polsce to politycy uzurpują sobie prawo, aby wypowiadać się w imieniu 

społeczeństwa. A przecież społeczeństwo jasno wypowiedziało się w kwestii ochrony 
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dzieci przed brutalizacją w mediach słowami Lucyny Podhalicz, pełnomocnika Komitetu 

Inicjatywy Ustawodawczej o zakazie promowania przemocy w mediach, która  mówiąc o 

genezie ruchu inicjatywy ustawodawczej tej konkretnej ustawy stwierdziła wówczas: 

„Powód do wystąpienia prawie 200 tysięcy obywateli na ścieżkę legislacyjną był bardzo 

prosty – rozczarowanie. Rozczarowanie dotychczasowym funkcjonowaniem instytucji, 

którym prawo nakazuje ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami zawartymi w 

środkach masowego przekazu. Skoro wyspecjalizowane urzędy zaniedbują swe formalne 

obowiązki, to my, rodzice musimy ze zwielokrotnioną siłą doprowadzić do przestrzegania 

praw najmłodszych. Stanęliśmy w obronie dziecięcej wyobraźni”.  

W tym miejscu warto  przypomnieć, że ochrona dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją jest wartością zapisaną w Konstytucji RP a 

art. 72 ust 1 Konstytucji stanowi, iż państwo i organy władzy państwowej są 

zobowiązane do jej respektowania.  Realizacja normy zawartej w art.72 Konstytucji RP 

,,Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od 

organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem 

i demoralizacją" - wymaga zdecydowanych kroków. Jednak sytuacja, jaka już od 

dłuższego czasu ma miejsce w polskich mediach elektronicznych sprawia, iż ochrona 

dzieci i młodzieży przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją jest 

poważnie zagrożona. 

Najważniejszy zarzut, jaki postawiłabym dziś telewizji, to ten, że jest absolutnie 

oportunistyczna, dostosowuje się do najniższego poziomu społecznego, nie pełni roli 

edukacyjnej kreując pozytywne wzorce. Nadaje program wyłącznie dla mas, nie 

proponując niczego dla precyzyjniej określonego odbiorcy. Nie adresuje swoich 

programów do różnych grup widzów, którzy mieliby swoje okienka, swoje godziny, 

swoje miejsca. Mam poczucie, że cały program telewizyjny dostosowany jest do 

poziomu oferty gazety bulwarowej. Niepokoi też bardzo niski poziom informacji.   

Polska w najbliższym czasie będzie zmuszona zmierzyć się na nowo z problemem 

ochrony najmłodszych widzów przed szkodliwymi treściami w środkach masowego 

przekazu. Jest to związane z koniecznością implementacji dyrektywy „O 

audiowizualnych usługach medialnych” i rozszerzeniem zakresu przedmiotowego 

wymogu ochrony małoletnich, który do tej pory odnosił się jedynie do tradycyjnie 

rozumianego rozpowszechniania telewizyjnego. Dyrektywa rozszerza ten zakres na  
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zarówno nowe linearne audiowizualne usługi medialne, jak również na audiowizualne 

usługi medialne na żądanie. Pojawienie się nowych platform dystrybucji treści 

audiowizualnych zwiększyło bowiem dostępność treści mogących zagrażać fizycznemu, 

umysłowemu i moralnemu rozwojowi małoletnich oraz godności ludzkiej. Należy 

bezwzględnie  rozszerzyć wymóg kwalifikowania audycji i sposobu prezentacji oznaczeń 

na nowe audiowizualne usługi medialne. System ten powinien być spójny zarówno dla 

usług linearnych, jak i na żądanie. Dzisiaj dyskusja toczy się raczej wokół nowej ustawy 

o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych, gdzie według rządzących 

istotniejszym „problemem” jest pozbawienie telewizji publicznej abonamentu czy 

przekształcenie oddziałów regionalnych TVP w spółki.  

Rozpowszechnianie pornografii i przemocy poprzez środki społecznego przekazu 

obraża jednostki i społeczność oraz staje się palącym problemem, domagającym się 

realistycznych odpowiedzi ze strony państwa. Uzasadnione prawo do wolności słowa i 

wolnej wymiany informacji powinno być zachowane, lecz jednocześnie musi być 

uszanowane prawo każdego, prawo rodziny i społeczności do intymności, do publicznej 

moralności i do ochrony fundamentalnych wartości życia ludzkiego. Obowiązkiem prawa 

i stróżów prawa jest ochrona wspólnego dobra, w szczególności dotyczącego dobra 

najmłodszych.  Władze publiczne powinny czuć się zobowiązane do podjęcia szybkich 

kroków, aby stawić czoło problemowi tam, gdzie on istnieje i uprzedzić go tam, gdzie nie 

stał się jeszcze niepokojący i naglący.  

Współczesna demokracja nie może istnieć bez sprawnego i pluralistycznego 

systemu komunikacji społecznej. Co więcej, od chwili powstania społeczeństw 

masowych, rola środków masowego przekazu systematycznie rośnie. Nie bez 

przyczyny o naszej epoce mówi się jako o czasach społeczeństw informacyjnych i 

informatycznych. Bez demokratycznego i rozwiniętego systemu medialnej komunikacji 

społeczeństwo obywatelskie i demokracja nie mają warunków rozwoju, a co więcej 

podlegają procesom degeneracyjnym. Jesteśmy świadkami rewolucji technicznej w 

dziedzinie środków masowego komunikowania. Cyfrowy przekaz obrazu i dźwięku, 

niezwykły rozwój internetu oraz sieci kablowych, a także technik satelitarnych z 

jednej strony rodzi zupełnie nowe możliwości, z drugiej jednak - niesie zagrożenia, 

które wiążą się z pytaniem o granicę pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością 

twórców przekazu medialnego. Jest to tym bardziej istotne, że w systemie 
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demokratycznym nieskrępowana wolność słowa winna być wartością nadrzędną. Co 

jednak, gdy treści ukazywane w środkach masowego komunikowania stwarzają 

zagrożenie dla najmłodszych? Niektórzy wydawać by się mogło zapominają, że 

wolność słowa nie jest wartością absolutną i także ona podlega ograniczeniom. Tak 

dzieje się w przypadku pornografii czy przemocy.   

Gwałtowny rozwój technik przekazu wywołuje w nas uzasadnione niepokoje. Lęk 

technologiczny zawsze towarzyszył nowym wynalazkom komunikacyjnym. Starożytni 

obawiali się pisma, o czym wspomina Platon w „Fajdrosie”, pierwsi widzowie filmów 

braci Lumière w popłochu wybiegali z kina obawiając się stratowania przed 

nadjeżdżający z ekranu pociąg. Lęk technologiczny jest zjawiskiem występującym 

wtedy, kiedy kultura oswaja się z nową technologią. Znów żyjemy w okresie 

przejściowym i oswajamy się z nowym.  Poznajemy i uświadamiamy, czym są nowe 

technologie komunikacyjne i jak zmieniają nasze życie. 

Dzieci są w nieco odmiennej sytuacji, są oswojone z mediami od małego. Świat 

mediów stał się częścią ich rzeczywistości jak dla nas przyroda, zabawy na osiedlu czy 

książki. Dorośli, jeszcze nie do końca zaznajomieni z nową technologią, obawiają się o 

rozwój swoich dzieci. Bo ich sposoby spędzania wolnego czasu różnią się od tych z ich 

dzieciństwa. Świat brutalnych gier czy kreskówek to ciągle świat nieznany wielu 

rodzicom. Dzieciom oswojenie z techniką przychodzi łatwiej, ale trzeba pamiętać, że 

równie trudno uchwycić im sens tych technologicznych przemian, zbudować spójny 

system wartości i postaw względem nowych technologii. W tym kontekście ochrona jest 

niezmiernie ważna, cenna społecznie jako przejaw obywatelskiej postawy względem 

nowych technologii i mediów. Ale niestety, często wydaje się być bardziej dowodem 

naszego lęku przed technologiczną zmianą, niż realną pomocą najmłodszym. 

Zapominamy, że te nowe wynalazki techniczne są same w sobie jedynie narzędziami, 

neutralnymi moralnie, i dopiero ich wykorzystanie przez dorosłych świadczy o ich 

przeznaczeniu.  

Potrzebna jest  również edukacja medialna, która winna być traktowana nie jako 

kolejny projekt ochronny, ale nowoczesna teoria edukacji, w pełni wykorzystująca 

poszerzone możliwości technologiczne.  To zmiana myślenia: już nie w kategoriach 

doraźnej ochrony, co zorganizowanej edukacji. Te zmiany wymagają jednak sporego 

zaangażowania, nowych regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa i mediów. 
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Powinno się wprowadzić do prawa m.in. definicję publicznej przestrzeni medialnej – 

zrównującą, co do odpowiedzialności prawnej przestrzeń medialną i rzeczywistą 

przestrzeń publiczną. Te zmiany wymagają jednak zaangażowania nie tylko mediów, 

rządu, ale także ośrodków badawczych, które zgodnie, rzeczowo i aktywnie powinny 

przekonywać do reformy szkolnictwa. Te zmiany wymagają przede wszystkim 

zrozumienia i oswojenia nowej technologii.  

Podsumowując wywody zawarte w niniejszej dysertacji, widzę pilną potrzebę 

ustawowej regulacji, która wzmacniałaby ochronę małoletnich widzów przed brutalizacją 

w mediach. Połączenie zasad samoregulacyjnych, jednakże popartych inicjatywą państwa 

w postaci ustawy wydaje się być najskuteczniejszym rozwiązaniem. Nie popieram 

głosów mówiących wyłącznie o rozwiązaniach samoregulacyjnych nadawców.  

Monitoringi programowe przeprowadzane przez KRRiT świadczą bowiem o tym, że 

daleko jeszcze naszym rodzimym nadawcom do odpowiedzialnego podejścia nadawców 

holenderskich, nie mówiąc już o ustawach niemieckich. Żałuję także, że ustawa o zakazie 

promowania przemocy w środkach masowego komunikowania będąca konsekwencją 

społecznej inicjatywy ustawodawczej – stała się w naszym kraju okazją do politycznej 

bitwy a także obsadzania stanowisk. Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z 

projektem tej ustawy obyczajności w mediach strzec miałby centralny organ 

administracji rządowej, noszący tytuł Prezesa Centrum Dobrych Mediów. Miał on być 

powoływany na sześcioletnią kadencję przez samego premiera i jemu bezpośrednio 

podlegać. Słuszniejszym moim rozwiązaniem byłoby wzmocnienie kompetencji już 

istniejącej instytucji, jaką jest Jrajowa rada Radiofonii i Telewizji. Mogłaby zostać 

wzmocniona Komisją na rzecz Mediów bez Przemocy, o społecznym, a nie państwowym 

charakterze. Mogłaby ona wydawać opinie o wszelkiego rodzaju przekazach medialnych 

oraz ustalać sposób ich klasyfikowania i oznaczania pod kątem szkodliwości dla dzieci i 

młodzieży. Społeczny charakter takiego ciała mógłby być  barierą przed ewentualnymi 

zakusami wykorzystywania jej do cenzury i nacisków na media. Na dodatek nikt nie 

podejrzewałby wtedy władzy o chęć powrotu do prewencyjnej czy represyjnej cenzury. 

W Polsce te zadania chce się powierzyć politykom a nie ekspertom z zakresu 

medioznawstwa, psychologii, prawa.   
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