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Od Autorów 

Każdy podmiot, w tym również instytucja medialna, funkcjonuje w specy-
ficznym dla siebie otoczeniu informacyjnym. Przepływ i wymiana informacji 
pomiędzy mediami a otoczeniem przebiegają dwukierunkowo. Z jednej strony 
informację czerpie się z otoczenia, które warunkuje istnienie danej instytucji 
medialnej na rynku. Z drugiej strony informacja po przetworzeniu jest zwrotnie 
dostarczana do otoczenia. Podmiot działający na rynku przekazuje również uwa-
runkowane profilem działalności informacje o sobie, na przykład o kondycji 
finansowej czy zdolnościach konkurencyjnych. Informacje stanowią podstawo-
we narzędzie wykorzystywane w procesie zarządzania każdą organizacją. 
W wypadku pracy dziennikarza pozyskanie, przetworzenie i udostępnienie uzys-
kanych informacji licznym odbiorcom jest wręcz sensem zawodu. Istotne zna-
czenie w pozyskaniu, a następnie zarządzaniu znajdującą się w dyspozycji 
dziennikarza informacją, ma świadomość obowiązującego prawa i w konsek- 
wencji jego respektowanie. Odnosząc się do założeń warsztatu dziennikarskie-
go, należy wskazać na podstawę przekazu dziennikarskiego, którą jest obiek-
tywna, rzetelna informacja, przetwarzana z poszanowaniem prawa.  

Na zdobycie obiektywnej informacji pozwala konstytucyjna zasada wolności 
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz związana z nią wolność wy-
rażania swoich poglądów. Granice prawne wolności dziennikarza do pozyski-
wania i rozpowszechniania informacji wyznaczają tajemnice ustawowo chro-
nione, które staraliśmy się wyodrębnić i przeanalizować pod względem potrzeb 
dziennikarza. 

Niniejsza książka jest skierowana w szczególności do młodych adeptów 
dziennikarstwa – stawiających w zawodzie pierwsze kroki, którzy na wstępnym 
etapie pracy mogą wykorzystać zawarte w publikacji wskazówki dla określenia 
swojego własnego sposobu postępowania z informacjami. Mamy również na-
dzieję, że wybrane przez nas zagadnienia będą pomocne nie tylko dla dziennika-
rzy, ale również dla każdego, kto jest zainteresowany granicami dostępu do 
informacji, jej przetwarzaniem i zarządzaniem. 

 
Autorzy 

 
 





Rozdział 1 

Informacja – pojęcia podstawowe 

1.1. Definicja informacji 

Informacją w szerokim ujęciu nazywa się treść zaczerpniętą ze świata zewnętrznego,  
w procesie naszego dostosowania się do niego i przystosowania naszych zmysłów. Infor-
macją w tym znaczeniu jest nie tylko wiadomość o czymś, ale także każda decyzja, zakaz, 
sugestia czy polecenie. Takie ujęcie informacji zakłada, że może być ona przekazywana 
nie tylko w układzie człowiek–człowiek1, ale także w innych systemach, w których funkcjo-
nuje. Role nadawcy i odbiorcy mogą pełnić istoty żywe, maszyny lub inne obiekty2.  

 
W myśl przedstawionej definicji można zatem stwierdzić, że informacją jest 

każdy przekaz zawierający określoną treść. Rozszerzenie podmiotowe i przed-
miotowe przytoczonej definicji informacji wiąże się z uznaniem przez J. Czeka-
ja, że może ona funkcjonować w dowolnych systemach, a rolę nadawcy 
i odbiorcy mogą pełnić także maszyny czy inne obiekty. Oznacza to, że infor-
macja może przybierać dowolne formy: obrazu, druku, słowa, zdjęcia i tym 
podobne, jak również może być przekazywana przez dowolny, w swej formie 
i kształcie, kanał przekazu. Można również, zdaniem J. Oleńskiego3, wyróżnić 
dodatkowo szczególny przypadek informacji – metainformację, czyli informację 
o informacji4. W tym wypadku będzie to definicja informacji przekazywanej 
przez środki masowego przekazu, które zbierają informacje, przetwarzają je, 
a następnie formułują z nich przekaz, czyli tworzą informację o informacji. 

                                                        
1 Informacja w wąskim znaczeniu jest natomiast wiadomością uzyskiwaną przez człowieka po-

przez obserwację lub czynność umysłową, podlegającą przekazowi w układzie nadawca (czło-
wiek)–odbiorca (człowiek). Pojęcie informacji ulega zatem w tym wypadku ograniczeniu zarówno 
co do treści, jak i układu odniesienia. H. Groniewski, Koordynacja systemu zasilania w informacji, 
„Przegląd Organizacji” 1990, nr 11, za: J. Czekaj, Zarządzanie informacją jako funkcja przedsię-
biorstwa [w:] T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec, W kręgu zarządzania. Spoj-
rzenie multidyscyplinarne, Kraków 2000, s. 178. 

2 J. Czekaj, Zarządzanie informacją…, op.cit., s. 178. 
3 J. Oleński, Standardy informacyjne w gospodarce, Warszawa 1997, za: J. Czekaj, Zarządza-

nie informacją…, op.cit., s. 178. 
4 J. Czekaj, Zarządzanie informacją…, op.cit., s. 178. 
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1.2. Funkcje informacji 

Analizując znaczenie informacji w procesie zarządzania, należy również 
wskazać na funkcje, które ona spełnia. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że 
rozważając temat treści funkcji informacyjnej realizowanej przez system informa-
cyjny, można wyróżnić składające się na nią funkcje cząstkowe. Najszersze ich 
ujęcie, odniesione do systemów społecznych i gospodarczych, prezentuje J. Oleń-
ski. Autor przyjmuje, że funkcje cząstkowe obejmują generowanie, czyli tworze-
nie informacji, ich gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie, czyli transmi-
sje, przetwarzanie i interpretację5. Natomiast za jedną z nielicznych, uniwersal-
nych i ukazujących następstwo cząstkowych funkcji informacyjnych należy 
uznać propozycję Z. Martyniaka. Przewiduje ona w pierwszej kolejności okre-
ślenie potrzeb informacyjnych, a dalej gromadzenie informacji, następnie ich 
przetwarzanie i przechowywanie, a na końcu dystrybucję6. Na uwagę zasługuje tu 
fakt wyróżnienia przez autora potrzeb7 informacyjnych. Identyfikacja oraz dążenie 
instytucji medialnych do zaspokajania potrzeb odbiorców stanowi punkt wyjścia 
w procesie kreowania informacji i zarządzania nią. 

1.3. Rola informacji w procesie zarządzania 

Każda organizacja, również instytucja medialna, funkcjonuje w specyficz-
nym dla siebie otoczeniu organizacyjnym. Jest ono miejscem krzyżowania się 
sił rynkowych, jak również interesów poszczególnych podmiotów. Działanie 
poszczególnych organizacji oraz osiąganie przez nie przewagi konkurencyjnej 
jest warunkowane wiedzą kadry menedżerskiej na temat zarówno otoczenia 
celowego, skupiającego konkretne organizacje, jak i otoczenia ogólnego, sku-
piającego różne wymiary i siły wpływające na funkcjonowanie przedsiębior-
stwa. Przepływ i wymiana informacji pomiędzy organizacją a otoczeniem prze-
biegają dwukierunkowo. Z jednej strony bowiem organizacja czerpie z otocze-
nia informacje, które umożliwiają jej funkcjonowanie na rynku lub w sektorze. 

                                                        
5 J. Oleński, Standardy informacyjne w gospodarce, Warszawa 1997, za: J. Czekaj, Zarządza-

nie informacją…, op.cit., s. 178. 
6 Z. Martyniak, Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Kraków 

1997, za: J. Czekaj, Zarządzanie informacją..., op.cit., s. 179. 
7 W literaturze przedmiotu „potrzebę” określa się jako stan napięcia nerwowego, jako pożąda-

nie (wynikające z odczuwania braku), które można zaspokoić w formie doznań fizycznych lub 
psychicznych. Pożądanie takie przejawia się w formie doznań fizycznych lub psychicznych i prze-
jawiają je zarówno jednostki oraz grupy społeczne, jak i całe społeczeństwo. W definicji potrzeb 
konsumpcyjnych można spotkać sformułowanie, że „potrzeba” to „dążenie do dysponowania 
dobrem (posiadania dobra) lub usługą, w celu uniknięcia odczucia dyskomfortu lub osiągnięcia 
pozytywnych i satysfakcjonujących wrażeń”, za: S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer (red.), Marke-
tingowe testowanie produktu, Warszawa 2000, s. 15. 
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Są to, między innymi, informacje o charakterze prawno-politycznym czy też 
dotyczące uwarunkowań ekonomicznych. Z drugiej strony organizacja poprzez 
swoje zachowania rynkowe dostarcza otoczeniu informacji na temat własnej 
kondycji finansowej czy zdolności konkurencyjnych. Informacje te, płynące 
z otoczenia, stanowią jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych 
w procesie zarządzania organizacją. Są one bowiem podstawą wytyczania stra-
tegii funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również pomagają określić realne 
i osiągalne dla organizacji cele. Stanowią one również podstawę do określania 
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W przypadku instytucji medialnej, 
informacje płynące z otoczenia organizacyjnego spełniają jeszcze dodatkową 
funkcję – stanowią źródło zasobów wykorzystywanych przez media.  

Skuteczny przepływ informacji, jak wskazuje J.A.F. Stoner, jest również 
ważny dla menedżerów z trzech podstawowych powodów. Po pierwsze, jak 
wskazuje ten autor, komunikowanie jest wspólnym wątkiem kierowniczych 
procesów planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania, czyli 
całego procesu zarządzania. Po drugie, umiejętność skutecznego komunikowa-
nia się umożliwia menedżerom korzystanie z ogromnej gamy uzdolnień wystę-
pujących w wielokulturowym świecie organizacji. Po trzecie, istota pracy me-
nedżera opiera się na komunikacji i kierowaniu przepływem informacji pomię-
dzy kadrą kierowniczą, pracownikami, dostawcami oraz klientami8. 

1.4. Cechy użytecznej informacji 

Informacja, aby została uznana za przydatną z punktu widzenia procesu za-
rządzania, musi spełniać określone warunki. Jak wskazuje R.W. Griffin, musi 
ona być: dokładna, aktualna, pełna oraz odpowiedzialna9. 

Informacja dokładna, jak wskazuje autor, to informacja, która dostarcza wia-
rygodnego odzwierciedlenia rzeczywistości10. Na jej podstawie menedżer może 
budować obraz otoczenia organizacji, działających w nim partnerów oraz kon-
kurentów, jak również panujących w nim reguł oraz zależności. Informacja 
aktualna cechuje się natomiast tym, że musi być dostępna wtedy, kiedy może się 
stać podstawą odpowiednich działań menedżera. Nie musi to wcale oznaczać, że 
powinna być dostarczona szybko. Aktualność jest bowiem funkcją sytuacji, 
w jakiej znajduje się menedżer. Innymi słowy, informacja aktualna jest to in-
formacja dostępna w czasie umożliwiającym właściwe działanie menedżera11. 
Informacja kompletna dostarcza natomiast menedżerowi wszelkich potrzebnych 
faktów i szczegółów. Obraz sytuacji musi być pełny, jeżeli informacja ma być 

                                                        
8 J.A.F. Stoner, Kierowanie, Warszawa 2001, s. 507. 
9 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000, s. 676. 
10 Ibidem, s. 676. 
11 Ibidem, s. 677. 
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w pełni użyteczna. Jeżeli informacja jest niepełna, menedżer może mieć niedo-
kładny lub zniekształcony obraz rzeczywistości. Zatem informacja kompletna 
dostarcza menedżerowi wszelkich potrzebnych faktów i szczegółów12. 

Informacja odpowiednia jest to natomiast informacja użyteczna dla mene-
dżera, w zależności od jego konkretnych potrzeb i warunków13. Podstawowe 
wymagania dotyczące natomiast wysokiej jakości informacji, jak zaznacza 
T. Goban-Klas, są związane, między innymi, z określonymi cechami, jakimi 
powinna się charakteryzować informacja. Autor wskazał, że informacja powinna 
być obiektywna, to znaczy dokładna, uczciwa, wystarczająco pełna, prawdziwa 
co do faktów, wiarygodna oraz oddzielająca fakty od opinii14. 

Podejmowanie decyzji przez menedżerów na podstawie pełnych informacji 
oraz przy założeniu pełnej racjonalności decydenta jest określane w literaturze 
przedmiotu jako „klasyczny model podejmowania decyzji”. Jest to normatywne 
podejście, określające sposób, w jaki menedżerowie powinni podejmować decy-
zje. Zakłada ono w pełni logiczną i racjonalną naturę menedżerów oraz przyjmuje, 
że ich decyzje najlepiej służą interesom organizacji15. W praktyce okazuje się 
jednak, że decyzje podejmowane przez menedżerów są bliższe administracyjnemu 
modelowi podejmowania decyzji. Model ten zakłada, że podejmujący decyzje 
dysponują niepełną i niedoskonałą informacją oraz są ograniczeni w swojej racjo-
nalności. Według R.W. Gryffina, ograniczona racjonalność sugeruje, że podejmu-
jący decyzje są ograniczeni przez swe wartości, nieświadome odruchy oraz umie-
jętności i zwyczaje, jak również mają skłonność do zadowalania się przy podej-
mowaniu decyzji pierwszym lepszym dopuszczalnym rozwiązaniem, czyli 
przyjmowania wariantu o minimalnym stopniu wystarczalności16. 

 
 

                                                        
12 Ibidem, s. 678. 
13 Ibidem, s. 678. 
14 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 

i Internetu, Warszawa–Kraków 2000, s. 165. 
15 R.W. Griffin, Podstawy…, op.cit., s. 273. 
16 Ibidem, s. 280. 



Rozdział 2 

Dziennikarz a ochrona i dostęp  
do informacji ustawowo chronionych  

– wybrane zagadnienia 

Praca dziennikarza polega generalnie na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udo-
stępnianiu uzyskanych informacji szerokiemu gronu odbiorców. Istotne znacze-
nie w pozyskaniu informacji, a następnie zarządzaniu znajdującą się w dyspozy-
cji dziennikarza informacją, ma świadomość obowiązującego prawa i w kon- 
sekwencji jego respektowanie. Odnosząc się w pewnym sensie do istoty dzien-
nikarstwa, należy wskazać na podstawę przekazu dziennikarskiego, którą jest 
obiektywna informacja, przetwarzana z poszanowaniem prawa. Podstawą dzia-
łań dziennikarza powinno być pozyskanie obiektywnej, rzetelnej informacji, bez 
narażenia się na naruszenie obowiązującego prawa, a tym samym na poniesienie 
przez dziennikarza negatywnych prawnych konsekwencji działania wbrew pra-
wu, w tym odpowiedzialności karnej.  

Na zdobycie obiektywnej informacji pozwala konstytucyjna zasada wolności 
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz związana z nią wolność wy-
rażania swoich poglądów. Jednak wolność ta nie jest prawem bezwzględnym 
i podlega ograniczeniom. Dziennikarz powinien mieć świadomość, jakich in-
formacji może zgodnie z prawem oczekiwać, a jaki rodzaj informacji jest praw-
nie niedostępny. Granice prawne wolności dziennikarza pozyskiwania i rozpo-
wszechniania informacji wyznaczają tajemnice ustawowo chronione. 
 

Pojęciem „tajemnica” określa się wiadomość, która nie jest powszechnie dostępna, a jej 
przetwarzanie (w tym pozyskanie, udostępnienie) naruszałoby porządek prawny. Ustawy 
wprowadzają ograniczenia wykorzystania wiadomości objętych rangą tajemnicy prawnie 
chronionej.  

 
Przy pozyskiwaniu lub rozpowszechnianiu takiej informacji dziennikarz powi-
nien wykazać dużą ostrożność. Tajemnice prawnie (ustawowo) chronione mogą 
być wyrażone w dowolny sposób, na przykład za pomocą mowy, pisma, obrazu, 
rysunku, dźwięku albo mogą być zawarte w urządzeniu lub innym przedmiocie.  
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2.1. Podstawowe regulacje prawne w zakresie dostępu 
do informacji 

2.1.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Podstawowe przepisy prawa w zakresie dostępu do informacji są zawarte 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i zostały zasygnalizowane poniżej. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Konstytucji „każdemu zapewnia się wolność wyra-
żania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. 
Przedmiotowa zasada sankcjonuje prawo każdego (także obywateli państw ob-
cych i tak zwanych bezpaństwowców, czyli osób nieposiadających obywatel-
stwa żadnego kraju) do zdobywania i przetwarzania informacji17.  

Podstawowe znaczenie dla dziennikarzy ma art. 14 Konstytucji, wprowadza-
jący zasadę wolności prasy, zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska zapewnia 
wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”. 

Ogólne założenie prawa do informacji, odnośnie do informacji, jakie obywa-
tel (w tym dziennikarz) uzyskuje od organów administracji publicznej, rozwija 
art. 61 Konstytucji: 

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy pu-
blicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie 
informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także in-
nych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania 
władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 
2. Prawo do informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kole-
gialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możli-
wością rejestracji dźwięku i obrazu. 3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw 
innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpie-
czeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. 

W ust. 3 cytowanego przepisu Konstytucji zawarto istotną zasadę ograniczania 
konstytucyjnych wolności i praw obywateli, która w sposób bardziej ogólny 
została ujęta w art. 31 ust. 3 Konstytucji: 

ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być usta-
nawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 
dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdro-
wia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą 
naruszać istoty wolności i praw. 

                                                        
17 Zob. I. Lipowicz, Konstytucyjne prawo do informacji a wolność informacji [w:] G. Szpor 

(red.), Wolność informacji i jej granice, Katowice 1997, s. 12–13. Pojęcie przetwarzania jest uży-
wane na gruncie różnych aktów prawnych, jak również w literaturze, zarówno w szerszym, jak 
i węższym znaczeniu. W szerszym znaczeniu przetwarzanie będzie obejmować wszelkie operacje, 
w tym zbieranie. 
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Powyższa zasada wprowadza dopuszczalne prawnie granice wkraczania władz 
w konstytucyjnie zagwarantowane wolności i prawa obywateli.  

Należy wyraźnie podkreślić, że ograniczenia, o których mowa, mogą być 
wprowadzane wyłącznie: 

1) na mocy ustawy (niedopuszczalne jest w konsekwencji ustanowienie 
ograniczeń wolności i praw w drodze rozporządzenia czy innego aktu 
prawnego niższej rangi), 

2) w okolicznościach wskazanych w analizowanym przepisie Konstytucji. 
Wszelkie prawne ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw obywateli, 
niespełniające wskazanych powyżej wymogów, mogą zostać zaskarżone do 
Trybunału Konstytucyjnego, jako niezgodne z Konstytucją.  

Dla podkreślenia wagi zagadnienia, odnośnie do informacji dotyczących 
ochrony środowiska, prawo do informacji zostało powtórzone w art. 74 ust. 3 
Konstytucji, zgodnie z którym „każdy ma prawo do informacji o stanie i ochro-
nie środowiska”. 

2.1.2. Unormowania międzynarodowe 

Wśród licznych międzynarodowych aktów prawnych, statuujących w sposób 
bezpośredni lub pośredni prawo do informacji ze względu na ramy opracowania, 
zostaną wskazane jedynie trzy18. 

Swobodny dostęp do informacji jako podstawę państwa demokratycznego 
podkreślano już w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, uchwalonej w Rzymie 4 listopada 1950 roku (DzU z 1993 r., Nr 61, 
poz. 284 z późn. zmianami i uzupełnieniami). W art. 10 Konwencji czytamy: 

każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to ma obejmować wolność posia-
dania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji 
władz publicznych i bez względu na granice państwowe […]. Korzystanie jednak z tych 
wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność 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, ochronę zdrowia i mo-
ralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie 
ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy 
sądowej.  

                                                        
18 Szerzej np. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

[w:] M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa 1992; T. Wasikowski, Informacja 
i komunikowanie masowe w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1983, 
nr 2; Prawa człowieka. Międzynarodowe zobowiązania Polski. Wybór dokumentów, Warszawa 
1989; L. Gardocki, Europejskie standardy wolności wypowiedzi a polskie prawo karne, „Państwo 
i Prawo” 1993, nr 3; J. Sobczak, Wolność słowa w Karcie Praw i Wolności, Materiały Poznańskie-
go Centrum Praw Człowieka 1993, nr 2, s. 38–45. 
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Powyższe założenia zostały potwierdzone w Międzynarodowym Pakcie 
Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 roku (DzU z 1977 r., 
Nr 38, poz. 167 z późn. zmianami), gdzie w art. 19 czytamy: 

Każdy ma prawo do wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, 
otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów bez względu na gra-
nice państwowe […]. Realizacja tego prawa może być ograniczona jedynie ze względu na 
poszanowanie dobrego imienia innych oraz ochrony bezpieczeństwa państwowego lub 
porządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej. 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, iż każdy 
człowiek ma prawo do wyrażania opinii, które obejmuje także uprawnienie do 
rozpowszechniania poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pi-
smem lub drukiem. 

Na gruncie prawa wspólnotowego przez długi czas nie definiowano prawa 
do informacji. W rezultacie podstawą działań organów Unii Europejskiej były 
standardy ochrony wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka oraz orzecznictwa Luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(ukształtowało się tak zwane prawo pretoriańskie)19. Obecnie zasada wolności 
wypowiedzi i informacji jest w szczególności zawarta w proklamowanej w 2000 
roku Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej: 

Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania 
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz pu-
blicznych i bez względu na granice państwowe. Szanowana jest wolność mediów i ich 
pluralizm (Art. 11)20. 

2.1.3. Regulacje ustawowe – wolność prasy 

Podstawą prawną regulacji praw i obowiązków dziennikarzy jest ustawa 
z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (DzU z 1984 r., Nr 5, poz. 24 
z późn. zmianami), dalej u.p.p. Już w art. 1 u.p.p. została powtórzona, za art. 14 
Konstytucji, podstawowa zasada wolności prasy, zgodnie z którą: „prasa (...) 
korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rze-
telnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki spo-
łecznej”. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych 
zjawisk (art. 6 u.p.p). Powtarzając za J. Sobczakiem:  

u.p.p. deklaruje zasadę wolności prasy, widząc w niej realizację praw obywatela do rze-
telniej, czyli prawdziwej, uczciwej, jawnej i dokładnej informacji. […] Treścią wolności 
słowa […] jest prawo do nieskrępowanego wyrażania poglądów, zarówno w formie mó-

                                                        
19 M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002, s. 101, 102  

– tam szerzej na temat unormowań międzynarodowych prawa do informacji. 
20 DUrz WE OJ C 325 z 24 grudnia 2002 art. 13 tekst [w:] Polska w Unii Europejskiej. Wybór 

dokumentów, oprac. J. Barcz, A. Michoński, Warszawa 2003. 
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wionej, jak i do utrwalania tych słów, a więc do ich publikacji w postaci pisma odręczne-
go, druku, zapisu dźwiękowego oraz zapisu przy pomocy dźwięku i obrazu21. 

Zadaniem prasy jest także urzeczywistnianie prawa obywateli do zapoznania 
się z wszelkimi przejawami życia politycznego. „Prawdziwa informacja praso-
wa o tym życiu ma stanowić gwarancję jego jawności dla wszystkich obywate-
li”22. Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Prasa pełni 
przede wszystkim funkcję informacyjną i kontrolną, ale wolność prasy i swobo-
da wypowiedzi muszą być ściśle powiązane z odpowiedzialnością za słowo. 
Dotyczy to zarówno sfery politycznej, jak i naruszeń dóbr osobistych23.  

Wyrazem wolności prasy są prawa i obowiązki dziennikarzy, uregulowane 
w Rozdziale 2 u.p.p. w art. 10–16. Granice działania dziennikarza są wytyczane 
przez normy prawne, istniejące zasady współżycia społecznego oraz etykę za-
wodową. Pod pojęciem norm prawnych należy rozumieć cały system prawa. 
Podstawowym prawem dziennikarza jest prawo do informacji. Z prawem tym 
jest skorelowany obowiązek udzielania informacji ciążący na podmiotach wy-
mienionych w art. 4 u.p.p., który stanowi, iż: „przedsiębiorcy i podmioty nieza-
liczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności”. 
Jedynym ograniczeniem w dostępie do informacji i zasadną podstawą odmowy 
jej udzielenia może być objęcie tych informacji, na podstawie odrębnych przepi-
sów, tajemnicą lub ochroną prawa do prywatności. 

Zgodnie z powyżej przytoczoną zasadą, stanowiącą, iż granice działania 
dziennikarza wytyczają między innymi przepisy prawa, tak ważne jest zagad-
nienie dostępu dziennikarza do tajemnic ustawowo chronionych, przewidzia-
nych w różnych aktach prawnych wchodzących w skład systemu prawa, do 
którego rygorów jest zobowiązany się zastosować.  

2.2. Tajemnice ustawowo chronione 

Na gruncie prawa polskiego wiele ustaw, regulujących daną dziedzinę życia, 
wprowadza szczególną ochronę informacji, tworząc i posługując się pojęciem 
tajemnicy. W ten sposób w polskim systemie prawa spotykamy się z wieloma 
tajemnicami ustawowo chronionymi, w tym między innymi ze wskazanymi 
poniżej (w porządku alfabetycznym):  

– adwokacka, 
– akt stanu cywilnego, 

                                                        
21 J. Sobczak, Polskie prawo prasowe, Poznań 1993, s. 39, 40. 
22 Ibidem, s. 41. 
23 Zob. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 

i Internetu, Warszawa 1999; T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, 
zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999. 
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– autorska, 
– bankowa, 
– biegłego rewidenta, 
– certyfikacyjna, 
– danych osobowych, 
– doradcy podatkowego, 
– dziennikarska, 
– głosowania w wyborach, 
– handlowa, 
– korespondencji, 
– lekarska, 
– notarialna, 
– państwowa i służbowa (informacje niejawne), 
– przedsiębiorstwa, 
– radcowska, 
– rzeczoznawców majątkowych, 
– sędziowska, 
– skarbowa, 
– spowiedzi, 
– statystyczna, 
– telekomunikacyjna, 
– ubezpieczeniowa, 
– wynalazcza. 
Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy niniejszego opracowania, poniżej 

zostaną omówione jedynie podstawowe tajemnice ustawowo chronione, mogące 
mieć istotne znaczenie w działalności dziennikarza. 

2.2.1. Tajemnica dziennikarska 

Dziennikarz jest zobowiązany do działania zgodnie z etyką zawodową i za-
sadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa. To 
właśnie przepisy prawa nakładają na dziennikarza obowiązek zachowania ta-
jemnicy dziennikarskiej. 

Na mocy art. 12 u.p.p. tajemnica dziennikarska wiąże się z faktem, iż „dzien-
nikarz ma obowiązek chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających  
w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie”24. 

W myśl art.15 ust. 2 u.p.p.: 
dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy: 

1) danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redak-
cji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających infor-

                                                        
24 Zob. wyrok SN z dnia 5 marca 2002 r., I CKN 535/00, M. Prawn. 2002/7/292. 
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macji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły 
nieujawnianie powyższych danych,  

2) wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem in-
teresy osób trzecich.  

Powyższy obowiązek zachowania określonych informacji w tajemnicy doty-
czy także, zgodnie z art. 15 ust. 3, „innych osób zatrudnionych w redakcjach, 
wydawnictwach prasowych i prasowych jednostkach organizacyjnych”.  
 

Obowiązek zachowania tajemnicy dziennikarskiej oznacza, że dziennikarz musi powstrzy-
mać się od ujawniania, rozpowszechniania lub udostępniania w jakikolwiek sposób infor-
macji objętych tą tajemnicą jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

 
Tajemnicą dziennikarską są chronione zarówno informacje uzyskane w wyniku 
„aktywnych” działań dziennikarza, jak i powierzone mu niezależnie od jego 
starań. Możliwość uchylenia/zwolnienia z tajemnicy przewiduje u.p.p. oraz 
kodeks postępowania karnego (dalej k.p.k.)25. 

Przede wszystkim, zgodnie z art. 16 u.p.p.: 
dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 15 
ust. 2, w razie gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym 
charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 254 (obecnie art. 240 § 1) kodeksu 
karnego (dalej k.k.) albo autor lub osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do wiado-
mości dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska lub tego materiału26. 

Zwolnienie w tym przypadku następuje z mocy prawa, a nie w wyniku orzecze-
nia sądu. 

Aby zapoznać się z regulacją prawną dotyczącą możliwości ujawniania 
w postępowaniu karnym informacji objętych tajemnicami ustawowo chronio-
nymi, w tym tajemnicą dziennikarską, należy odwołać się do brzmienia art. 180 
k.p.k. Zgodnie ze wskazanym przepisem: 

osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej z wyko-
nywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które roz-

                                                        
25 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Zachwiany wizerunek wolności prasy. Wokół tajemnicy dzien-

nikarskiej, „Rzeczpospolita” 1997, nr 90; E. Nowińska, W kręgu dziennikarskiego immunitetu, 
„Prawo i Życie” 1995, nr 2; B. Michalski, Odżywa spór o tajemnicę zawodową dziennikarza, „Ju-
rysta” 1996, nr 1, s. 26–27; B. Michalski, Procesowe problemy dziennikarza, „Prasa Polska” 1989, 
nr 10, s. 38–41; B. Michalski, Opinia o tajemnicy zawodowej dziennikarza, „Zeszyty Prasoznaw-
cze” 1989, nr 1, s. 63–70. 

26 Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, zakresy art. 180 k.p.k. i art. 16 ust. 1 nie krzyżują 
się. Zob. szerzej A. Guzik, Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej, „Czasopismo 
Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, nr 1. Natychmiast po powzięciu wiarygodnej informacji 
o czynach z art. 240 § 1, dziennikarz powinien zawiadomić organ ścigania. Zob. szerzej J. Sobczak, 
Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 252 i n. 
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ciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator zwolni te osoby od obowiązku za-
chowania tajemnicy. 

Z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej, lekarskiej, adwokackiej 
i radcowskiej może zwolnić wyłącznie sąd. Osoby te „mogą być przesłuchiwane 
co do faktów objętych tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra 
wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie 
innego dowodu”. Jednakże przedmiotowe zwolnienie dziennikarza przez sąd od 
obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej nie może dotyczyć, dzięki 
wyraźnemu wyłączeniu przez odpowiedni przepis, danych umożliwiających 
identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału 
o tym charakterze, jak również identyfikację osób udzielających informacji 
opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły 
nieujawnianie powyższych danych, chyba że informacja ta dotyczy przestęp-
stwa, o którym mowa w art. 240 § 1 k.k.27 Zgodnie z brzmieniem uchwały Sądu 
Najwyższego: 

sformułowany w kodeksie postępowania karnego w art. 180 § 3 zakaz zwalniania dzien-
nikarza od obowiązku zachowania w tajemnicy danych, umożliwiających identyfikację 
autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak 
również identyfikację osób udzielających informacji opublikowanych lub przekazanych 
do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie tych danych – konkretyzuje 
treść tajemnicy dziennikarskiej. Zakaz ten ma charakter bezwzględny i nie może być na-
ruszony28. 

Ponadto należy pamiętać, że odmowa przez dziennikarza ujawnienia danych, 
o których mowa powyżej, nie uchyla jego odpowiedzialności za przestępstwo, 
jeśli się go dopuścił poprzez publikację informacji na podstawie tych danych.  

Bezprawne ujawnienie tajemnicy dziennikarskiej podlega odpowiedzialności 
karnej na zasadach ogólnych (art. 266 k.k.), dotyczących ujawnienia tajemnicy 
zawodowej29. 

Od tajemnicy zawodowej dziennikarza należy odróżnić tajemnicę wydawni-
czą (na przykład skład redakcji, zasady organizacyjne, formy zatrudnienia), 
chronioną przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

                                                        
27 Art. 240 § 1: „Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowa-

niu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 
166 lub 252, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

28 Uchwała SN – Izba Karna z dnia 22 listopada 2002 roku, I KZP 26/02. 
29 Art. 266 § 1: „Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujaw-

nia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną 
pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 [...] 

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego”. 
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2.2.2. Tajemnica autorska 

Tajemnica autorska dotyczy zarówno danych umożliwiających identyfikację 
informatora, jak i udostępnionych przez niego informacji. Twórca, a wydawca 
lub producent na żądanie twórcy, mają obowiązek zachowania w tajemnicy 
źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania związanych 
z tym dokumentów. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby, która 
powierzyła tajemnicę, lub na podstawie postanowienia właściwego sądu (art. 84 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
– tekst jednolity DzU z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). 

Pracodawca co do zasady nie będzie mógł nakazać zatrudnionemu twórcy 
ujawnienia źródeł informacji. Co więcej, na żądanie zatrudnionego twórcy pra-
codawca poinformowany o treści tajemnicy autorskiej będzie zobowiązany do 
jej zachowania. Można więc przyjąć, że w tej sytuacji pracodawca będzie pod-
miotem zobowiązanym nie tylko wobec informatora, ale i zatrudnionego twór-
cy. Należy uznać, że pracodawca, ujawniający tajemnicę autorską twórcy mimo 
zastrzeżenia pracownika, narusza w sposób ciężki swoje obowiązki wobec niego 
(chyba że podstawą jego działania jest postanowienie właściwego sądu)30.  

Jak słusznie zauważyli J. Barta i R. Markiewicz, wprowadzenie instytucji 
prawnej tajemnicy autorskiej budzi poważne zastrzeżenia, zarówno ze względu 
na merytoryczną treść, jak i technikę legislacyjną, biorąc pod uwagę 

brak uzasadnienia do statuowania swoistej tajemnicy zawodowej obejmującej wszystkich 
twórców; taka tajemnica ma uzasadnienie np. w przypadku dziennikarzy, adwokatów i le-
karzy ze względu na charakter ich zawodu, jak również ze względu na wprowadzenie nie-
bezpiecznej kumulacji przepisów dotyczących tajemnicy informacji, np. obowiązek re-
spektowania tajemnicy źródła informacji przez dziennikarza, który napisał reportaż na 
temat przestępstwa, powinien być oceniany w świetle niezharmonizowanych ze sobą 
przepisów prawa prasowego, autorskiego oraz kodeksu postępowania karnego31. 

Ze względu na brak określenia szczególnych roszczeń, w razie naruszenia 
obowiązków wynikających z tajemnicy autorskiej należy się odwołać w tym 
zakresie do art. 24 k.c. (naruszenie dóbr osobistych)32. 

2.2.3. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Zagadnienia związane z tajemnicą przedsiębiorstwa zostały uregulowane 
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej kon-

                                                        
30 J. Borowicz, Przestrzeganie tajemnicy pracodawcy a inne pracownicze obowiązki przestrze-

gania tajemnicy – zagadnienia pojęciowe, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 2. 
31 J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Mar-

kiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 
2001, s. 542 i n. 

32 Tak ibidem, s. 543 i n. 
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kurencji (tekst jednolity DzU z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami)  
– dalej u.z.n.k.33. 

Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 u.z.n.k., są „nieujawnio-
ne do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe 
lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął nie-
zbędne działania w celu zachowania ich poufności”. W doktrynie przyjmuje się 
szeroką interpretację definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, obejmując tym poję-
ciem na przykład wynalazki (także nieopatentowane), wzory użytkowe, zasady 
organizacji pracy, listy klientów. Istotne jest również włączenie do tego zakresu 
faktów dysponowania przez przedsiębiorcę określonymi prawami na dobrach 
niematerialnych, jak na przykład: prawem do programu komputerowego stwo-
rzonego przez pracownika czy posiadaniem określonych licencji na korzystanie 
z praw chronionych. Tajemnica przedsiębiorstwa ma najbardziej powszechny 
charakter w życiu gospodarczym, dotyczy bowiem 

wszystkich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. […] zarówno 
przedsiębiorstw prowadzonych przez spółki prawa handlowego [...], przez fundacje, sto-
warzyszenia, izby gospodarcze, inne organizacje podmiotów gospodarczych (przedsię-
biorców), organizacje pracodawców, związki zawodowe, spółdzielnie, partie polityczne, 
przedsiębiorstwa państwowe, jak i przez różne jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej [...], a także przez osoby fizyczne34. 

Zakwalifikowanie określonych informacji do tajemnicy przedsiębiorstwa 
powoduje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 u.z.n.k. „przekazanie, ujawnienie lub wy-
korzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich naby-
cie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy”, 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i jako taki podlega sankcjom przewidzia-
nych w u.z.n.k. 

Jednakże, aby uznać dane informacje za tajemnicę przedsiębiorstwa, przed-
siębiorca musi podjąć niezbędne działania, mające na celu zachowanie poufno-
ści tych informacji (art. 11 ust. 4 u.z.n.k.). W celu interpretacji pojęcia działań 
mających na celu zachowanie poufności informacji (co może mieć istotne zna-
czenie dla dziennikarza) należy się odwołać do wydanych w tej sprawie orze-
czeń Sądu Najwyższego, a przede wszystkim do poglądu, zgodnie z którym 
przepis art. 11 ust. 1 i 4 u.z.n.k. 

wyklucza objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać 
w zwykłej i dozwolonej drodze […]. Przepis art. 11 ust. 1 i 4 u.z.n.k. [...] nie pozwala na 
objęcie tajemnicą informacji powszechnie znanych lub takich, o treści których określony 
podmiot ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (wykonywany zawód) jest zain-

                                                        
33 Szerzej E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-

cji, Warszawa 2001. 
34 M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji 

dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego, Toruń 
2003, s. 29. 
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teresowany ich posiadaniem i może się o nich dowiedzieć w zwykłej i dozwolonej drodze. 
Co więcej, informacja dotychczas nieznana traci swój tajny charakter i tym samym 
ochronę wówczas, gdy zostanie rozpowszechniona w sposób pozwalający każdemu zain-
teresowanemu na zapoznanie się z nią bez zgody dysponenta [...] art. 11 ust. 1 u.z.n.k. 
uzależnia istnienie stanu tajemnicy od podjęcia przez przedsiębiorcę określonych działań, 
zmierzających do zachowania poufności objętych nią danych. Działania te – jak trafnie 
podnosi się w literaturze przedmiotu – powinny zmierzać do osiągnięcia takiego stanu, 
w którym osoby trzecie chcąc zapoznać się z treścią informacji, muszą doprowadzić do 
wyeliminowania przyjętych przez przedsiębiorcę mechanizmów zabezpieczających przed 
niekontrolowanym wypływem danych. Wybór informacji, które mają zostać objęte pouf-
nością, należy oczywiście do przedsiębiorcy, jednakże wybór ten, co do stanu tajemnicy, 
nie może być oderwany od możliwości podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 
w poufności wybranych informacji35.  

Należy odróżnić wiadomości stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa od infor-
macji wchodzących w skład ogólnej wiedzy nabytej przez pracownika wskutek 
własnej działalności zawodowej. 

Zakazem ujawniania i wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa są objęte 
osoby, które świadczyły pracę na rzecz przedsiębiorcy w ramach stosunku pra-
cy, jak również wszyscy, którzy weszli w jej posiadanie w sposób niezgodny 
z prawem. Pracownik jest związany zakazem wyjawiania i wykorzystywania 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez czas trwania stosun-
ku pracy oraz przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa zawarta 
pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem stanowi inaczej. 

Sankcje za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na prze-
kazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, mają cha-
rakter cywilny (art. 18–22 u.z.n.k.) i karny (art. 23 u.z.n.k.).  

Odpowiedzialność cywilna ponoszona przez osobę dokonującą czynu nie-
uczciwej konkurencji polega na obowiązku spełnienia żądanego przez przedsię-
biorcę świadczenia, którym może być: 

1) żądanie zaniechania niedozwolonych działań, 
2) żądanie usunięcia skutków niedozwolonych działań, 
3) żądanie złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpo-

wiedniej treści i w odpowiedniej formie, 
4) żądanie naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, 
5) żądanie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogól-

nych, 
6) żądanie zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel spo-

łeczny, związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzic-
twa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.  

Odpowiedzialność karna natomiast sprowadza się do tego, iż każdy, kto uzys-
kawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia 
ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej, podlega 
                                                        

35 Wyrok SN z dnia 5 września 2001 roku, I CKN 1159/00, OSNC 2002/5/67. 
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grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego36. 

Analizując zagadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa i ryzyka popełnienia 
czynu nieuczciwej konkurencji, w związku z jej naruszeniem, należy mieć świa-
domość, że przedsiębiorcy nie mogą „zabronić” dziennikarzom ujawniania nie-
prawidłowości w ich działalności pod pretekstem ochrony dóbr osobistych, 
jeżeli informacje te są prawdziwe, dziennikarz dopełni należytej staranności 
oraz za publikacją przemawia ważny interes publiczny37. 

2.2.4. Tajemnica skarbowa 

Regulacje dotyczące tajemnicy skarbowej są zawarte w przepisach ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity DzU 
z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami) – zwana dalej u.o.p. oraz ustawy 
z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (tekst jednolity DzU 
z 1999 r., Nr 54, poz. 572, z późn. zmianami) – zwana dalej u.k.s. 

Zgodnie z u.k.s., tajemnicę skarbową stanowią „informacje gromadzone 
i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej” (art. 34). Do przestrzegania tak 
rozumianej tajemnicy skarbowej są obowiązani: Generalny Inspektor Kontroli 
Skarbowej, pracownicy Ministerstwa Finansów, pracownicy urzędów kontroli 
skarbowej oraz osoby, które na podstawie odrębnych przepisów odbywają prakty-
kę zawodową w urzędach kontroli skarbowej. Osoby te są zobowiązane do złoże-
nia pisemnego przyrzeczenia o treści wskazanej w u.k.s. Obowiązek zachowania 
tajemnicy skarbowej istnieje również po zakończeniu zatrudnienia lub praktyki 
zawodowej. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej są zobowiązane także inne 
osoby, jeżeli udostępniono im informacje objęte tajemnicą skarbową, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy na ich ujawnienie zezwala określony przepis prawa.  

Tajemnicą skarbową, zdefiniowaną w art. 293 u.o.p., są objęte „indywidual-
ne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podat-
ników, płatników lub inkasentów”, jak również dane zawarte w: informacjach 
podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez inne podmioty, 
aktach dokumentujących czynności sprawdzające, aktach postępowania podat-
kowego, kontroli podatkowej oraz aktach spraw karnych skarbowych, informa-
cjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł38. 

                                                        
36 Zob. E. Czarny-Drożdżejko, Karna ochrona uczciwości konkurencji, „Czasopismo Prawa 

Karnego i Nauk Penalnych” 1999, nr 2; M. Mozgawa, Wykroczenia określone w ustawie o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji, „Monitor Prawniczy” 1994, nr 5; M. Uliasz, Przestępstwo naru-
szenia tajemnicy przedsiębiorstwa, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 22. 

37 M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do..., op.cit., s. 39. 
38 Szczególną uwagę należy zwrócić na bardzo szerokie uprawnienia kontroli skarbowej (wy-

wiadu skarbowego) wprowadzone ustawą z dnia 27 czerwca 2003 roku o utworzeniu Wojewódz-
kich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje 



 25

Zgodnie z art. 294 § 1 u.o.p., osobami związanymi obowiązkiem zachowania 
tajemnicy skarbowej są między innymi pracownicy urzędów skarbowych oraz 
izb skarbowych, przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz pracownicy samorządowych służb finansowych, członkowie samorządo-
wych kolegiów odwoławczych, pracownicy Ministerstwa Finansów oraz osoby, 
które na podstawie odrębnych przepisów odbywają praktykę zawodową w tym 
ministerstwie lub w organach podatkowych. Analogicznie jak w u.k.s., osoby te 
są zobowiązane do złożenia pisemnego przyrzeczenia o treści wskazanej 
w u.o.p., zachowania tajemnicy skarbowej także po zakończeniu zatrudnienia 
lub praktyki zawodowej. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej są zobowiąza-
ne także wszystkie osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą 
skarbową (z wyjątkiem sytuacji, gdy na ich ujawnienie zezwala określony prze-
pis prawa). W art. 297–302 u.o.p. zostały określone organy upoważnione do 
korzystania z informacji objętych ochroną tajemnicy skarbowej i sytuacje, 
w których może to nastąpić.  

Za ujawnienie tajemnicy skarbowej przez osoby obowiązane do jej zacho-
wania wbrew przepisom prawa u.o.p. przewiduje odpowiedzialność karną do 
5 lat pozbawienia wolności (art. 306 u.o.p.). 

W polskim systemie prawa poszczególne przepisy jednej ustawy regulującej 
kwestie ochrony tajemnicy często odsyłają do sposobu ochrony określonego 
przez inną ustawę regulującą inną tajemnicę. Taką sytuację mamy w przypadku 
u.k.s., podobnie jak u.o.p., które to akty prawne posiłkują się, w zakresie ochro-
ny akt z informacjami tajnymi, regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 22 
stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (DzU z 1999 r., Nr 11, 
poz. 95, z późn. zmianami). 
 

Jak wynika z opisanej powyżej regulacji ochrony tajemnicy skarbowej, dostęp dziennikarza 
do informacji wchodzącej w skład tej tajemnicy zawodowej jest praktycznie wyłączony, jeśli 
chodzi o możliwość pozyskania informacji bezpośrednio od organów skarbowych. Zawsze 
jednakże należy pamiętać o tym, że informacji mogą udzielić osoby, których dotyczą infor-
macje objęte tajemnicą skarbową.  

2.2.5. Tajemnica lekarska, adwokacka i radcowska  

Do najbardziej znanych tajemnic zawodowych, postrzeganych jednocześnie 
jako społecznie bardzo ważne, należą: tajemnica lekarska, adwokacka i radcow-
ska. Regulacje dotyczące ochrony każdej z powyższych tajemnic zawodowych 
oraz ewentualnego dostępu do informacji objętych tymi tajemnicami zostały 
zawarte w odpowiednich aktach prawnych regulujących zasady wykonywania 
odpowiednio zawodu lekarza, adwokata i radcy prawnego. 

                                                       
organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych (DzU z 2003 r., Nr 137, poz. 1302). 
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2.2.5.1. Tajemnica lekarska 

Podstawowym aktem prawnym, w którym jest określony obowiązek zacho-
wania tajemnicy lekarskiej, jest ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie 
lekarza (tekst jednolity DzU z 2002 r., Nr 21, poz. 204, z późn. zmianami)  
– dalej u.z.l. Tajemnica lekarska osadza się na dwóch podstawach: po pierwsze, 
na regulacjach stanowiących obowiązek określonych osób dopuszczonych do 
informacji objętych tajemnicą lekarską strzeżenia tych informacji oraz okolicz-
ności, w jakich może być ona ujawniona, po drugie, na regulacjach odnoszących 
się do tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. 

Tajemnicą lekarską są objęte informacje związane z pacjentem i uzyskane 
przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu (art. 40 ust. 1 u.z.l.). Pod 
ogólnym pojęciem informacji związanych z pacjentem i uzyskanych w związku 
z wykonywaniem zawodu lekarza rozumiemy wszelkie informacje spełniające 
obie powyższe przesłanki. Trafnie ujął to zagadnienie A. Huk, kwalifikując do 
tajemnicy lekarskiej określone dane: 

zarówno wyniki przeprowadzonych badań, jak również diagnozę postawioną na ich pod-
stawie. Tajemnica lekarska dotyczy podjętych metod leczenia i postępów w leczeniu. Ta-
jemnicą objęte są również wiadomości niezwiązane bezpośrednio ze stanem zdrowia pa-
cjenta, z którymi lekarz zapoznał się przy wykonywaniu zawodu. Mogą być to informacje 
dotyczące np. działalności pacjenta, stopnia jego inteligencji czy też stanu majątkowego. 
W sferze tajemnicy zawodowej lekarza mieścić się więc będą, obok informacji powierzo-
nych przez samego pacjenta, te, które wynikają z samodzielnych ustaleń lekarza. Tajem-
nicą objęte więc będą także informacje, które lekarz uzyskał niezależnie od woli pacjenta 
(np. informacja o pacjencie uzyskana przez lekarza od osoby trzeciej) albo wręcz wbrew 
jego woli, bez względu na to, czy działanie lekarza bez zgody pacjenta zostanie uznane za 
bezprawne czy też będzie usprawiedliwione. Tajemnicą lekarską objęte są wiadomości 
dotyczące pacjenta także w przypadku jego śmierci. Tajemnica rozciąga się także na 
wszelkie materiały, związane z postawieniem diagnozy lub leczeniem, a więc notatki, kar-
toteki itp.39 

Lekarz jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w sytua-
cjach wskazanych w art. 40 ust. 2 u.z.l., tzn. gdy: 

1) przewidują to ustawy (np. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 1963 
roku o zwalczaniu chorób zakaźnych); 

2) badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych or-
ganów i instytucji, wówczas lekarz ma obowiązek poinformować wy-
łącznie owe organy i instytucje o stanie zdrowia pacjenta; 

3) zachowanie tajemnicy lekarskiej może stanowić niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; 

4) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na ujawnienie 
tajemnicy lekarskiej, po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla 
pacjenta skutkach jej ujawnienia (ustawa nie zawiera postanowień co do 

                                                        
39 A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 6. 
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treści i formy zgody, która jednak na pewno powinna być wyrażona 
w sposób świadomy i swobodny); 

5) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, zwią-
zanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub 
uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń; 

6) jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych; 
7) jest to niezbędne dla celów naukowych. 
W każdym z powyższych przypadków ujawnienie tajemnicy lekarskiej może 

nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie. Ujawnienie informacji objętych 
tajemnicą lekarską ponad niezbędny zakres stanowi naruszenie przepisów prawa 
i pociąga za sobą odpowiedzialność lekarza.  
 

Pomimo iż tajemnica lekarska wiąże lekarza, a nie dziennikarza, dziennikarz może podże-
gać lekarza do jej złamania. Bardzo częstą praktyką dziennikarską, zwłaszcza w relacjach 
telewizyjnych, jest wypytywanie lekarza o stan zdrowia pacjenta i często dziennikarz uzys-
kuje taką informację, niekiedy bardzo wyczerpującą. Działanie takie rodzi odpowiedzial-
ność z art. 18 § 2 k.k. w związku z art. 266 § 1 k.k.40 Należałoby również rozważyć, czy  
w niektórych sytuacjach działanie dziennikarza nie ma również charakteru pomocnictwa. 

 
Na mocy przepisów u.z.l. wyłączona jest możliwość podania przez lekarza 

do publicznej wiadomości informacji pozwalających na identyfikację pacjenta 
bez uzyskania jego zgody. W szczególności w przypadku osób publicznych 
informacja o stanie zdrowia danej osoby może być „interesująca” dla dziennika-
rza. Za przykład może posłużyć przypadek kradzieży z gdańskiego szpitala kart 
chorób kilku znanych polityków na parę dni przed wyborami do Sejmu i Senatu 
w 1997 roku, o czym prasa informowała dość obszernie, na przykład: „Super 
Express” z 19 września 1997 roku w artykule zatytułowanym Zginęło zdrowie 
Wałęsy oraz „Trybuna” z 20–21 września 1997 roku w artykule Po włamaniu do 
stoczniowego PZOZ. Zagadkowa cisza41. 

Często jednak pacjent sam wyjawia (upublicznia) dziennikarzowi informacje 
o stanie zdrowia swoim lub swojej rodziny. Przykładem mogą być wielokrotne 
zwierzenia znakomitego nieżyjącego już prawnika Lecha Falandysza na temat 
swojej walki z alkoholizmem, czy poinformowanie przez Ewę Bem na łamach 
„Twojego Stylu” (2001, nr 7) o chorobie córki. 

Naruszenie przez lekarza obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej może 
rodzić odpowiedzialność zarówno cywilną, jak i karną. Odpowiedzialność karna 
dotyczy tylko przypadku umyślnego naruszenia tajemnicy lekarskiej (art. 266 

                                                        
40 Art. 18 § 2 k.k.: „Odpowiada za podżeganie, kto, chcąc, aby inna osoba dokonała czynu za-

bronionego, nakłania ją do tego”, odnośnie do art. 266 k.k. zob. przypis nr 29. 
41 M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do..., op.cit., s. 75. 
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§ 1 k.k.)42. Odpowiedzialność cywilna dotyczy zarówno umyślnego, jak i nie- 
umyślnego spowodowania szkody lub krzywdy.  

Obowiązek analogiczny wobec opisanego powyżej w stosunku do lekarzy 
jest również nałożony na personel medyczny (pielęgniarki i położne), na mocy 
ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedno-
lity DzU z 2001 r., Nr 57, poz. 602, z późn. zmianami). Natomiast na mocy 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (DzU z 1997 r., 
Nr 96, poz. 593, z późn. zmianami), dane zawarte w dokumentacji medycznej 
prowadzonej przez jednostki służby medycyny pracy oraz przez pielęgniarki 
wykonujące zadania tej służby w ramach praktyki indywidualnej są objęte ta-
jemnicą zawodową i służbową. Dostęp do niniejszych danych posiadają jedynie 
pracownicy wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, uprawnieni do wykony-
wania kontroli tych jednostek, oraz podmioty określone w odrębnych ustawach. 
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, jej ochrony oraz udostępniania 
są zawarte w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowot-
nej (DzU z 1991 r., Nr 91, poz. 408, z późn. zmianami). W ustawie tej zawarto 
zasadę, zgodnie z którą zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek zapewnić 
ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej (art. 18). Dane te można 
udostępnić jedynie w ściśle określonych sytuacjach wskazanym podmiotom, jak 
na przykład pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie 
upoważnionej przez pacjenta oraz Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom 
oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowa-
dzonym postępowaniem43. 

Do zachowania tajemnicy są zobowiązane także osoby niebędące lekarzami, 
a zajmujące się ochroną zdrowia (na przykład psychicznego). Innym przykła-
dem objęcia tą tajemnicą mogą być dane osobowe dotyczące dawcy i biorcy 
przeszczepu (art. 12 ustawy z 26 października 1995 roku o pobieraniu i prze-
szczepianiu komórek, tkanek i narządów; DzU z 1995 r., Nr 138, poz. 682).  
 

Świadomość zasad ochrony i udostępniania informacji wchodzących w zakres tajemnicy 
lekarskiej ułatwia ich ewentualne pozyskanie przez dziennikarza, zgodnie z prawem, bez 
narażania jego samego, lekarzy, personelu medycznego na odpowiedzialność cywilną czy 
karną44. 

                                                        
42 Zob. przypis 29. 
43 B. Fischer, Ustawowa ochrona przetwarzanych informacji ze względu na ich szczególny cha-

rakter [w:] B. Fischer, M. Skruch (red.), Prawo komputerowe w praktyce, Warszawa 2000, 
s. 11.1.13. 

44 Na temat naruszeń tajemnicy lekarskiej por. M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do…, op.cit.; 
G. Rejman, Tajemnica lekarska, „Studia Iuridica” 1996, nr 31; M. Pionkowska, Ochrona danych 
medycznych i ich przetwarzanie. Czuła strefa życia człowieka, „Rzeczpospolita” 2000, nr 107. 
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2.2.5.2. Tajemnica adwokacka i radcowska  

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej adwokatów został sprecyzo-
wany w ustawie z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (tekst jednoli-
ty DzU z 2002 r., Nr 123, poz. 1058, z późn. zmianami) – dalej u.p.a., natomiast 
analogiczny obowiązek radców prawnych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku 
o radcach prawnych (tekst jednolity DzU z 2002 r., Nr 123, poz. 1059,  
z późn. zmianami) – dalej u.r.p. 

Adwokat i radca prawny są zobowiązani do zachowania w tajemnicy 
wszystkiego, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. 
Obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie (art. 6 u.p.a., art. 3 ust. 3–5 
u.r.p.). 

Tajemnica radcowska i adwokacka nie jest tajemnicą bezwzględną, z jej za-
chowania może zwolnić sąd na podstawie art. 180 k.p.k. Przesłuchanie co do 
faktów objętych tymi tajemnicami jest możliwe jedynie wtedy, gdy jest to nie-
zbędne dla wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność objęta tajemnicą nie może 
być ustalona na podstawie innego dowodu. Bezwzględny zakaz zwolnienia 
z zachowania tajemnicy dotyczy jedynie obrońcy, którego nie wolno przesłu-
chiwać co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub 
prowadząc sprawę (nie każda tajemnica adwokacka jest tajemnicą obrońcy). 

Za ujawnienie tajemnicy zawodowej adwokat i radca prawny odpowiadają 
dyscyplinarnie45. Odpowiedzialność karną za naruszenie tajemnicy zawodowej 
adwokat i radca prawny ponoszą na zasadzie art. 266 § 1 k.k.46 
 

W konsekwencji możliwość uzyskania przez dziennikarza informacji objętych tajemnicą 
zawodową adwokata lub radcy prawnego zostaje praktycznie ograniczona do sytuacji, gdy 
informacji tej udziela osoba, na rzecz której adwokat lub radca prawny świadczy usługi 
prawnicze i której dotyczy dana informacja.  

2.2.6. Informacje niejawne 

Zgodnie z postawionym przez NATO wymogiem wprowadzenia standardu 
need to know, to jest zasady dostępu do informacji w zakresie ograniczonym 
tylko do informacji niezbędnych dla wykonywanej służby (pracy) i przysługują-
cym wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy, Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej uchwalił 22 stycznia 1999 roku ustawę o ochronie informacji 
niejawnych (DzU z 1999 r., Nr 11, poz. 95, z późn. zmianami) – dalej u.o.i.n. 
Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż informacją niejawną jest jedynie informa-
cja, która spełnia wymogi określone w u.o.i.n., nie zaś każda z tajemnic usta-
wowo chronionych, te ostatnie bowiem musiałyby jednocześnie spełniać prze-

                                                        
45 Szerzej B. Fischer, Ustawowa ochrona przetwarzanych..., op.cit. 
46 Zob. przypis 29. 
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słanki u.o.i.n., aby można je określić mianem informacji niejawnych. Poniżej 
zostaną przedstawione jedynie podstawowe pojęcia i regulacje prawne z punktu 
widzenia dostępu dziennikarza do informacji niejawnych47.  

Zbiorczym pojęciem „informacji niejawnych” u.o.i.n. określa informacje, 
„które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiące 
tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od formy i sposobu ich wyraża-
nia, także w trakcie ich opracowania” (art. 1 ust. 1. u.o.i.n.). Za „tajemnicę pań-
stwową”, wchodzącą w skład informacji niejawnych, u.o.i.n. uznaje informację 
określoną w wykazie rodzajów informacji niejawnych, stanowiącym załącznik 
do u.o.i.n., z zastrzeżeniem, że jest to informacja, której 

nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych inte-
resów Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla niepodległości lub nienaruszalno-
ści terytorium, interesów obronności, bezpieczeństwa państwa i obywateli, albo narazić te 
interesy na co najmniej znaczną szkodę (art. 2 pkt 1 u.o.i.n.). 

Natomiast mianem „tajemnicy służbowej” ustawa określa informację niebędącą 
tajemnicą państwową, która została pozyskana w związku z czynnościami służ-
bowymi albo wykonywaniem prac zleconych i której „nieuprawnione ujawnienie 
mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chro-
niony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej” (art. 2 pkt 2 u.o.i.n.)48.  

Wszystkie tajemnice niejawne zostały zróżnicowane ze względu na stopień 
ważności za pomocą tak zwanych klauzul tajności. Rozróżnienie to polega na 
wyraźnym oznaczeniu danej informacji niejawnej odpowiednią klauzulą tajności 
przez osobę uprawnioną w sposób i na warunkach wskazanych w rozporządze-
niu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej 
z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym 
klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach 
(DzU z 1999 r., Nr 18, poz. 167, z późn. zmianami)49. W u.o.i.n. wyróżniono 
następujące klauzule tajności (art. 23 u.o.i.n.): 

Informacje państwowe oznacza się jako: 
a) ściśle tajne – „ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istot-

ne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium albo polityki za-
granicznej lub stosunków międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej albo 
zagrażać nieodwracalnymi lub wielkimi stratami dla interesów obronności, bez-
pieczeństwa państwa i obywateli lub innych istotnych interesów państwa, albo 
narazić je na szkodę w wielkich rozmiarach”; 

                                                        
47 Szerzej na temat informacji niejawnych, zob. B. Fischer, Tajemnica państwowa i służbowa, 

„Prawo i Życie” 1999, nr 9. 
48 Zob. P. Szkudlarek, Ustawa o ochronie informacji niejawnych a prawa obywateli, „Państwo 

i Prawo” 2000, nr 7. 
49 Zob. M. Jaśkowska, Nadawanie klauzuli tajności a kontrola Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 22. 
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b) tajne – „ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie 
dla międzynarodowej pozycji państwa, interesów obronności, bezpieczeństwa 
państwa i obywateli, innych istotnych interesów państwa albo narazić je na 
znaczną szkodę”. 

Informacje służbowe oznacza się jako: 
a) poufne – „ich nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla intere-

sów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli”; 
b) zastrzeżone – „ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować 

szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organiza-
cyjnej”. „W tym właśnie miejscu dochodzi najczęściej do styku tajemnicy służ-
bowej z szeroko pojętą tajemnicą zawodową. W większości przypadków można 
je wówczas utożsamiać, mając jednak na uwadze fakt, że przepisy dotyczące 
tajemnicy służbowej odnoszą się do wszystkich rodzajów tajemnic zawodo-
wych”50, na przykład do powyżej opisanych: tajemnicy dziennikarskiej, adwo-
kackiej, radcowskiej czy lekarskiej.  

Informacje identyfikujące funkcjonariuszy i żołnierzy służb ochrony pań-
stwa, wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, osoby, które udzieliły 
pomocy w zakresie tych czynności, jak również informacje uzyskane od innych 
państw lub organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem, że taki był warunek 
ich udostępnienia, są chronione bez ograniczenia czasowego. Pozostałe tajemni-
ce państwowe podlegają ochronie przez 50 lat. Rząd może skrócić okres ochro-
ny informacji tajnych do lat 20 lub ujawnić je wcześniej, jeżeli przestały być 
tajemnicą państwową. Tajemnice służbowe, oznaczone klauzulą „poufne”, pod-
legają zasadniczo ochronie przez lat 5, natomiast klauzulą „zastrzeżone” – przez 
2 lata. Uprawniona osoba może jednakże określić krótszy okres ochrony tajem-
nicy służbowej, a także, po dokonaniu przeglądu materiałów zawierających 
tajemnicę służbową, przedłużać okres ochrony tych informacji na kolejne okresy 
nie dłuższe niż 5 lat – dla oznaczonych klauzulą „poufne” i 2 lata – dla ozna-
czonych klauzulą „zastrzeżone”, nie dłużej jednak niż na okres do 50 lat od daty 
wytworzenia tych informacji (art. 25 u.o.i.n.).  

Informacje niejawne, którym przyznano określoną klauzulę tajności, podle-
gają ochronie przewidzianej w u.o.i.n. Oznacza to w szczególności, że informa-
cje takie (art. 20 u.o.i.n.): 

1) mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej do dostępu do in-
formacji niejawnych o określonej klauzuli tajności; 

2) muszą być wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane 
w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie 
z przepisami określającymi wymagania dotyczące kancelarii tajnych, 
obiegu i środków fizycznej ochrony informacji niejawnych, odpowied-
nich dla przyznanej im klauzuli tajności; 

                                                        
50 M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do..., op.cit., s. 196. 
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3) muszą być chronione, odpowiednio do przyznanej klauzuli tajności, przy 
zastosowaniu środków ochrony fizycznej informacji określonych w u.o.i.n.  

Pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie, jakie są zasady dostępu do infor-
macji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową oraz możliwości pozys- 
kania takich informacji przez dziennikarza. Zgodnie z art. 3 u.o.i.n., informacje 
niejawne (objęte tajemnicą państwową czy służbową) mogą być udostępnione 
wyłącznie: 

1) osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy (to znaczy osobie, która 
spełnia ustawowe wymogi dla zapewnienia ochrony informacji niejaw-
nych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem) oraz 

2) tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub peł-
nienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.  

W konsekwencji dopuszczenie danej osoby do pracy lub pełnienia służby na 
stanowisku albo zlecenie jej prac, które mogą się wiązać z dostępem do infor-
macji niejawnych, może nastąpić zgodnie z prawem, po przeprowadzeniu postę-
powania sprawdzającego (przez Wojskowe Służby Informacyjne lub Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz przeszkoleniu tej osoby w zakresie ochro-
ny informacji niejawnych, zgodnie z wymogami u.o.i.n. W razie pozytywnego 
wyniku postępowania sprawdzającego osoba podlegająca takiemu sprawdzeniu 
otrzymuje „poświadczenie bezpieczeństwa”. Poświadczenie bezpieczeństwa 
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych wyższą klau-
zulą tajności uprawnia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych niższą 
klauzulą tajności, jednakże wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania 
przez tę osobę pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej 
zleconej pracy. Nie mogą być dopuszczone do pracy lub pełnienia służby na 
stanowisku albo do wykonywania prac zleconych, z którymi łączy się dostęp do 
informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową osoby: 

1) nieposiadające obywatelstwa polskiego, 
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą,  
3) które nie posiadają tak zwanego poświadczenia bezpieczeństwa. 

 

Powyższe zasady dostępu do informacji niejawnych nie będą miały zastosowania do 
dziennikarza, gdyż ten nie występuje jako osoba, która ma zostać zatrudniona na określo-
nym stanowisku, ani jako osoba mająca wykonywać określone prace zlecone, z którymi to 
czynnościami wiązałaby się konieczność uzyskania dostępu do informacji niejawnych, lecz 
jako niezależny podmiot chcący pozyskać określone wiadomości. Pozostaje więc jedynie 
art. 49 u.o.i.n., który przewiduje możliwość uzyskania przez określoną osobę (na przykład 
dziennikarza) lub instytucję, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, informacji niejaw-
nych stanowiących tajemnicę państwową na podstawie pisemnej zgody odpowiednio Sze-
fów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady 
Ministrów albo ministra właściwego dla określonego działu administracji rządowej, Prezesa  
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Narodowego Banku Polskiego lub kierownika urzędu centralnego, a w przypadku jej braku 
– na podstawie pisemnej zgody właściwej służby ochrony państwa. Zgodę na udostępnie-
nie tajemnicy służbowej może wyrazić na piśmie kierownik jednostki organizacyjnej, wy-
łącznie odnośnie do informacji wytworzonych w tej jednostce. 

 
Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych (zarówno stano-

wiących tajemnicę państwową, jak i służbową) nie oznacza zmiany lub zniesie-
nia jej klauzuli tajności oraz musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy 
udostępnienia. W doktrynie pojawia się stanowisko, zgodnie z którym możliwe 
jest traktowanie art. 49 jako lex specialis, w stosunku do analizowanego powy-
żej art. 3 u.o.i.n., które prowadzi do uznania, że w razie żądania przez daną oso-
bę dostępu do informacji niejawnych na podstawie art. 49 u.o.i.n. 

nie ma znaczenia nie tylko to, czy ktoś spełnia wymogi formalne (certyfikat bezpieczeń-
stwa), ale nawet to, czy wiadomość, którą chce uzyskać, jest mu do czegokolwiek po-
trzebna [...]. Informacje niejawne są niewątpliwie informacjami publicznymi, a ogranicze-
nie do nich dostępu ze strony zainteresowanych (każdego) należy traktować jako sytuację 
wyjątkową – dlatego należy wykorzystać wszelkie sposoby umożliwiające spełnienie 
prawnych wymogów pozwalających na ujawnienie tego rodzaju wiadomości pomimo 
przyznanych im klauzul tajności51. 

Uregulowane w tym duchu zasady dostępu obywatela do informacji publicznych 
znajdują się w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicz-
nej (DzU z 2001 r., Nr 112, poz. 1198).  

2.3. Dobra osobiste i dane osobowe 

Szczególne znaczenie w pracy dziennikarza ma przestrzeganie zasad związa-
nych z ochroną danych osobowych i dóbr osobistych. Na wstępie pokrótce nale-
ży zwrócić uwagę na rozróżnienie tych pojęć. Nie są one tożsame, aczkolwiek 
dane osobowe mogą stanowić jednocześnie także dobra osobiste człowieka 
w rozumieniu kodeksu cywilnego i jako takie podlegać przewidzianej w nim 
ochronie.  

Dobrami osobistymi są tylko te informacje (dane osobowe), które zostały 
wymienione w art. 23 k.c. (na przykład nazwisko, pseudonim, wizerunek) albo 
też zostają za takie uznane przez orzecznictwo, często z inspiracji doktryny (na 
przykład informacje objęte sferą życia prywatnego)52. Zatem nie wszystkie dane 
osobowe są równocześnie dobrami osobistymi człowieka. Przykładowo, numer 
PESEL należy do danych osobowych, nie stanowi on natomiast dobra osobis-
tego człowieka, w konsekwencji podlega jedynie ochronie przewidzianej 
w u.o.d.o., natomiast nazwisko to zarówno dane osobowe, jak i dobro osobiste 
                                                        

51 M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do..., op.cit., s. 199–200. 
52 A. Drozd, Zakres zakazu przetwarzania danych osobowych, „Państwo i Prawo” 2003, nr 2. 
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człowieka i podlega ono ochronie przewidzianej w u.o.d.o. oraz w kodeksie 
cywilnym53. 

2.3.1. Dobra osobiste 

Podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych osób fi-
zycznych i osób prawnych są zawarte w kodeksie cywilnym (art. 23–24 oraz 43) 
– dalej k.c. Pojęciem dóbr osobistych osób fizycznych obejmuje się w szczegól-
ności: zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, 
wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość nau-
kową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską54. Dla działalności dziennika-
rza szczególne znaczenie ma możliwość naruszenia czyjegoś dobra osobistego 
w postaci czci, nazwiska, pseudonimu lub wizerunku.  

Zgodnie z ochroną przyznaną dobrom osobistym przez art. 24 k.c.: 
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zanie-
chania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia 
może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności 
potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie od-
powiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie mo-
że on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pie-
niężnej na wskazany cel społeczny. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego zo-
stała wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na 
zasadach ogólnych. § 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym 
w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.  

Z powyższego wynika, iż w razie bezprawnego (czyli bez żadnej podstawy 
prawnej uzasadniającej działanie) zagrożenia lub naruszenia dobra osobistego, 
osobie, której dobro zostało zagrożone lub naruszone, przysługują określone 
uprawnienia. Dla ustalenia, kiedy dane działanie dziennikarza naruszające dobra 
osobiste innych osób będzie mogło być uznane za bezprawne, warto przytoczyć 
wyjaśnienia J. Sobczaka, który stwierdza: 

niewątpliwie publikacja materiałów krytycznych należy do praw i obowiązków dziennika-
rza. Nie ma także wątpliwości, że takowe materiały mogą naruszać dobra osobiste. Takie na-
ruszenia same przez się nie mają jednak charakteru bezprawnego. Bezprawnymi byłyby, 
gdyby wynikały one z niezweryfikowanych danych i informacji, miały charakter gołosłow-
ny [...] Jako godzące w dobra osobiste należy uznać informacje dziennikarza, zgodne zresztą 
z prawdą, ale podane bez żadnego uzasadnienia i zgody zainteresowanego55. 

                                                        
53 Zob. B. Gawlik (red.), Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Kra-

ków 1999. 
54 Szerzej M. Witold, Ochrona prywatności w prawie cywilnym (Koncepcja sfer a prawo pod-

miotowe), „Państwo i Prawo” 2001, nr 4. 
55 J. Sobczak, Polskie..., op.cit., s. 67. 
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Warto także pamiętać, że: 
dziennikarz, któremu zarzucono bezprawne naruszenie dóbr osobistych, w publikacji praso-
wej zawierającej fakty przedstawione przez inne osoby oraz ich oceny, nie jest zobowiązany 
do wykazania, że fakty, które przytoczył, miały miejsce. Wystarczy udowodnić, że osoby, 
które je relacjonowały, istniały i że były one wiarygodne (tzw. dowód prawdy)56. 

Pozostaje zatem rozstrzygnąć, kiedy udostępnienie (publikacja) danych do-
tyczących sfery prywatnej danej osoby przez dziennikarza nie stanowi narusze-
nia jej dóbr osobistych, głównie ze względu na brak bezprawności naruszenia. 
Podstawowe znaczenie dla analizy zagadnienia ma art. 14 ust. 6 u.p.p., który 
stanowi, że: „nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informa-
cji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpo-
średnio z działalnością publiczną danej osoby”. Interpretacji tego przepisu do-
konał Sąd Najwyższy, stwierdzając, że 

do prywatnej sfery życia w rozumieniu art. 14 ust. 6 prawa prasowego zalicza się zdarze-
nia i okoliczności z dziedziny życia osobistego i rodzinnego. Prawidłowa wykładnia tego 
pojęcia wymaga uwzględnienia konkretnych okoliczności, charakteryzujących określoną 
sytuację. […] Szczególny charakter tej dziedziny życia człowieka uzasadnia udzielenie jej 
silnej ochrony prawnej, co znajduje wyraz nie tylko w regulacjach ustawowych, ale wy-
znacza pewien ogólny kierunek myślenia, wyboru racji i ważenia argumentów wówczas, 
gdy w grę wchodzi zagrożenie tej sfery życia jednostki. Tych względów nie należy tracić 
z pola widzenia przy kwalifikowaniu określonych okoliczności jako objętych dyspozycją 
omawianej normy prawnej, czy też niemieszczących się w niej”57. 

Ponadto Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie wielokrotnie zajmował się 
kwestią uregulowaną w analizowanym art. 14 ust. 6 u.p.p. Przykładowo zostanie 
przytoczonych kilka orzeczeń. Pierwszym z nich jest wyrok SN, zgodnie z którym: 

1. Wkroczenie w prywatną sferę życia, w rozumieniu art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 
stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (DzU Nr 5, poz. 24), podjęte w obronie społecznie uza-
sadnionego interesu wyłącza bezprawność tego działania. 2. Nie należy do prywatnej sfe-
ry życia – w znaczeniu powołanego przepisu art. 14 ust. 6 prawa prasowego – informacja 
o stanie materialnym osoby fizycznej i dane odnośnie do jej stanu cywilnego58. 

Stanowisko Sądu Najwyższego w przedmiotowej kwestii zostało utrzymane 
w kolejnym orzeczeniu, zgodnie z którym: 

1. Podanie w prasie informacji o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia może nastą-
pić bez zgody osoby, której dotyczy, gdy pełni ona funkcję publiczną w rozumieniu 
art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (DzU z 1984 r., Nr 5, 
poz. 24 ze zmianami). 2. Pełnienie funkcji prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej 

                                                        
56 Glosa do wyroku SN z dnia 10 września 1999 roku, III CKN 939/98. 
57 Wyrok SN z dnia 24 maja 1999 roku, NII CKN 349/98, OSNC 1999/12/212. 
58 Wyrok SN z dnia 19 stycznia 1987 roku, I CR 337/86, LEX nr 8803. 



 

 

36

może być – w konkretnych okolicznościach – uznane za działalność publiczną w rozu-
mieniu art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe59. 

Kwestii prawidłowej wykładni art. 14 ust. 6 u.p.p. dotyczy także wyrok Sądu 
Najwyższego, stanowiący, że: 

autor reportażu piętnującego – w interesie społecznym zachowanie się osoby, która naru-
sza podstawowe prawa człowieka zagwarantowane w Konstytucji i chronione przepisami 
kodeksu karnego (jak np. prawo uczestniczenia w niezakłócony sposób w obrzędach reli-
gijnych), nie narusza – wobec braku bezprawności – czci tej osoby, jeżeli nawet wymie-
nia imię i nazwisko tej osoby działającej publicznie, w obecności licznego grona osób 60. 

Analizując to zagadnienie warto przypomnieć także stanowisko J. Sobczaka, 
zgodnie z którym: 

Pod ochroną prawa pozostaje sfera życia prywatnego i intymnego jednostki [...]. Narusze-
nie sfery życia prywatnego następuje jedynie w razie działania bez zgody osoby zaintere-
sowanej. Udzielenie zgody powoduje, że publikacja informacji lub innych danych […] 
dotyczących sfery życia prywatnego nie stanowi naruszenia dobra osobistego. Wyłącza 
bezprawność także działanie w obronie społecznie uzasadnionego interesu61.  

 
Dziennikarz musi jednak uważać, by, podając określone informacje, nie dopuścić się znie-
sławienia lub zniewagi będących czynami karalnymi wskazanymi w kodeksie karnym, gdyż 
rozszerzone granice dopuszczalnej krytyki osób sprawujących funkcje publiczne nie po-
zwalają na publikowanie nieprawdy ani na nierzetelne wykorzystywanie materiałów praso-
wych. Wymaga podkreślenia, że sfera życia intymnego zawsze podlega pełnej ochronie 
prawnej. Tylko zgoda zainteresowanych osób może sprawić, że ujawnienie takie nie jest 
bezprawnym naruszeniem dobra osobistego.  

 
Kolejną kwestią mającą istotne znaczenie w działalności dziennikarza 

i związaną ściśle z ochroną dóbr osobistych jest obowiązek zachowania szcze-
gólnej staranności. Zasada ta została wyrażona w art. 12 ust. 1 u.p.p. Zgodnie 
z powołanym przepisem, dziennikarz jest zobowiązany do zachowania szcze-
gólnej staranności i rzetelności podczas zbierania i wykorzystywania materiałów 
prasowych, zwłaszcza do sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiado-
mości lub podania ich źródła oraz ochrony dóbr osobistych, a ponadto interesów 
działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu 
zaufanie. Opierając się na tej zasadzie, dziennikarz bez zgody swojego informa-
tora nie może publikować lub w inny sposób rozpowszechniać informacji utrwa-
lonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych. Dziennikarz nie może 
również publikować informacji uzyskanej od osoby, która udzielając mu ich 

                                                        
59 Wyrok SN z dnia 12 września 2001 roku, V CKN 440/00, OSNC 2002/5/68; glosa aprobują-

ca M. Kowalskiego, OSP 2002/12/160. 
60 Wyrok SN z dnia 24 maja 1989 roku, I CR 231/89, LEX nr 8964. 
61 J. Sobczak, Polskie..., op.cit., s. 69, 70. 
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zastrzegła, iż stanowią one tajemnicę służbową lub zawodową (art. 14 ust. 1 i 5 
u.p.p.). Na pytanie, jak rozumieć szczególną staranność, do której zachowania 
jest zobowiązany dziennikarz, odpowiada Sąd Najwyższy w jednym ze swoich 
wyroków, stwierdzając, że: 

dziennikarz przy zbieraniu materiałów prasowych zobowiązany jest zachować szczególną 
staranność i rzetelność, zwłaszcza zaś sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiado-
mości lub podać ich źródło. Pod pojęciem rzetelności należy rozumieć: dokładność, kon-
kretność, uczciwość, odpowiedzialność za słowo [...]. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, 
iż obowiązek dziennikarza do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbie-
raniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych oznacza kwalifikowaną staranność i rze-
telność, podkreślając przy tym, że nie może być to staranność niezwykła62. 

Kwestią interpretacji szczególnej staranności dziennikarza zajął się także 
J. Sobczak, słusznie zwracając uwagę, iż: 

Stopień staranności dziennikarza różnić się może w zależności od wiarygodności źródła 
informacji, jej pilności oraz rodzaju materiału prasowego. Niewątpliwie może być mniej-
szy w sytuacji, gdy informatorem jest autorytet w danej sprawie, a także wtedy, gdy in-
formacja jest szczególnie pilna. Mniejszej staranności zdaje się wymagać sprawdzanie 
treści podanej w listach do redakcji czy felietonach, większej zaś domagać się należy 
w odniesieniu do artykułów informacyjnych63.  

 
Dziennikarz musi posiadać odpowiednią wiedzę na temat prawnej ochrony dóbr osobistych 
z tego względu, że przy wykonywaniu swojego zawodu często będzie narażony na zarzut 
naruszenia dóbr osobistych innych osób. Rozumienie pojęcia dóbr osobistych oraz znajo-
mość zasad ujawniania zgodnie z prawem informacji objętych tym pojęciem zabezpiecza 
dziennikarza przed zarzutem niedołożenia szczególnej staranności przy wykonywaniu za-
wodu.  

 

2.3.2. Dane osobowe 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady przetwarzania danych 
osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobo-
wych (tekst jednolity DzU z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami)  
– dalej u.o.d.o. Szczególne znaczenie dla dziennikarzy ma nowelizacja z 22 
stycznia 2004 roku64. W innych aktach prawnych brak szczególnych przepisów, 
które regulowałyby wprost zagadnienie przetwarzania przez dziennikarza da-
nych osobowych (z wyjątkiem art. 13 u.p.p.), w tym takich, które łagodziłyby 

                                                        
62 Wyrok SN z dnia 8 października 1987 roku, II CR 269/87, OSNC 1989/4/66. 
63 J. Sobczak, Polskie..., op.cit., s. 66, zob. J. Sobczak, Ustawa prawo prasowe..., op.cit. 
64 Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych dokonana ustawą z dnia 22 stycznia 2004 

roku o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmują-
cych kierownicze stanowiska państwowe (DzU Nr 33, poz. 285). 
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lub wyłączały reguły wskazane w u.o.d.o. U.o.d.o. stosuje się do przetwarzania 
danych osobowych w zbiorach tradycyjnych (kartotekach, skorowidzach, księ-
gach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych), a bez względu na istnienie 
zbioru danych osobowych, w razie przetwarzania danych w systemach informa-
tycznych. Nowelizacja wprowadziła ograniczenie stosowania przepisów 
u.o.d.o., jeżeli przetwarzanie danych miałoby związek z prasową działalnością 
dziennikarską, literacką bądź artystyczną. W związku z powyższym na dzienni-
karzach spoczywa wyłącznie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia zbio-
rów przewidziany w rozdziale 5 u.o.d.o. oraz poddanie się reżimom kontrolnym 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO)65 – art. 
14–19 u.o.d.o. Wyłączenie to nie ma bezwzględnego charakteru. Nie dotyczy 
ono bowiem sytuacji, w których prawo do wolności wypowiedzi istotnie narusza 
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą66. 

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego przetwarzania danych osobowych 
przez dziennikarzy ma zrozumienie definicji danych osobowych i umiejętność 
dokonywania klasyfikacji informacji jako danych osobowych podlegających 
szczególnej ochronie. 
 

Definicję normatywną danych osobowych zawiera art. 6 u.o.d.o., zgodnie z którym „za da-
ne osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej” (informacje dotyczące osoby prawnej lub jednostki orga-
nizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej nie są danymi osobowymi i nie podlegają 
regulacjom u.o.d.o.)67. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość 
można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na nu-
mer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy 
fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Danej informacji 
nie można jednakże uznać za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymaga-
łoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.  

 
Z praktycznego punktu widzenia należy zaznaczyć, że obojętny jest sposób 

wyrażenia informacji identyfikującej lub pozwalającej na identyfikację osoby 
fizycznej. Może być ona zatem, jak słusznie zauważają J. Barta i R. Markiewicz, 
                                                        

65 Szerzej na temat GIODO E. Kulesza, Pozycja i uprawnienia Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych. Uwagi de lege lata 
i de lege ferenda, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6. 

66 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu u.o.d.o., niniejsza zmiana wynika przede wszystkim 
z zaleceń Komisji Europejskiej, która zwracała uwagę na brak w polskiej ustawie odpowiednika 
art. 9 Dyrektywy, statuującego zwolnienie (w odpowiednim zakresie) spod rygorów prawa ochrony 
danych działalność wykonywaną „wyłącznie w celach dziennikarskich lub dla celów wypowiedzi 
artystycznej bądź literackiej...”. Jeszcze przed nowelizacją ustawy Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych (GIODO) występował z wnioskiem o zamieszczenie w u.o.d.o. tak zwanej 
klauzuli prasowej (istniejącej na przykład w prawie niemieckim), która wprowadzałaby pewne 
ograniczenia stosowania u.o.d.o. wobec dziennikarza. 

67 Szerzej B. Fischer, Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji, Kraków 2000. 
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wyrażona słowem, dźwiękiem, obrazem (na przykład jako zdjęcie fotograficzne, 
rentgenowskie), w tym też obrazem ruchomym, może przybierać formę zapisu 
informatycznego i tak dalej. Nie są natomiast danymi osobowymi wszelkie in-
formacje anonimowe – na przykład dane pozyskiwane do celów statystycznych 
– niedające się powiązać z indywidualnymi osobami. Charakter danych osobo-
wych mają informacje „z różnych dziedzin życia”, o ile tylko istnieje możliwość 
powiązania ich z oznaczoną osobą. Danymi osobowymi są w konsekwencji 
między innymi informacje: 

a) o zasadniczo „niezależnych okolicznościach” (imię, nazwisko, płeć, 
wzrost, znaki szczególne, obywatelstwo, linie papilarne, miejsce i data 
urodzenia, cechy dokumentów tożsamości, PESEL); 

b) o cechach nabytych (wykształcenie, znajomość języków, posiadane 
uprawnienia, charakter pisma, stan cywilny); 

c) o cechach osobowościowych, psychologicznych, w tym o przekonaniach, 
zainteresowaniach, światopoglądzie, upodobaniach, sposobie spędzania 
wolnego czasu; 

d) o sytuacji majątkowej, operacjach finansowych, w tym też „zaniecha-
niach” (na przykład lista zaległości czynszowych); 

e) o najróżniejszych przejawach działalności (na przykład podróżach, 
uczestniczeniu w życiu kulturalnym); 

f) dotyczące aktywnego lub biernego uczestnictwa w różnego rodzaju wy-
darzeniach68. 

Wydaje się, że do danych osobowych należy również zaliczyć (chociaż jest to 
dyskusyjne) adresy e-mail identyfikujące daną osobę fizyczną.  

Ochronie przewidzianej w u.o.d.o. nie podlegają w szczególności dane (czyli 
informacje wskazane powyżej) dotyczące zmarłych, osób prawnych, firm, spó-
łek (na przykład w wypadku spółki cywilnej o nazwie „Jan Kowalski Adam 
Nowak spółka cywilna” dane „Jan Kowalski” i „Adam Nowak” nie są danymi 
osobowymi), innych jednostek organizacyjnych, organów administracji pań-
stwowej oraz samorządowej. Ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje 
się także wobec przedsiębiorcy, którym może być również osoba fizyczna.  

Kolejnym ważnym pojęciem jest „przetwarzanie danych osobowych”, zdefi-
niowane w art. 7 pkt 2 u.o.d.o. Pod pojęciem tym rozumiemy „jakiekolwiek ope-
racje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, prze-
chowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie”. Dzienni-
karz będzie najczęściej przetwarzał dane osobowe bohaterów swoich artykułów 
lub informatorów poprzez ich zbieranie, przechowywanie i udostępnianie. Każda 
z tych czynności dokonywanych na danych osobowych nosi znamiona przetwa-
rzania danych osobowych i podlega regulacjom u.o.d.o. oraz u.p.p. 

                                                        
68 J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2004, s. 382, zob. 

też B. Fischer, Ochrona danych osobowych, „Prawo i Życie” 1998, nr 14, A. Mednis, Ustawa 
o ochronie danych osobowych – komentarz, Warszawa 1999. 
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Jedyną regulacją dotyczącą danych osobowych, zawartą w u.p.p., jest art. 13 
ust. 2 i 3, zgodnie z którym: 

nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym 
toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych 
i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na 
to zgodę [...]. Ograniczenie [...] nie narusza przepisów innych ustaw. Właściwy prokura-
tor lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes społeczny, na ujawnienie danych 
osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze 
lub sądowe. 

Regulacje prawa prasowego nie wprowadzają innych zasad udostępniania przez 
dziennikarzy danych osobowych. Z powyższych zaś wynika jednoznacznie, iż 
ujawnianie danych osobowych osób pełniących określone role w postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym podlega ograniczeniom, to znaczy wymaga 
zgody samych zainteresowanych albo odpowiedniej decyzji prokuratora prowa-
dzącego postępowanie przygotowawcze, lub sądu, przed którym toczy się po-
stępowanie sądowe.  

Należy podkreślić, iż ograniczenie zastosowania u.o.d.o. w stosunku do 
dziennikarzy (art. 3a ust. 2) odnosi się do prasowej działalności dziennikarskiej 
w rozumieniu u.p.p. Jeszcze przed wskazaną na wstępie nowelizacją swoje sta-
nowisko w tym zakresie wskazywał GIODO, zwracając uwagę na rozróżnienie 
przetwarzania w zbiorze i poza zbiorem69.  

Zgodnie z tym stanowiskiem, publikacje w prasie i książkach zawierające 
dane osobowe w formie nieuporządkowanej nie stanowią przetwarzania danych 
osobowych w zbiorze, a więc nie podlegają przepisom u.o.d.o. Niewątpliwie za 
przetwarzanie danych osobowych w zbiorze należy uznać publikowanie nazwisk 
w formie list, not biograficznych czy też opracowań encyklopedycznych lub 
leksykalnych. Natomiast informacji publikowanych w nieuporządkowanej for-
mie, na przykład nazwisk, które wymienia się w artykułach prasowych, nie 
można uznać za formę przetwarzania danych osobowych w zbiorze. Do zbiorów 
danych i procesów ich tworzenia należy zaliczyć: 

1) wszelkiego rodzaju redakcyjne bazy danych, zarówno bieżących, jak i archiwal-
nych [...] zawierających zazwyczaj sporą liczbę informacji o charakterze osobowym, któ-
re coraz częściej udostępniane są osobom spoza kręgu dziennikarskiego; 

2) istnienie szeroko rozumianych agencji informacyjnych tworzących serwisy (takich 
jak PAP, AFP, Reuter – coraz częściej łączących kilka mediów, od serwisów prasowych, 
poprzez radiowe i telewizyjne, na internetowych kończąc), zbierających wszelkie wiado-
mości w celu ich dalszego przetwarzania (część z nich zawiera dane osobowe), w czym 
mieścić się oczywiście będzie przesyłanie ich do różnych grup odbiorców – także zagra-
nicznych; 

                                                        
69 www.giodo.gov.pl 
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3) proces pozyskiwania informacji przez dziennikarzy, w szczególności sięganie 
przez nich do wszelkiego rodzajów zbiorów danych osobowych (lub zawierających obok 
innych informacji także dane osobowe)70. 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z u.o.d.o. zo-
stały oparte na podstawowym założeniu, iż „każdy ma prawo do ochrony doty-
czących go danych osobowych” (art. 1 ust. 1 u.o.d.o.). Przetwarzanie danych 
osobowych może następować ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, 
której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym 
u.o.d.o. 

Zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w art. 23 u.o.d.o. (dziennikarz 
nie ma obowiązku wskazywania tych podstaw), przetwarzanie danych jest do-
puszczalne tylko w następujących wypadkach (przesłanki legalizacyjne): 

1) gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi 
o usunięcie dotyczących jej danych; 

2) gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane doty-
czą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed 
zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; 

3) gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub obowiązku wy-
nikającego z przepisu prawa71; 

4) gdy jest to niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań realizo-
wanych dla dobra publicznego; 

5) gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, 
a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 
Za usprawiedliwiony cel należy uznać cel pozostający w zakresie działal-
ności zarobkowej, zawodowej lub dla realizacji celów statutowych. Cel 
taki nie może pozostawać w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami 
współżycia społecznego i naruszać dóbr osobistych osób, których dane są 
przetwarzane. Przykładowo jako cele usprawiedliwione ustawa wymienia 
marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora da-
nych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności go-
spodarczej. Istotną zmianą w tym przepisie wprowadzonym nowelizacją 
jest jego odniesienie do wszystkich administratorów danych, a nie tylko 
administratorów ze sfery prywatnej. 

Należy pamiętać, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony 
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a uzyskanie zgody tej osoby 
jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez tej zgody, do czasu, gdy uzyska-
nie zgody będzie możliwe. W literaturze jeszcze przed nowelizacją pojawiło się 

                                                        
70 M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do..., op.cit., s. 294. 
71 Jest to odzwierciedleniem art. 7c Dyrektywy, który legalizuje przetwarzanie danych osobo-

wych w sytuacji, gdy „jest to konieczne dla zgodności z zobowiązaniem prawnym, któremu admi-
nistrator danych podlega”. 
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stanowisko, zgodnie z którym u.p.p. można uznać za regulację zezwalającą na 
przetwarzanie danych osobowych bez konieczności uzyskiwania zgody osoby, 
której dane dotyczą. W stosunku do u.p.p. stwierdza się bowiem, że: 

immanentnym składnikiem opisanego w nim prawa do informacji, wolności wypowiedzi 
i krytyki, potwierdzonych przecież konstytucyjnie i ustawowo, jest swoboda zbierania, 
gromadzenia i dalszego przetwarzania informacji (w tym również ich udostępniania – bo 
taki jest ostateczny cel), na którą składają się również te o charakterze osobowym. Rolę 
pełnych gwarancji ochrony tych danych spełniają przepisy dotyczące tajemnicy dzienni-
karskiej72. 

U.o.d.o., nakładając na dziennikarza obowiązki administratora w zakresie za-
bezpieczenia danych osobowych oraz uprawnień kontrolnych GIODO, uznaje 
go za szczególną kategorię administratora danych osobowych. Jest to uzasad-
nione, biorąc pod uwagę, iż dziennikarz, jako przetwarzający dane osobowe 
w związku z działalnością zawodową, o ile decyduje o celach i środkach prze-
twarzania tych danych osobowych, może być uznany za administratora danych 
osobowych (art. 7 pkt 4 u.o.d.o.)73. 

W wypadku podmiotu zatrudniającego dziennikarza, prasowej działalności 
wydawniczej – do tego podmiotu w razie przetwarzania danych osobowych 
odnoszą się wszystkie uregulowania u.o.d.o., w tym obowiązek notyfikacyjny 
wobec osób, których dane są przetwarzane. Jeżeli dane osobowe są zbierane 
bezpośrednio od osoby, której dotyczą (tak zwane nabycie pierwotne danych 
osobowych), administrator – nieprowadzący prasowej działalności dziennikar-
skiej – jest obowiązany poinformować tę osobę o: 

1) miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku; 
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udziela-

nia informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbior-
ców danych; 

3) prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania; 
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek 

istnieje, o jego podstawie prawnej.  
Jednakże w wypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której dotyczą 
(tak zwane nabycie wtórne danych osobowych), administrator, o którym mowa 
powyżej, jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu 
zebranych danych, o: 

1) miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku; 
2) celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub ka-

tegoriach odbiorców danych; 
3) źródle danych; 
4) prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania; 

                                                        
72 M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do..., op.cit., s. 297. 
73 B. Fischer, Dziennikarz a ochrona danych osobowych przed nowelizacją z 2004 r. i po niej, 

„Zeszyty Prasoznawcze” 2004, nr 3–4, s. 7. 
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5) uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 u.o.d.o. (to jest pra-
wie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesie-
nia sprzeciwu). 

Powyższy obowiązek notyfikacyjny nie ma zastosowania, jeżeli dana osoba 
już posiada powyższe informacje oraz gdy przepis szczególny pozwala na prze-
twarzanie danych osobowych bez konieczności ujawniania celu ich zbierania,  
a w wypadku zbierania danych nie od osoby, której dotyczą, także gdy dane te są 
niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych 
lub badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza praw lub wolności 
osoby, której dane dotyczą, a spełnienie wymagań określonych w u.o.d.o. wyma-
gałoby nadmiernych nakładów lub zagrażałoby realizacji celu badania, a także 
gdy przepis ustawy przewiduje lub dopuszcza zbieranie danych osobowych bez 
wiedzy osoby, której dane dotyczą74. 

Administrator danych jest obowiązany: 
dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, 
a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były: 

1) przetwarzane zgodnie z prawem, 
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu 

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami [...], 
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwa-

rzane, 
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie 

dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (art. 26 ust.1 u.o.d.o.). 

Szczególne ograniczenia u.o.d.o. wprowadza w zakresie przetwarzania tak 
zwanych danych wrażliwych (sensytywnych), do których zaliczamy następujące 
dane osobowe (art. 27): 

1) ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne; 
2) ujawniające poglądy polityczne; 
3) ujawniające przekonania religijne lub filozoficzne;  
4) ujawniające przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową; 
5) o stanie zdrowia; 
6) o kodzie genetycznym; 
7) o nałogach; 

                                                        
74 Jeszcze przed nowelizacją przesądzającą o wyłączeniu dziennikarza z większości obowiąz-

ków nałożonych przez u.o.d.o. można było spotkać stanowisko, że właśnie przepisy u.p.p. mogą 
stanowić podstawę zezwalającą na odstąpienie w stosunku do dziennikarza, jako administratora 
danych osobowych, od obowiązku notyfikacyjnego względem osób, których dane dziennikarz 
przetwarza. Należy przypomnieć, za M. Jabłońskim i K. Wygodą, że u.p.p. „daje wystarczające 
(choć z pewnością mogłyby być one wyraźniej usankcjonowane) podstawy do uznania, że nie 
zawsze dziennikarze są zobowiązani ujawniać fakt zbierania informacji, co więcej, powołując się 
na przepisy dotyczące tajemnicy dziennikarskiej, mogą odmówić wyjawienia źródła pochodzenia 
danej wiadomości (i pewnych jej składników, które umożliwiałyby identyfikację jej autora)”; 
M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do…, op.cit., s. 301. 
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8) o życiu seksualnym; 
9) dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych 

orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
Nowelizacja, wprowadzając wyłączenie/ograniczenie stosowania u.o.d.o. 

wyraźnie wskazała na obowiązki, które dziennikarz musi wypełnić. Dziennikarz 
jako administrator danych 

jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych obję-
tych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobą nieuprawnioną, przetwarzaniem z na-
ruszeniem ustawy oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

„Podejmowane przez administratora środki mają przeciwdziałać nie tylko 
»ukierunkowanym« i zamierzonym działaniom ze strony osób trzecich, lecz 
także działaniom przypadkowym lub nawet związanym z siłą wyższą”75. Pomi-
mo iż dziennikarz nie podlega nałożonemu na pozostałych administratorów 
danych obowiązkowi prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarza-
nia danych oraz środków zabezpieczających, ma obowiązek do zastosowania się 
do pozostałych wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumenta-
cji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organiza-
cyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służą-
ce do przetwarzania danych osobowych (DzU z 2004 r., Nr 100, poz. 1024). 
Biorąc pod uwagę, że obecnie praktycznie każdy dziennikarz korzysta z kompu-
tera, jak również z podłączenia do sieci, są to bardzo rozbudowane obowiązki. 
Na dodatek ich wypełnienie podlega kontroli GIODO oraz przewidzianym 
w u.o.d.o. sankcjom. Należy zwrócić szczególną uwagę na § 6 rozporządzenia, 
który dotyczy określenia trzech poziomów bezpieczeństwa przetwarzania da-
nych w systemie informatycznym: podstawowego, podwyższonego i wysokiego. 
Poziom podstawowy stosuje się, gdy w systemie informatycznym są przetwa-
rzane tak zwane „dane wrażliwe” i żadne z urządzeń systemu nie jest połączone 
z siecią publiczną. Z poziomem podwyższonym mamy do czynienia w wypadku 
przetwarzania w systemie informatycznym „danych wrażliwych”, ale żadne 
z urządzeń systemu informatycznego nie jest połączone z siecią publiczną. Po-
ziom wysoki stosuje się natomiast w wypadku, gdy przynajmniej jedno urzą-
dzenie systemu jest połączone z siecią publiczną, bez względu na kategorie 
przetwarzanych danych osobowych. Biorąc pod uwagę charakter pracy dzienni-
karza, w wielu przypadkach będzie miał do czynienia z „danymi wrażliwymi”, 
jak również będzie podłączony do sieci publicznej, na przykład korzystając 
z Internetu. W związku z powyższym, większość systemów użytkowanych 

                                                        
75 J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona danych..., op.cit., s. 663; tam szerzej na temat zabezpie-

czenia danych osobowych. 
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przez dziennikarza będzie musiała mieć „wysoki” poziom zabezpieczeń, nawet 
w wypadku korzystania jedynie z modemu telefonicznego. W dobie obejmują-
cych cały świat sieci globalnych, do których każdy komputer ma lub będzie miał 
dostęp, wprowadzenie różnych poziomów bezpieczeństwa jest jedynie teorią, 
gdyż w praktyce każdy system będzie musiał mieć „wysoki” poziom zabezpie-
czenia76. Środki bezpieczeństwa, które administrator danych powinien zastoso-
wać przy przetwarzaniu danych osobowych w posiadanym systemie informa-
tycznym, są uzależnione od omówionych poziomów i zostały określone w za-
łączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia77.  

Za przetwarzanie danych osobowych niezgodne z ustawą jest przewidziana 
odpowiedzialność karna (art. 49–54 u.o.d.o.). Dziennikarz przede wszystkim 
powinien zwrócić uwagę na art. 52, który stanowi, iż administrator danych, 
który narusza choćby nieumyślnie, obowiązek zabezpieczenia ich przed zabra-
niem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku78. 

2.4. Dostęp do informacji publicznej  

Prasa urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jaw-
ności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej (art. 1 u.p.p.). W kon-
sekwencji, w celu prawidłowego wykonywania zawodu dziennikarza i zapew-
nienia obywatelom dostępu do rzetelnej i prawdziwej informacji na temat życia 
publicznego, dziennikarz musi mieć odpowiedni dostęp do informacji publicz-
nych. Zgodnie z art. 3a u.p.p, „w zakresie prawa dostępu prasy do informacji 
publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (DzU z 2001 r., Nr 112, poz. 1198)”. Dziennikarz w do-
stępie do informacji publicznej, na mocy u.d.i.p., nie jest uprzywilejowany 
w żaden sposób, a jego prawa są takie, jak każdej osoby zainteresowanej pozy-
skaniem informacji publicznej. Przy analizie zasad dostępu do informacji pu-
blicznych uregulowanych w u.d.i.p. należy bezwzględnie pamiętać o szczegól-
nych regułach dostępu do tego rodzaju informacji publicznych, które stanowią 
jednocześnie informacje niejawne (objęte tajemnicą państwową lub służbową), 

                                                        
76 Zob. uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w sprawie sposobu i warunków 

prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz podstawo-
wych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne; http://www.piit.org.pl/poj_art_raport.xml?id=277&rid=5 

77 B. Fischer, Dziennikarz a ochrona..., op.cit., s. 7. 
78 Por. też R. Zakrzewski, M. Organiściak, Ochrona danych osobowych – przepisy karne, 

„Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 8. Ze względu na ramy opracowania, nie 
zostały niestety omówione wszystkie kwestie związane z dziennikarstwem z punktu widzenia 
ochrony danych osobowych, jak na przykład problematyka relacjonowania procesów (dogłębnie na 
ten temat J. Sobczak, Dziennikarz–sprawozdawca sądowy. Prawa i obowiązki, Warszawa 2000). 
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bowiem możliwości uzyskania dostępu do tych informacji są uregulowane 
w analizowanej w pkt. 6 niniejszego opracowania u.o.i.n. 

Podstawowa zasada wprowadzona do porządku prawnego przez u.d.i.p. jest 
następująca: każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej. Prawu temu 
odpowiada obowiązek wskazanych w u.d.i.p. podmiotów do udzielania takich 
informacji. Obowiązek udostępniania informacji publicznej został nałożony 
zarówno na organy władzy publicznej, jak i na inne podmioty wykonujące zada-
nia publiczne, wymienione przykładowo w u.d.i.p. (na przykład: podmioty re-
prezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty repre-
zentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialne-
go oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo 
jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego). Obowiązkiem udostępniania 
informacji publicznej objęto również związki zawodowe i partie polityczne 
(podmioty dysponujące majątkiem publicznym). 

Przez informację publiczną należy rozumieć w zasadzie każdą aktualną in-
formację o sprawach publicznych. W u.d.i.p. uszczegółowiono zakres informacji 
publicznej podlegającej udostępnianiu. Informacją taką jest między innymi:  

– informacja o polityce wewnętrznej i zagranicznej, na przykład zamierze-
niach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej; 

– informacja o instytucjach publicznych, na przykład organach i osobach 
sprawujących funkcje publiczne; 

– informacja o procedurach publicznych, na przykład procedurach funkcjo-
nowania władz państwa i samorządów; 

– informacja o danych publicznych, na przykład treść i postać dokumentów 
urzędowych (dokumentem urzędowym w rozumieniu u.d.i.p. jest treść 
oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie 
przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów kodeksu kar-
nego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub 
złożona do akt sprawy), czyli: treść wystąpień, opinii, ocen, rozstrzyg-
nięć, treść przebiegu i efektów kontroli, sprawozdań oraz korespondencji 
w tych sprawach; 

– informacja o środkach publicznych, na przykład o stanie długu publicz-
nego i pomocy publicznej. 

Biorąc pod uwagę regulacje przepisów szczególnych (zwłaszcza dotyczące 
sądów), w określonym zakresie u.d.i.p. dopuszcza dostęp do informacji o spra-
wach rozstrzyganych w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, 
ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz pu-
blicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób 
pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań i funkcji79. 

                                                        
79 Szerzej zob. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

Warszawa 2002. 
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Każda informacja publiczna jest jawna, z wyjątkiem informacji wchodzą-
cych w skład informacji ustawowo chronionych (na przykład na gruncie 
u.o.i.n.), w stosunku do których prawo dostępu do informacji publicznych ulega 
wyłączeniu. Należy jednak zwrócić uwagę na dotychczasową praktykę wielu 
organów administracji publicznej, polegającą na nadużywaniu przez te organy 
możliwości wyłączenia z obowiązku udostępniania informacji służbowych. Jest 
to wynik nieścisłości przepisów u.o.i.n. prowadzący do niekontrolowanego 
i w zasadzie dowolnego kwalifikowania informacji przez jednostki organizacyj-
ne jako tajemnicę służbową. Uprawnienia do przyznawania, obniżania i znosze-
nia klauzuli tajności przysługują osobie upoważnionej do podpisania dokumentu 
lub oznaczenia innego niż dokument materiału oraz jej przełożonemu. Powoduje 
to sytuację, w jakiej wiele informacji, które nie powinny podlegać utajnieniu, 
jest zaopatrywanych w klauzulę „poufne”. Nie zmienia sytuacji art. 21 ust. 4 
u.o.i.n., stanowiący, iż „zawyżanie lub zaniżanie klauzuli tajności jest niedo-
puszczalne”, biorąc pod uwagę brak sankcji karnych za takie działanie. Jednakże 
należy mieć na uwadze prawne możliwości dochodzenia przez obywateli swoich 
praw przed sądem (art. 21 i 22 u.d.i.p.)80.  

Zapewnione w u.d.i.p. prawo dostępu do informacji publicznej ma bardzo 
istotne znaczenie dla dziennikarza, ale i dla każdego podmiotu, w szczególności 
ze względu na brak potrzeby wykazywania interesu prawnego lub faktycznego 
przez osobę żądającą udostępnienia informacji publicznej. Tak uregulowany 
dostęp do informacji publicznej obejmuje prawo do: 

– bezpłatnego uzyskania informacji, w sposób i w czasie zapewniającym 
aktualną wiedzę o sprawach publicznych, 

– wglądu do dokumentów urzędowych,  
– dostępu do posiedzeń organów kolegialnych władz publicznych, 
– uzyskania informacji przetworzonej w zakresie istotnym dla ogółu (inte-

resu publicznego). 
Udostępnianie informacji publicznych przez zobowiązane do tego podmioty 

następuje w sposób określony w u.d.i.p, obejmujący zarówno czynne, jak i bier-
ne dostarczanie określonych informacji, to znaczy w drodze: 

1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, 
w Biuletynie Informacji Publicznej, mającym postać publikatora telein-
formatycznego w Internecie; 

2) udostępniania informacji niezamieszczonych w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, na wniosek zainteresowanego lub bez pisemnego wniosku, 
w razie gdy informacja może być udostępniona niezwłocznie; 

3) udostępniania, w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie 
dostępnych albo przez zainstalowanie w miejscach, o których mowa, 
urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją; 

                                                        
80 Zob. M. Jaśkowska, Nadawanie klauzuli..., op.cit. 
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4) wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pocho-
dzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym 
audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. 

Na podstawie wyżej wskazanych ustawowych regulacji zainteresowany mo-
że się zwrócić do wskazanych podmiotów o udzielenie informacji publicznej, 
bez jakiegokolwiek uzasadnienia, w tym może żądać udostępnienia informacji 
przetworzonych lub przekształconych w inną formę. Wniosek o udostępnienie 
informacji przekształconych lub przetworzonych powinien konkretyzować za-
równo zakres oraz formę informacji, jak i sposób przekształcenia lub przetwo-
rzenia. W wypadku gdy informacja nie może być udostępniona w sposób lub 
w formie określonych we wniosku (jest to niemożliwe ze względu na środki 
techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia informa-
cji), podmiot obowiązany powiadamia pisemnie wnioskodawcę, w jaki sposób 
i w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jakiekolwiek 
udostępnienie informacji wiąże się z indywidualnym określeniem udostępniają-
cego tożsamości osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść, 
danych określających tożsamość osoby, która udostępniła informację oraz daty 
udostępnienia. 

W główce dokumentu powinny się znaleźć: 
a) nazwa urzędu, 
b) nazwa jednostki organizacyjnej, na przykład wydziału, 
c) imię i nazwisko oraz funkcja osoby wytwarzającej lub odpowiadającej za 

treść informacji (co najmniej jednej z nich – co do zasady można przyjąć, 
że istotniejsza jest odpowiedzialność za treść informacji), 

d) imię i nazwisko oraz funkcja osoby udostępniającej informację, 
e) data udostępnienia. 
Podpunkty b) i c) mogą być wprowadzone jako standardowe, opisujące 

wszystkie dokumenty znajdujące się w urzędzie (osiągnąć to można tak jak 
w dotychczasowej praktyce, dzięki oznaczaniu, od kogo pochodzi pismo i dzięki 
podpisowi tego, kto je wytwarza lub zatwierdza). Osoby wytwarzające muszą 
być możliwe do zidentyfikowania zawsze, gdy informacja (dokument) nie pod-
lega zatwierdzeniu. Nie jest to konieczne, jeżeli wymóg ten istnieje – wówczas 
bowiem osoba zatwierdzająca przejmuje odpowiedzialność za treść i właściwie 
zbędne staje się identyfikowanie „wytwórcy”81. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w założeniu podstawową formą 
udostępniania informacji publicznych obywatelom jest Internet, urzędowy in-
formator teleinformatyczny – wspomniany powyżej Biuletyn Informacji Pu-
blicznej (www.bip.pl)82. Taki sposób wypełniania przez wskazane podmioty 

                                                        
81 M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do informacji..., op.cit., s. 136. 
82 Szerzej zob. E. Gaweł, Biuletyn Informacji Publicznej [w:] H. Izdebski (red.), J. Stefanowicz, 

R. Taradejna, E. Gaweł, A. Obłuski, Dostęp do informacji publicznej. Wdrażanie ustawy, Urząd 
Służby Cywilnej, Warszawa 2001. 
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obowiązku informowania społeczeństwa o danych z życia publicznego jest ści-
śle związany z ideą e-government, mającą na celu ułatwienie obywatelom do-
stępu do organów władzy poprzez odpowiednie wykorzystanie Internetu. 
Wprowadzenie powyższego rozwiązania w konsekwencji stanowi olbrzymie 
ułatwienie pracy dziennikarza, pozwalając na szybkie, sprawne i tanie pozyski-
wanie w każdym czasie, z pewnego źródła informacji publicznych dla materia-
łów prasowych. 

 
 





Rozdział 3 

Informacja jako towar 

Specyfika rynku mediów zwiera się w stwierdzeniu, że media występują 
równolegle na dwóch rynkach: dóbr i usług mediów (rynku zawartości mediów) 
oraz na rynku dostępu do odbiorców (rynku reklamy)83. R. Piccard określił ry-
nek mediów jako dual produkt market (podwójny produkt rynkowy lub produkt 
podwójnego rynku)84. Powstaje zatem pytanie, co stanowi „towar” podlegający 
wymianie na rynku mediów? 

Za T. Kowalskim można wskazać, że media przyjmują właściwą dla nich po-
stać – egzemplarza dziennika, magazynu, audycji radiowej, programu telewizyj-
nego, filmu lub strony WWW w Internecie85. W tej postaci są oferowane swoim 
odbiorcom (widzom, słuchaczom, czytelnikom czy internautom). Dla rynku 
mediów, jak wskazuje T. Kowalski, podstawowe znaczenie ma wartość użytko-
wa określonej postaci medium, czyli jego zdolność do zaspokajania potrzeb 
różnych kategorii odbiorców. Owa wartość użytkowa jest, przede wszystkim, 
określana przez zawartość medium, która z kolei powstaje jako rezultat pracy 
poszczególnych działów, zespołów i pracowników instytucji medialnych. Pod-
stawowym stosunkiem wymiany, jaka dokonuje się na płaszczyźnie media– 
–odbiorcy, jest, jak wskazuje autor, relacja zawartość–czas, rozumiany także 
jako zainteresowanie i poświęcona uwaga, jaką odbiorcy kierują na określone 
media86. W tym ujęciu „towarem” podlegającym wymianie będzie czas i uwaga 
odbiorców. 

Równoległym do rynku dóbr i usług mediów jest rynek reklamy. Tu media 
oferują reklamodawcom swoją usługę polegającą na pośrednictwie w nawiązywa-
niu kontaktu między reklamodawcami a odbiorcami mediów. Znaczenie tego 
pośrednictwa, w opinii T. Kowalskiego, jest dla reklamy duże. Media mają bo-
wiem zdolność przyciągania uwagi odbiorców, którzy poświęcają mediom swój 
rzadki zasób, jakim jest ich czas i uwaga. A zatem, pomimo powszechnie panują-
cej opinii, że towarem podlegającym wymianie w relacji media–reklamodaw- 
cy jest, w wypadku mediów elektronicznych – czas antenowy, a w przypadku  
                                                        

83 T. Kowalski, Media i pieniądze: ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania 
masowego, Warszawa 1998, s. 26. 

84 R.G. Piccard, Media Economics. Concepts and Issues, Sage publications, vol. 22, The Sage 
CommText Series, za: ibidem, s. 26. 

85 T. Kowalski, Media i pieniądze..., op.cit., s. 26. 
86 Ibidem, s. 29. 
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mediów drukowanych – powierzchnia reklamowa, dobrem, które faktycznie 
podlega wymianie, jest dostęp do publiczności87.  

Jednak ani rynek dóbr i usług mediów, ani rynek reklamy nie mogłyby funk-
cjonować bez dostępu do odpowiedniej informacji.  

RYNEK DÓBR
I USŁUG MEDIÓW

DOBRO-USŁUGA
MEDIALNE

(zawartość mediów)

DOSTĘP DO
ODBIORCÓW

(dla reklamodawców)

informacje dotyczące oglądalności,
słuchalności i czytelnictwa

informacje dotyczące gustów
i oczekiwań odbiorców

Informacje z otoczenia:
źródła informacji

Informacje z otoczenia:
źródła informacji

 
Rycina 1. Przepływ informacji na rynku mediów 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Jak wskazuje T. Kowalski, pomiędzy reklamą a mediami dochodzi do swo- 
istej kooperacji w celu zdobycia i utrzymania uwagi odbiorcy. Powodzenie na 
rynku zawartości treści, jak zaznacza autor, owocuje zyskaniem przez media 
licznych odbiorców, co czyni je konkurencyjnym i atrakcyjnym dla reklamo-
dawców. Dochody uzyskane z reklam sprzyjają natomiast podnoszeniu atrak-
cyjności i jakości oferowanych treści, dzięki czemu wzrasta zainteresowanie 
wśród odbiorców88. Można zatem wskazać, że funkcjonowanie wymienionych 
rynków opiera się na ich współzależności oraz na potrzebie stałej i dokładnej 
wymiany informacji. Skoro, jak wynika z powyższych rozważań, produktem 
wymiany na obu rynkach jest, de facto, widz, jego czas i uwaga, to informacja 
o potencjalnym odbiorcy staje się tu kluczowym czynnikiem. Rynek reklamy 
swoje funkcjonowanie opiera, w dużej części, na informacjach dotyczących 
wyników oglądalności, słuchalności oraz czytelnictwa. Dzięki, między innymi, 
tym informacjom jest możliwe określenie pozycji konkurencyjnej poszczegól-
nych mediów elektronicznych, drukowanych czy internetowych, jak również 
pojedynczych produktów medialnych w formie programu telewizyjnego, audycji 
radiowej czy artykułu prasowego. 

                                                        
87 Ibidem, s. 29. 
88 Ibidem, s. 30. 
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Media natomiast, chcąc budować i utrzymywać przewagę konkurencyjną, 
w znacznej mierze opierają swoje funkcjonowanie na informacjach dotyczących 
gustów i oczekiwań widzów. Z jednej strony są to informacje pochodzące 
z wspomnianych powyżej badań i analiz wskaźników oglądalności, słuchalności 
i czytelnictwa. z drugiej natomiast strony są to informacje pochodzące od re-
klamodawców. To reklama właśnie, w dużym zakresie, kreuje nasze gusty 
i identyfikuje nasze potrzeby.  

Nikogo, jak wskazuje J. Olędzki, spośród badaczy komunikowania masowe-
go nie dziwi fakt, że cały proces poszukiwania i rozpowszechniania informacji 
jest zorientowany na ich wartości użytkowe jako towaru handlowego, który 
powinien sprostać oczekiwaniom jak największej liczby klientów89. 

Towar to dobro materialne przeznaczone na sprzedaż. W literaturze przed-
miotu wskazuje się, iż dobrami, w szerokim ujęciu, są wszystkie środki, które 
mogą być pośrednio lub bezpośrednio wykorzystane do zaspokojenia ludzkich 
potrzeb. Dobrem będą zatem zarówno przedmioty materialne, jak i niematerial-
ne90. W tym ujęciu dobrem podlegającym wymianie będzie zatem również in-
formacja. Rodzi się jednak pytanie, jakiego typu dobrem jest informacja? Wyda-
je się, że najwłaściwsze będzie tu zaklasyfikowanie informacji jako dobra spo-
łecznego, a dokładniej dobra społecznie pożądanego. Jak wskazuje D. Begg, 
dobra społecznie pożądane to takie dobra, o których społeczeństwo sądzi, że 
każdy powinien je posiadać bez względu na to, czy tego pragnie91. Autor uza-
sadnia wyróżnienie tego typu dóbr poprzez analizę „efektów zewnętrznych”. 
Podaje on, że ów efekt powstaje wtedy, kiedy decyzja jednostki o produkcji lub 
konsumpcji wywiera bezpośredni wpływ na produkcje lub konsumpcje innych 
osób inaczej niż za pośrednictwem cen rynkowych92. A zatem informacja posia-
dana i opracowana przez dziennikarza, a następnie rozpowszechniana przez 
środki masowego przekazu spełnia kryteria „efektu zewnętrznego”. Wpływa ona 
bowiem na zachowania odbiorców, ich sposób myślenia oraz działania poprzez 
dostarczenie określonej wiedzy. Dostęp do informacji powoduje wzrost wiedzy 
nie tylko pojedynczego odbiorcy, lecz także lokalnej społeczności, a w rezulta-
cie i całego narodu. Wytwarza się zatem informacyjny efekt zewnętrzny niebra-
ny pod uwagę przez pojedynczego odbiorcę, kiedy podejmuje on decyzje 
o potrzebie bycia poinformowanym czy też nie. Brak powszechnego dostępu do 
informacji może spowodować zaburzenia czy nieprawidłowości w funkcjono-
waniu społeczeństwa i doprowadzić do jego destabilizacji.  

Obecność mediów na rynku dualnym, czyli rynku zawartości treści i rynku 
reklamy, łączy się, jak wskazuje T. Kowalski, z obecnością mediów na trzecim 

                                                        
89 J. Olędzki, Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Warszawa 2001, 

s. 53. 
90 http://pl.wikipedia.org 
91 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, T. 1, Warszawa 1995, s. 427. 
92 Ibidem, s. 443. 
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rynku, a mianowicie na rynku geograficznym. Rynek ten tworzy uwarunkowa-
nia geograficzno-przestrzenne, które wpływają na funkcjonowanie instytucji 
medialnych. Po pierwsze, jak wskazuje autor, obecność mediów na określonym 
rynku geograficznym, a więc i jego dystrybucja oraz rozpowszechnianie na 
pewnym obszarze, często wiąże się z kształtowaniem zawartości pod względem 
potrzeb i oczekiwań konkretnego rynku. Równocześnie wymiar przestrzenny 
wpływa na kształt rynku reklamowego, na którym reklama „podąża” za geogra-
ficznym zasięgiem mediów93. 

Funkcjonowanie instytucji medialnej na określonym rynku geograficznym 
wiąże się natomiast nierozerwalnie z kontaktami i relacjami z otoczeniem. Po-
działów i klasyfikacji elementów otoczenia przedsiębiorstwa jest wiele w litera-
turze przedmiotu, gdyż otoczenie przedsiębiorstwa można rozmaicie strukturali-
zować. Powszechnie uznany jest podział otoczenia przedsiębiorstwa na podsta-
wie sposobu oddziaływania na nie, z uwzględnieniem otoczenia ogólnego 
i otoczenia konkurencyjnego. 

Otoczenie ogólne (general environment) jest również nazywane w literaturze 
makrootoczeniem lub otoczeniem pośrednim, względnie otoczeniem dalszym. 
Makrootoczenie obejmuje ogólne czynniki ekonomiczne wpływające na rozwój 
przedsiębiorstw, jak również czynniki technologiczne, polityczno-prawne, spo-
łeczno-kulturowe oraz ekologiczne.  

Otoczenie konkurencyjne natomiast (competitive environment, Wettbewerbs-
umwelt) często jest określane jako mikrootoczenie, otoczenie zadaniowe lub 
celowe (task environment), otoczenie operacyjne, otoczenie bezpośrednie, 
względnie jako otoczenie bliższe. Mikrootoczenie obejmuje rzeczywistą sytua-
cję konkurencyjną przedsiębiorstw w przekroju sektorowym. M. Bednarczyk 
uwzględnia jeszcze mezootoczenie, czyli otoczenie regionalne, jako warstwę 
pośrednią, w której występuje przenoszenie się wpływów makrootoczenia na 
mikrootoczenie przedsiębiorstwa. Mezootoczenie94 obejmuje czynniki oddziału-
jące na przedsiębiorstwa w układzie regionalnym, które uwzględniają specy-
ficzne cechy poszczególnych regionów, województw, powiatów, gmin czy ob-
szarów przygranicznych95. 

Poziom otoczenia, z którego pochodzi źródło informacji, determinuje zakres 
oraz szczegółowość informacji. Dane pochodzące bowiem z makrootoczenia 
będą to dane ogólne, dotyczące między innymi całościowego ujęcia zagadnie-

                                                        
93 T. Kowalski, Media i pieniądze…, op.cit., s. 31. 
94 Mezootoczenie rozważane przedmiotowo to segmenty: ekonomiczne, np. koniunktura lokal-

na; technologicznie, np. lokalny rozwój techniczno-technologiczny; polityczno-prawne, np. wpły-
wy lokalnych organizacji związkowych; socjokulturowe, np. lokalny rynek pracy, zróżnicowanie 
dochodów, mentalność, wartości społeczności lokalnej; ekologiczne, np. dostęp do surowców 
naturalnych, walory środowiska naturalnego i zależności pomiędzy nim; K. Wach, Otoczenie 
małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście integracji z Unią Europejską, artykuł udostępniony 
przez autora. 

95 K. Wach, Otoczenie małych i średnich..., op.cit. 
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nia, a zatem będą to informacje o stanie gospodarki oraz o wskaźnikach ekono-
micznych, dotyczące norm prawnych regulujących funkcjonowanie społeczeń-
stwa i jego instytucji, mówiące o zasadach i wartościach, którymi kieruje się 
społeczeństwo. 

Dane pochodzące z mikrootoczenia będą to dane szczegółowe, związane 
z konkretnymi organizacjami, z ich funkcjonowaniem oraz z ich pozycją konku-
rencyjną. Informacje te będą dotyczyć na przykład: dostawców, klientów, kon-
kurentów, sojuszników strategicznych, regulatorów, grup pracowniczych czy też 
grup nacisku.  

MAKROOTOCZENIE – ŹRÓDŁA INFORMACJI

MEZOOTOCZENIE – ŹRÓDŁA INFORMACJI

MIKROOTOCZENIE – ŹRÓDŁA
INFORMACJI

ORGANIZACJA – ZASOBY
WEWNĘTRZNE

 
Rycina 2. Otoczenie organizacji jako źródło informacji 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Dane z poziomu mezootoczenia będą natomiast charakteryzowały się po-
średnim stopniem uszczegółowienia lub ogólności. Źródło informacji znajdujące 
się na tym poziomie otoczenia organizacji dostarcza danych możliwych do bez-
pośredniego wykorzystania przez przedsiębiorstwo, jednak cechujących się 
pewnym – regionalnym – stopniem uogólnienia. 
 

 
 





Rozdział 4 

Źródła informacji i bazy danych 

4.1. Źródła informacji 

Media korzystają zazwyczaj z następujących źródeł: relacje reporterskie, 
wypowiedzi osób fizycznych, oświadczenia przedstawicieli i rzeczników insty-
tucji, oficjalne opracowania i dokumenty, serwisy agencji prasowych i materiały 
agencji public relations, doniesienia innych mediów96. 

 
ŹRÓDŁA INFORMACJI

FORMALNE NIEFORMALNE

WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE

OSOBOWE INSTYTUCJONALNE DOKUMENTY
ENDOGENICZNE

OSOBOWE POZNAWCZE
 

 
Rycina 3. Rodzaje źródeł informacji 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Można dokonać klasyfikacji źródeł informacji z uwzględnieniem kilku 

zmiennych. Po pierwsze, źródła można podzielić na formalne i nieformalne. 
Kryterium to będzie się opierało na wiarygodności (legalność i istotność źródła) 
oraz sprawdzalności (możliwość weryfikacji źródła) uzyskanych informacji. Po 
drugie, źródła można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Źródła zewnętrzne 
będą tu określane jako te, które zostały pozyskane poza granicami instytucji 
medialnej, natomiast źródła wewnętrzne będą się opierać na zasobach wiedzy 
określonej organizacji. Należy tu jednak dodać, że kryterium dotyczące pocho-
dzenia źródła dotyczy nie tylko organizacji medialnej, ale również samego 
dziennikarza. Tu źródłem zewnętrznym będą wszelkie informacje pozyskane 

                                                        
96 M. Mrozowski, Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 237. 
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przez dziennikarza, natomiast wymiar wewnętrzny będzie związany z jego oso-
bistym zasobem wiedzy.  

Dokonując zatem specyfikacji źródeł informacji, można je podzielić na for-
malne i nieformalne. 

4.1.1. Formalne źródła informacji 

Formalne źródła informacji dzielą się na źródła zewnętrzne oraz wewnętrzne.  
Wewnętrzne źródła formalne to: zasoby archiwalne poszczególnych redakcji, 

wewnętrzna baza danych. 
Zewnętrzne źródła informacji dzielą się na źródła osobowe, instytucjonalne 

i dokumenty. 
1. Źródła osobowe: rzecznicy prasowi, specjaliści, komentatorzy, liderzy 

opinii publicznej. 
2. Źródła instytucjonalne: serwisy agencji prasowych, serwisy agencji tele-

wizyjnych, doniesienia innych mediów (dzienniki, tygodniki, miesięczni-
ki oraz media elektroniczne), elektroniczne bazy danych, telefony kon-
trolne (check calls) do służb ratowniczych: straży pożarnej, policji, pogo-
towia ratunkowego, straży granicznej97. 

3. Dokumenty: oficjalne dokumenty i opracowania, tradycyjne zasoby ar-
chiwalne, dokumenty historyczne, biuletyny, zaproszenia i materiały 
z konferencji prasowych, druki o charakterze ulotki informacyjnej. 

Typologię formalnych źródeł informacji należy dodatkowo uzupełnić o źró-
dła charakterystyczne dla dziennikarstwa śledczego. Jak wskazuje J. Łęski, ten 
typ dziennikarstwa można określić jako rodzaj dziennikarskiej działalności, 
w której reporter poza zwykłymi metodami zbierania informacji stosuje także te, 
które są charakterystyczne dla pracy organów ścigania98. Autor wymienił tu: 
rejestr handlowy, agencje wywiadu gospodarczego, policję i inne służby mundu-
rowe, Najwyższą Izbę Kontroli, książkę telefoniczną, prokuraturę, Urząd 
Ochrony Państwa oraz biznesmenów99. 

4.1.2. Nieformalne źródła informacji 

Nieformalne źródła informacji dzielą się na źródła zewnętrzne oraz we-
wnętrzne. 

                                                        
97 A. Boyd, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyj-

nych, Kraków 2006, s. 44. 
98 J. Łęski, Źródła informacji i techniki pracy stosowane w dziennikarstwie dochodzeniowym 

[w:] Anna Hejman (red.), Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej, t. 3, Warszawa 
1998, s. 201. 

99 Ibidem, s. 201. 



 59

Wewnętrzne źródła nieformalne to: źródła endogeniczne, takie jak normy, 
zasady i reguły postępowania dziennikarza, jego wiedza i wykształcenie itd. 

Zewnętrzne źródła nieformalne dzielą się na źródła osobowe i poznawcze: 
1. Źródła osobowe: świadkowie zdarzeń, własne kontakty dziennikarza, 

nieoficjalni komentatorzy (informacje off the record) oraz redakcyjni ko-
ledzy. 

2. Źródła poznawcze: obserwowalne, zasłyszane, nieformalne zapiski i no-
tatki (wiedza praktyczna wzbogacająca walory poznawcze i pozwalająca 
lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość). 

Znaczenie oraz rolę poszczególnych źródeł informacji szeroko omawia lite-
ratura przedmiotu. W tym miejscu należy jednak omówić te źródła, które wy-
wierają znaczący wpływ na kształtowanie się oraz na przepływ informacji 
w systemie społecznym. 

4.2. Agencje 

Agencjami informacyjnymi nazywa się instytucje medialne, które zbierają i gromadzą naj-
bardziej aktualne informacje dotyczące najświeższych wydarzeń w zakresie polityki, go-
spodarki i innych dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowują je i udostępniają swoim 
klientom w postaci biuletynów prasowych, materiałów dźwiękowych i telewizyjnych. Ze 
względu na zasięg oddziaływania rozróżniamy agencje: światowe (posiadają liczne mię-
dzynarodowe grono odbiorców), regionalne (posiadają odbiorców we własnym państwie 
oraz w krajach sąsiadujących lub usytuowanych na tym samym kontynencie), krajowe i lo-
kalne100.  

 
Agencje informacyjne często nazywa się „gazetami dla gazet”. Tak zwaną 

wielką czwórkę tworzą: Associated Press (AP), Agence France Press (AFP), 
United Press International (UIP) oraz Reuter. Wielka czwórka dostarcza całemu 
światu serwisu informacyjnego w kilku językach i zajmuje monopolistyczną 
pozycję. Przyjmuje się, że 80% informacji zagranicznych ukazujących się 
w prasie na świecie pochodzi właśnie z tych agencji101. 

Oprócz światowych agencji prasowych w międzynarodowym obiegu infor-
macji coraz bardziej wzrasta, wraz z rozwojem telewizji, rola agencji przygoto-
wujących serwisy filmowe. Są to często organizacje ponadnarodowe. Szczegól-
nie amerykańska sieć telewizyjna CNN i dwa syndykaty: BBC Word i News 
Corporation zdominowały międzynarodową dystrybucję wiadomości telewizyj-

                                                        
100 J. Olędzki, Komunikowanie..., op.cit., s. 50. 
101 A. Komorowski, Media za granicą [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo 

i świat mediów, Kraków 2000, s. 111. 
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nych. Oblicza się, że materiały tych firm są emitowane przez niemal wszystkie 
stacje telewizyjne świata102. 

4.3. Koncerny medialne 

Koncern medialny to przedsiębiorstwo działające głównie w sektorze mediów lub dominu-
jące w ważnej części rynku medialnego i dzięki licznym powiązaniom pośrednim, mające 
wielką siłę ekonomiczną103.  

 
Jak wskazuje B. Ociepka, powstanie na rynku wielkich koncernów medial-

nych, obok korzyści natury ekonomicznej, może przynieść zagrożenia wolności 
słowa i prawa dostępu do informacji. Jak wskazuje autorka, skutkiem koncen-
tracji mediów może być zanik kontrolnych funkcji, jakie powinna spełniać prasa 
i inne środki masowego przekazu. Wysoki nakład dzienników wielkich koncer-
nów oznacza brak konkurencji pobudzającej dziennikarzy do działania. Powsta-
nie koncernów może spowodować ograniczenia dostępu czytelnika do informa-
cji: kupując kilka gazet, może on otrzymać informacje pochodzące z jednego 
źródła. Zagrożenia wynikające z koncentracji i rosnącej zależności prasy od 
środków finansowych uzyskiwanych z reklam dotyczą także wolności wypo-
wiadania poglądów. Stąd obawy wynikające z monopolizacji źródeł informacji 
czy też rosnącej zależności od przedsiębiorstw reklamujących swoje towary104. 

Centralizacja nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych przez media stwarza 
niespotykane wcześniej zagrożenie kontroli przepływu informacji lokalnej  
i w skali globalnej105. Jak wskazuje W. Gogołek, zaledwie dziewięć firm w domi-
nującej części kontroluje dystrybucję informacji w skali całego świata. Są to: 
Time Warner, Disney, Sony, General Electric (NBC’s parent), AT&T, The News 
Corporation, Seagram, Viacom (CBS’s) i Bertelsmann106. Elementem wpływają-
cym na koncentrację w mediach oraz, tym samym, na działanie zarówno agencji 
informacyjnych, jak i koncernów medialnych, jest ich dążenie do poszukiwania 
korzyści płynących z ekonomizacji działań. Można zatem wskazać na poszuki-
wanie korzyści wynikających z ekonomii skali (economy of scale). Polegają one 
na obniżeniu jednostkowego kosztu: bądź produktu w przeliczeniu na liczbę 
odbiorców, bądź kosztu dotarcia z produktem do odbiorcy. Inaczej mówiąc, jest 
to oszczędność lub zysk osiągane dzięki określonej skali działalności. Im więk-

                                                        
102 J. Olędzki, Komunikowanie…, op.cit., s. 70. 
103 M. Kunczik, Media Giants. Ownership Concentration and Globalisation, Bonn 1997; za: 

B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002, s. 115. 
104 B. Ociepka, Komunikowanie…, op.cit., s. 115. 
105 W. Gogołek, Media online, „Studia Medioznawcze” 2003, nr 3(13), J. Adamowski (red.), 

Warszawa, s. 60. 
106 Ibidem. 
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szy nakład, większa widownia czy większa liczba słuchaczy, tym jednostkowe 
koszty zebrania, opracowania i rozpowszechnienia informacji są niższe. Powo-
duje to, że organizacje medialne są zainteresowane dotarciem do jak najliczniej-
szego grona odbiorców. 

Kolejnym czynnikiem są korzyści płynące z ekonomii zakresu (economy of 
scope). Jest to efekt, który osiąga się, gdy wydatki w jednej dziedzinie obniżają 
wydatki lub podnoszą dochody w innej. Korzyści ekonomii zakresu są widoczne 
szczególnie w koncernach medialnych opierających swoje działanie na koncen-
tracji międzymedialnej, czyli na partycypacji w różnych sektorach medialnych. 
Pojawia się tu bowiem możliwość wielokrotnego wykorzystywania, w różnych 
mediach, tego samego towaru, jakim jest produkt dziennikarski. I tak, materiał 
przygotowany przez dziennikarzy telewizyjnych może się stać źródłem informacji 
dla redaktora piszącego artykuł dotyczący tego tematu, jak również informacja ta 
może zostać wykorzystana przez portal internetowy. Koszt uzyskania informacji 
jest ponoszony przez stację telewizyjną, natomiast zarówno redakcja prasowa, 
jak i portal internetowy ponoszą jedynie koszty związane z przetworzeniem  
i dystrybucją informacji.  

Omawiając narzędzia ekonomizacji funkcjonowania agencji informacyjnych, 
jak również koncernów medialnych wpływających na informację, należy wska-
zać również na efekt synergii. Są to korzyści wynikające z łączenia się podmio-
tów komplementarnych, uzupełniających się w swojej działalności. Można tu 
mówić o konsolidacji zarówno funkcji administracyjnych, jak i redakcyjnych. 
Organizacja medialna może osiągnąć efekt synergii poprzez wielokrotne eksplo-
atowanie rezultatu pracy dziennikarza w różnych mediach lub poprzez wykorzy-
stywanie jednego zespołu dziennikarskiego lub twórczego do tworzenia zawar-
tości wielu mediów. Korzyści płynące z synergii są widoczne również na rynku 
reklamowym. Podnosi się bowiem zdolność oferowania przez koncerny medial-
ne szerokiej gamy usług reklamowych, co wiąże się z ich dostępem do różnych 
mediów o różnym zasięgu i charakterze, a tym samym z dotarciem do zróżni-
cowanej grupy widzów, czytelników, słuchaczy czy internautów.  

4.4. Internet 

Poza przedstawioną typologią znajduje się Internet jako źródło informacji. Trudność  
z określeniem jego miejsca jest związana z jego, de facto, dualną funkcją. Z jednej bowiem 
strony stanowi on „miejsce” gromadzenia danych, z drugiej natomiast jest kanałem dostępu 
do istniejących baz i zasobów wiedzy. 

 
Internet zmienił dotychczasowy sposób gromadzenia, przetwarzania i orga-

nizacji informacji. Możliwy stał się, dzięki niemu, dostęp do zasobów bibliotek 
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i baz danych, w tym do archiwów redakcyjnych w skali zarówno krajowej, jak 
i międzynarodowej107. 

Sieć stała się obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się medium 
gromadzenia i dystrybucji informacji. Jego istota polega na powszechnym, 
dwukierunkowym dostępie do multimedialnych cyfrowych informacji. Czyni to 
Internet coraz atrakcyjniejszym środkiem dystrybucji produktów prasy, radia 
i telewizji. O sile tego nowoczesnego medium stanowi liczba użytkowników, 
jego dostępność oraz liczba informacji udostępnionych w jednostce czasu108. 
Większość dziennikarzy, jak wskazuje W. Gogołek, korzysta z firmowych zaso-
bów informacyjnych, przygotowując wiadomości. Jednak niemal połowa, zda-
niem autora, jest gotowa korzystać z informacji zamieszczonych w Internecie, 
ale tylko wówczas, gdy jest możliwość ich sprawdzenia w innym niezależnym 
źródle109. W warunkach istnienia niezliczonych źródeł informacji w Internecie, 
problem oceny jakości treści serwisów jest niezwykle ważny. Jak wskazuje 
W. Cellary, możliwość zweryfikowania przez przeciętnego odbiorcę jakości 
treści informacyjnej podanej przez nieznane źródło jest niewielka. Stąd zapo-
trzebowanie na znane źródła, które czerpią informacje ze źródeł nieznanych, ale 
weryfikują i komentują treści. Oczywiście wymaga to od nich profesjonalizmu 
i konsekwentnego stosowania metody budowy zaufania społecznego110. Do sieci 
można, według B. Hojdisa, trafić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest 
zamieszczenie na wirtualnych łamach publikacji swoich prac lub przeglądu 
nowości w danej dziedzinie. Jest to, jak wskazuje autor, sposób na tanie i szyb-
kie przekazywanie informacji praktycznych. Drugim źródłem wiedzy w Interne-
cie są serwisy tematyczne, sporządzane na potrzeby konkretnej grupy użytkow-
ników i udostępniane im odpłatnie, zazwyczaj w formie abonamentu. Do takich 
baz można zaliczyć internetową bazę artykułów prasowych111.  

Dodatkowo, jak wskazuje B. Hojdis, informacja, szczególnie ta zweryfiko-
wana, była i jest poszukiwanym i cennym towarem na rynku mediów. Przyzwy-
czailiśmy się, jako potencjalni odbiorcy, do tego, że dostęp do internetowych 
informacji jest darmowy. Jednak, jak wskazuje autor, wprowadzenie opłat nie 
powinno dziwić. Wybór i zredagowanie materiału do serwisu to przecież mery-
toryczna i redakcyjna praca niekiedy licznego zespołu redakcyjnego112. 
W związku z powyższym autor proponuje wprowadzenie dwóch poziomów 
dostępu do sieci. Pierwszy poziom polegałby na wolnym, bezpłatnym dostępie 

                                                        
107 M. Jabłonowski, Źródła a media masowe – próba systematyzacji, „Studia Medioznawcze” 

2004, nr 1(15), J. Adamowski (red.), Warszawa 2004, s. 33 i n. 
108 W. Gogołek, Media..., op.cit., s. 43 i n. 
109 Ibidem, s. 59. 
110 W. Cellary, Telewizja cyfrowa – nowa era, „Za ekranem”, kwartalnik warsztatowy TVP 

2003, nr 3, s. 87. 
111 B. Hojdis, Skąd się biorą informacje w Internecie [w:] J. Wachowski (red.), Komunikacja 

medialna, Poznań 2006, s. 147 i n. 
112 Ibidem, s. 148. 
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do Internetu, gdzie znajdowałyby się informacje niezweryfikowane, zamiesz-
czane przez dowolne osoby czy instytucje i pochodzące z różnych źródeł. Drugi 
poziom stanowiłby dostęp komercyjny – czyli odpłatny. Tam znajdowałyby się 
dane instytucji rządowych i prywatnych, weryfikowalne, o pewnym i sprawdzal-
nym źródle113. Propozycja ta wydaje się uzasadniona z punktu widzenia uporząd-
kowania zasobów Internetu jako źródła informacji. Istnieje jednak obawa, że tym 
samym Internet straciłby swoją „powszechność” i „ogólnodostępność”, co obecnie 
czyni go najszybszym i najpopularniejszym źródłem informacji. 

Rozważając zagadnienie źródeł informacji, należy zwrócić uwagę jeszcze na 
relacje organizacji ze źródłami. Jak wskazuje M. Mrozowski, można je rozpa-
trywać na trzech płaszczyznach. Pierwsza dotyczy efektywności źródła. Media 
potrzebują stałego dopływu informacji i materiałów, a więc zależy im szczegól-
nie na źródłach, które działają w sposób planowany i przewidywalny (agencje 
informacyjne, agencja PR oraz rzecznicy prasowi instytucji państwowych)114. 
Druga płaszczyzna relacji mediów ze źródłami odnosi się do pozycji i znaczenia 
źródła. Instytucje wpływowe politycznie i silne ekonomicznie mają z reguły 
większą siłę przetargową i łatwiej docierają do mediów. Trzecia płaszczyzna 
dotyczy natomiast kwestii „ram odniesienia” relacji pomiędzy źródłem i nadaw-
cą, to znaczy stopnia zbieżności lub rozbieżności ich biurokratycznych funkcji, 
celów działania, pozycji społecznej, wartości, sposobu postrzegania rzeczywi-
stości115. 

4.5. Ochrona baz danych 

4.5.1. Prawnoautorska ochrona baz danych 

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (tekst jednolity DzU z 2000 r., Nr 80, poz. 904, z późn. zmianami) – dalej 
u.p.a. – brak legalnej definicji bazy danych podlegającej ochronie na podstawie 
prawa autorskiego. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 roku w sprawie ochrony prawnej baz 
danych116, „baza danych” oznacza zbiór niezależnych utworów, danych lub 
innych materiałów uporządkowanych w sposób systematyczny lub metodyczny, 
indywidualnie dostępnych środkami elektronicznymi lub innymi sposobami. Dla 
przyjęcia prawnoautorskiej ochrony należy się oprzeć na przesłankach z art. 3 
u.p.a. – taka baza danych spełnia cechy utworu i podlega ochronie, jeżeli przyję-
ty w niej dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. 

                                                        
113 Ibidem, s. 154. 
114 Ibidem, s. 237. 
115 Ibidem, s. 238. 
116 DzUrz WE OJ L 77 z 27 marca 1996. 
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Aby zatem zakwalifikować dany zbiór jako bazę danych podlegającą ochro-
nie prawnoautorskiej, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek: nieza-
leżność i indywidualna dostępność materiałów wchodzących w skład bazy da-
nych, uporządkowanie w sposób systematyczny lub metodyczny oraz twórczy 
charakter117. 

Twórczość powinna być rozumiana na podstawie art. 1 u.p.a., to znaczy 
dzieło powinno stanowić przejaw działalności twórczej człowieka (przesłanka 
oryginalności) i posiadać indywidualny charakter (przesłanka indywidualności). 
Oryginalność oznacza, że utwór powinien być subiektywnie nowym wytworem 
intelektu, natomiast przesłanka indywidualności zostanie spełniona, gdy ze-
wnętrzna forma utworu w dostatecznym stopniu będzie się odróżniała od innych 
dzieł. Nie może przy tym być w pełni zdeterminowana przez opisywany przed-
miot lub cel jej stworzenia118. 

Przesłanki te powinny być rozpatrywane oddzielnie co do doboru, układu 
i zestawienia, jednakże stwierdzenie twórczego charakteru odnośnie do choćby 
jednego z tych elementów pozwala zakwalifikować daną bazę jako utwór119. 
Należy pamiętać, że nawet przyznanie bazie danych statusu utworu w żaden 
sposób nie wpływa na ochronę elementów wchodzących w jej skład. Elementy 
te są niezależne od samej bazy danych, mogą to więc być zarówno utwory 
w rozumieniu prawa autorskiego, jak i materiały niechronione. 

4.5.2. Ogólna charakterystyka regulacji sui generis 

Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 roku (DzU z 2001 r., Nr 
128, poz. 1402) dalej u.b.d. – zawiera dwie grupy przepisów: a) przepisy nowe-
lizujące przepisy ustawy o prawie autorskim120 [art. 2, 17(1), 23, 30 (1)] oraz b) 
przepisy wprowadzające ochronę sui generis baz danych. Przepisy nowelizujące 
prawo autorskie dotyczą tylko tych baz danych, które są utworami w rozumieniu 
tej ustawy. W praktyce dziennikarza istotne znaczenie będą miały przepisy usta-
nawiające ochronę sui generis w stosunku do baz danych niechronionych pra-
wem autorskim121. 
                                                        

117 S. Stanisławska-Kloc, Ochrona baz danych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Kraków 2003, z. 83, s. 35–36. 

118 J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Mar-
kiewicz, E. Traple, Komentarz..., op.cit. Dla przyznania prawnoautorskiej ochrony konieczne jest 
zbadanie, czy układ i zestawienie materiałów wchodzących w skład bazy danych mogą spełniać 
przesłankę twórczości. S. Stanisławska-Kloc podkreśla, że należy wziąć pod uwagę takie elementy, 
jak uporządkowanie, prezentacja danych, struktura bazy, powiązania między poszczególnymi 
elementami; S. Stanisławska-Kloc, Ochrona…, op.cit., s. 90. 

119 Z. Okoń [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, Kraków 2004, s. 414. 
120 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednoli-

ty DzU z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). 
121 Należy za J. Bartą i R. Markiewiczem podkreślić, iż przedmiotem ochrony sui generis „są 

wszelkie banki danych, a więc zarówno te, które spełniają cechy utworu w rozumieniu prawa 
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Ustawa o ochronie baz danych stanowi implementację Dyrektywy 
96/9/WE122. Głównym powodem uchwalenia dyrektywy był brak ochrony, na 
gruncie prawa autorskiego, nakładów inwestycyjnych poniesionych na bazy 
danych. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, sam fakt, iż baza danych ma 
istotną wartość rynkową, nie stanowi bowiem podstawy do przyznania jej 
ochrony prawnoautorskiej.  

Nawet jednak i w wypadku baz danych chronionych prawem autorskim 
przepisy ustawy niedostatecznie chronią interesy ekonomiczne twórców baz 
danych. Wynika to ze specyfiki prawa autorskiego, zgodnie z którym ochrona 
prawnoautorska jest ograniczona do elementów twórczych w układzie, zesta-
wieniu (strukturze) bazy i nie zabezpiecza podmiotów wytwarzających bazy 
danych przed przejmowaniem (kopiowaniem) przez osoby trzecie elementów 
składających się na zawartość bazy.  

Praktyczna nieadekwatność ochrony prawnoautorskiej stała się więc główną 
przyczyną uchwalenia powyższej dyrektywy i u.b.d. 

W ramach problematyki związanej z korzystaniem z baz danych można wy-
różnić trzy podstawowe grupy zagadnień prawnych:  

a) ochrona bazy danych jako zbioru określonych materiałów z uwagi na po-
niesiony nakład inwestycyjny na tworzenie, weryfikację lub prezentację 
bazy danych; 

b) ochrona poszczególnych materiałów wchodzących w skład bazy (zbioru) 
danych (między innymi ochrona danych osobowych czy informacji chro-
nionych tajemnicą telekomunikacyjną123); 

c) zagadnienia podatkowe związane z obrotem bazami danych (które ze 
względu na ramy niniejszej publikacji zostaną tu pominięte).  

Przepisy u.b.d. dotyczą pierwszej z wymienionych płaszczyzn. Celem ich 
wprowadzenia była zasadniczo ochrona nakładów inwestycyjnych poniesionych 
przez producenta bazy na jej stworzenie. W praktyce, wymienione wyżej grupy 
zagadnień prawnych występują łącznie. Przykładem takiej sytuacji może być 
umowa przekazania bazy danych osobowych, w ramach której można wyróżnić 
zarówno elementy umowy licencyjnej mającej za przedmiot bazę danych (lub jej 
istotną część), jak i umowy o udostępnienie danych osobowych pomiędzy dwo-
ma administratorami w rozumieniu art. 7 pkt 4 u.o.d.o.124 

                                                       
autorskiego, jak i te, które utworami nie są”; J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta (red.), System 
prawa prywatnego, T. 13. Prawo autorskie, Warszawa 2003, s. 724. 

122 DzUrz WE OJ L 77 z 27 marca 1996. 
123 Odnośnie do kwestii tajemnicy telekomunikacyjnej, nieporuszanej w niniejszej publikacji, 

zob. np. B. Fischer, Tajemnica telekomunikacyjna w świetle dyrektyw UE i w prawie polskim, 
„Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 11, s. 29. 

124 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU 
z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami). Szerzej na temat danych osobowych zob. rozdz. 
2.3.2. niniejszej książki. 
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U.b.d. wprowadziła na rzecz producenta baz danych wyłączne i zbywalne 
prawo pobierania danych i wtórnego wykorzystania całości lub istotnej części 
bazy danych.  

4.5.3. Zakres ochrony, podział baz danych 

Zgodnie z treścią art. 1 pkt 1 u.b.d., przedmiotem ochrony jest baza danych 
wymagająca istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu 
jej sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jej zawartości. Nie każda baza da-
nych będzie więc chroniona przepisami ustawy – tylko taka baza, w stosunku do 
której producent wykaże poniesienie istotnych nakładów. Inwestycja ta może 
polegać w szczególności na zaangażowaniu środków finansowych. Przykładem 
nakładów tego rodzaju będzie poniesienie kosztów na pozyskanie danych na 
przykład poprzez przeprowadzenie mailingu, rozesłanie i opracowanie kwestio-
nariuszy, przeprowadzenie badań marketingowych. W pojęciu takim będą się 
mieścić również nakłady związane z umieszczeniem danych w bazie, na przy-
kład digitalizacja, weryfikacja ich poprawności. Także wybór i opłacenie pod-
wykonawców poszczególnych etapów prac związanych ze sporządzeniem bazy 
można zakwalifikować jako inwestycję na sporządzenie bazy danych. Do kate-
gorii istotnych inwestycji należy również zaliczyć wydatki związane ze stwo-
rzeniem lub nabyciem programu komputerowego do zarządzania bazą. Istotny 
nakład inwestycyjny przesądzający o przyznaniu ochrony nie musi być ponie-
siony tylko na etapie tworzenia bazy danych, ale może to być również nakład 
związany z weryfikacją (aktualizacją) bazy danych stworzonej przez osobę trze-
cią czy z prezentacją danych (na przykład nakład dotyczący stworzenia systemu 
wyszukiwawczego, zaprojektowania inferfejsu użytkownika). 

W przypadku spełnienia przesłanki istotnego nakładu inwestycyjnego, prze-
pisy dotyczące ochrony baz danych dotyczą baz niezależnie od formy ich utrwa-
lenia. Oznacza to, iż ochronie podlegają zarówno bazy zapisane w postaci elek-
tronicznej, jak i wyrażone w tradycyjny sposób (w szczególności utrwalone w 
postaci drukowanej – na przykład książki telefoniczne). Samo rozróżnienie po-
między elektronicznymi i nieelektronicznymi bazami danych ma jednak znacze-
nie dla określenia zakresu tak zwanego dozwolonego użytku, który jest istotnie 
szerszy w wypadku nieelektronicznych baz danych. 

Wśród elektronicznych baz danych należy dokonać ich dalszego podziału na 
bazy danych on-line oraz off-line. Podział ten nabiera szczególnego znaczenia 
w związku z regulacjami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (DzU z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) i udostępnianiem baz 
danych on-line, stanowiącym usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozu-
mieniu powyższej ustawy125. 

                                                        
125 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa: 
1) obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, 
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Podmiotem wyłącznie uprawnionym do eksploatacji bazy danych jest ten 
podmiot, który ponosi ryzyko związane z poniesieniem istotnego nakładu inwes- 
tycyjnego na stworzenie, weryfikację lub prezentację bazy danych (producent 
bazy). Producentem jest więc ten podmiot, który zawiera umowy – we własnym 
                                                       

2) zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elek-
troniczną, 

3) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych 
drogą elektroniczną. 

Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest osoba fizyczna, prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działal-
ność zarobkową lub zawodową, świadczy usługi drogą elektroniczną. Usługodawcą może być 
osoba, która decyduje o treści usługi (tak zwany content provider), jak również osoba, która po-
średniczy w dostępie do usług świadczonych drogą elektroniczną. Jeśli chodzi o obowiązki usługo-
dawcy, to podstawową zasadą jest zasada transparentności, co oznacza, że informacje, które zobli-
gowany jest podać usługodawca, powinny spełniać kryterium przejrzystości. Do informacji pod-
stawowych, czyli takich, których podanie odnosi się do każdego świadczenia usług drogą 
elektroniczną, należą: adresy elektroniczne, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo 
nazwa lub firma oraz siedziba i adres. Jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, podaje on również 
informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie 
usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia. Usługodawca, w wypad-
ku, gdy jest osobą fizyczną, której prawo do wykonywania zawodu będzie uzależnione od spełnie-
nia określonych w odrębnych ustawach wymagań, będzie obowiązany podać również: w przypadku 
ustanowienia pełnomocnika – jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo jego nazwę 
lub firmę oraz siedzibę i adres; samorząd zawodowy, do którego należy; tytuł zawodowy, którego 
używa oraz państwo, w którym został on przyznany; numer w rejestrze publicznym, do którego jest 
wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr; informację o istnieniu 
właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad. 
Należy podkreślić, że wyżej wymienione informacje powinny być podane w sposób trwały, łatwo 
rozpoznawalny i bezpośrednio dostępny przez system teleinformatyczny. 

Ponadto na usługodawcy spoczywa obowiązek związany z przekazywaniem informacji hand-
lowych, które powinny być wyraźnie wyodrębnione i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. 
Informacja handlowa zawiera: oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechnia-
na, oraz jego adresy elektroniczne; wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności 
obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych 
z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków 
niezbędnych do skorzystania z nich, o ile są one składnikiem oferty; wszelkie informacje, które 
mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia 
i zastrzeżenia. 

Ustawa odnosi się również do spammingu, czyli przesyłania na adres poczty elektronicznej 
niezamówionych wiadomości. Zagadnienie spammingu nie jest jednolicie uregulowane w poszcze-
gólnych państwach i w prawie wspólnotowym. W doktrynie są prezentowane dwa ujęcia przedmio-
towej kwestii: stanowisko liberalne i rygorystyczne. Literalne brzmienie art. 10 ustawy wskazuje, 
że polski ustawodawca wybrał model rygorystyczny. Zakazuje się przesyłania niezamówionej 
informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Jednocześnie brak domniemania wyrażenia 
zgody na otrzymywanie takich informacji. Odbiorca musi w sposób wyraźny wyrazić zgodę na 
otrzymywanie takiej informacji, w szczególności poprzez udostępnienie w tym celu identyfikują-
cego go adresu elektronicznego. B. Fischer, Świadczenie usług drogą elektroniczną [w:] B. Fischer, 
M. Skruch (red.), Prawo komputerowe w praktyce, Warszawa 2002, s. 7.5.1. 
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imieniu i na własny rachunek – z którymi wiążą się określone nakłady na bazę 
danych. W razie powierzenia na podstawie umowy o dzieło dokonania określo-
nych czynności na bazie danych (na przykład umowa z dziennikarzem, infobro-
kerem126, call center dotycząca zbierania danych), producentem bazy danych 
jest zamawiający. Umowy tego rodzaju spotyka się między innymi w przypadku 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Internecie (wynagrodze-
nie może być ukształtowane różnorodnie, na przykład stanowiąc określony pro-
cent przychodów z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej w ramach danej 
witryny internetowej). Powstają wówczas wątpliwości, czy element ryzyka in-
westycyjnego nie wystąpi również i po stronie wykonawcy na przykład danego 
serwisu internetowego, a nie tylko zamawiającego. Dlatego też jest wskazane, 
ażeby we wszystkich wypadkach, w których przedsiębiorca (na przykład wy-
dawnictwo, provider) występuje jako podmiot zamawiający wykonanie usług, 
w wyniku których powstają bazy danych, jednoznacznie określił w umowie, że 
jest ich wyłącznym producentem.  

Prawo do bazy danych może służyć kilku podmiotom, jeżeli tworzą razem 
bazę i ponoszą wspólnie ryzyko nakładu inwestycyjnego. Należy przyjąć, iż 
w takim wypadku przysługuje im prawo w zakresie odpowiadającym wielkości 
udziału we wszelkiego rodzaju nakładach inwestycyjnych czynionych na spo-
rządzenie, weryfikację lub prezentację zawartości bazy danych. Do praw przy-
sługujących wspólnie producentom baz danych mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 195 i n. 
k.c.). Z sytuacją powstania wspólności praw możemy w praktyce mieć do czy-
nienia w wypadku przedsięwzięcia realizowanego wspólnie przez kilku przed-
siębiorców, dziennikarzy. Przykładem może być wspólna partycypacja w kosz-
tach pozyskiwania danych na cele marketingowe (na przykład rozłożenie 
kosztów mailingu wysyłanego wspólnie przez spółki z grupy danego wydawcy 
– spółka matka i spółki córki). Najlepszym rozwiązaniem jest wówczas uregu-
lowanie kwestii związanych ze wspólnością praw w umowie o wspólne przed-
sięwzięcie. 

Zgodnie z art. 6 u.b.d., producentowi bazy danych przysługuje wyłączne 
i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania. Zgodnie 
z przyjętą w ustawie konstrukcją, wykonywanie na bazie danych czynności 
określanych jako prawo pobierania i wtórnego wykorzystania danych wymaga  
– co do zasady – zezwolenia producenta. W zależności więc od stanu faktyczne-
go, dany podmiot będzie musiał uzyskać zezwolenie na określony sposób korzy-
stania z bazy danych (w sytuacji gdy baza będzie należeć do osób trzecich) bądź 
będzie udzielał zezwolenia na eksploatację bazy danych we wskazanym zakresie 
(w sytuacji gdy będzie producentem baz danych).  

                                                        
126 B. Fischer, Infobrokering. Nowe wyzwanie dla dziennikarzy w społeczeństwie informacyj-

nym [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, 
Kraków–Rzeszów 2005, s. 117. 
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Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.b.d., pobieraniem danych jest stałe lub czaso-
we przeniesienie całej lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości 
bazy danych na inny nośnik danych, bez względu na sposób i formę tego przeję-
cia lub przeniesienia. Treść tego prawa obejmuje wszelkie istniejące lub takie, 
które powstaną w przyszłości formy zwielokrotnienia bazy danych. Pojęcie pobie-
rania danych obejmuje w szczególności: wyświetlanie na monitorze, przeglądanie 
(ang. browsing) lub ściąganie bazy danych (ang. downloading) na twardy dysk, 
aby później zaznajomić się z jej treścią. Pobieraniem bazy danych będzie również 
przeniesienie jej kopii na inny nośnik (na przykład zapisanie w formie elektro-
nicznej książki telefonicznej udostępnianej w wersji papierowej). 

Pojęcie wtórnego wykorzystania danych jest zdefiniowane w art. 2 ust. 1 
pkt 3 u.b.d., zgodnie z którym obejmuje publiczne udostępnianie bazy danych 
w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośred-
nie przekazywanie lub najem. Pojęcie to oznacza jakikolwiek sposób dalszego 
udostępniania całości lub istotnej części zawartości bazy. Przykładem działania 
tego typu może być dalsze licencjonowanie bazy danych otrzymanej od produ-
centa bazy danych (sublicencja). Bez znaczenia jest przy tym element odpłatno-
ści takiego udostępnienia.  

Określona powyżej wyłączność praw przysługujących producentowi bazy do- 
tyczy sytuacji, gdy przedmiotem eksploatacji jest cała lub istotna część bazy 
danych. Prawa wyłączne nie przysługują natomiast w wypadku eksploatacji 
nieistotnej części bazy (na przykład pobierania niewielkiej ilości informacji 
adresowych z bazy danych dostępnej on-line). W praktyce wątpliwości może 
budzić niekiedy ustalenie, kiedy mamy do czynienia z przejęciem istotnej części 
bazy danych, a więc takiej ilości danych, która wymaga zezwolenia producenta 
bazy. Wydaje się jednak uzasadnione, iż pojęcia istotnej części bazy danych nie 
należy utożsamiać z kategorią ilościową. Do wkroczenia w prawa wyłączne 
producenta bazy danych może bowiem dojść również przy przejęciu niewielkiej 
ilości danych (na przykład kilku procent), o ile producent wykaże, że ta część 
ma istotne znaczenie rynkowe. 

Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 8 ust. 2 u.b.d., nie jest dozwolo-
ne powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie bazy 
danych sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwio-
ne naruszenie słusznych interesów producenta. Przepis ten chroni producentów 
bazy danych również w sytuacji, gdy przedmiotem przejęcia nie jest cała baza 
danych lub jej istotna część, ale przy spełnieniu określonych przesłanek, może 
dojść do naruszenia praw. Przykładem takiej sytuacji może być nieupoważnio-
ne, stałe pobieranie przez providera, dziennikarza informacji PAP (nawet jeśli 
będą to proste informacje prasowe niechronione prawem autorskim) i udostęp-
nianie ich w portalu internetowym. 

Na marginesie uwag dotyczących zakresu wyłączności producenta baz da-
nych, należy podkreślić, że w razie sporu to na nim ciąży obowiązek wykazania 
przejęcia danych właśnie z jego bazy. Może to być czasem trudne w sytuacji, 
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gdy przedmiotem przejęcia są dane dostępne również z innych źródeł. Jak wy-
kazuje praktyka sądowa w krajach UE, szczególnie pomocne może się okazać 
wykazanie przejęcia tych samych błędów. Zabezpieczenia tego rodzaju  
– w postaci na przykład adresów kontrolnych – są stosowane przez firmy profe-
sjonalnie zarządzające bazami danych. Z udostępnianiem baz danych wiąże się 
problematyka dostępu warunkowego127. Podstawowym aktem prawnym w tym 
zakresie jest ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świad-

                                                        
127 Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, przez dostęp warunkowy należy rozumieć wszelkie środki 

oraz przedsięwzięcia techniczne, warunkujące korzystanie z usług chronionych przez indywidual-
nego usługobiorcę. Jak wynika z ustawowej definicji, dostęp warunkowy realizuje się za pomocą 
środków i przedsięwzięć technicznych, co stanowi bardzo szeroki zakres. Dlatego też kwalifikację 
dostępu warunkowego może uzyskać każdy układ elektroniczny lub informatyczny, który na pod-
stawie technicznego zabezpieczenia uniemożliwia korzystanie z usługi bez upoważnienia usługo-
dawcy. Na zabezpieczenia te składają się przede wszystkim środki techniczne, czyli urządzenia 
oraz oprogramowanie. Dostęp warunkowy można zrealizować także poprzez przedsięwzięcia 
techniczne, czyli różne kombinacje elementów technicznych po stronie usługodawcy i usługobior-
cy, które dopiero razem tworzą jednolicie funkcjonujący system pozwalający na kontrolowanie 
dostępu do usług. Na system dostępu warunkowego składają się elementy techniczne implemento-
wane po stronie świadczącego usługę zabezpieczoną przez dostęp warunkowy, po stronie podmiotu 
zabezpieczającego usługę, jeżeli usługodawca zlecił zarządzanie dostępem do usługi podmiotowi 
zewnętrznemu, i elementy techniczne znajdujące się u usługobiorcy.  

Zabezpieczenie usług powinno się realizować za pomocą środków i przedsięwzięć technicz-
nych. Zabezpieczenie musi się zatem opierać na odpowiednich dla danego rodzaju usługi techni-
kach elektronicznych i informatycznych, z uwzględnieniem charakteru urządzeń służących do 
świadczenia i korzystania z konkretnych usług. Aby zastosowane środki i przedsięwzięcia tech-
niczne mogły zostać uznane za system dostępu warunkowego w rozumieniu ustawy, muszą speł-
niać dodatkowe kryteria przez nią ustanowione. Zastosowana technika musi gwarantować warun-
kowy dostęp do usług, czyli udostępnianie usługi dopiero po spełnieniu przez potencjalnego usłu-
gobiorcę zadanego warunku (na przykład zapłaty wynagrodzenia).  

Ponadto ustawa wymaga, aby zastosowana technika umożliwiała indywidualizację poszczegól-
nych usługobiorców. Jest to warunek wstępny dla dalej idącego wymogu z art. 2 pkt 3 ustawy 
(usługi oparte na dostępie warunkowym), czyli możliwości udzielania indywidualnego upoważnie-
nia do korzystania z usługi. Spełnienie tego wymogu następuje najczęściej przez przyznanie użyt-
kownikowi niepowtarzalnych cech identyfikacyjnych, na przykład indywidualnego hasła czy kodu 
do urządzeń dekodujących. 

Jako przykład można podać dekoder telewizji płatnej, karty mikroprocesorowe, oprogramowa-
nie dostępowe do korzystania ze specjalistycznych usług świadczonych za pomocą sieci kompute-
rowych (serwisy finansowe, archiwa prasowe i tym podobne). Za dostęp warunkowy należy rów-
nież uznać zabezpieczenie dostępu do usługi jedynie samym hasłem, choćby nie wymagało to 
zastosowania żadnego dedykowanego oprogramowania ani sprzętu dostępowego po stronie usłu-
gobiorcy. K. Korus, Komentarz do Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług 
świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Warszawa 
2002, zob. B. Fischer, Usługi świadczone drogą elektroniczną oparte lub polegające na dostępie 
warunkowym [w:] B. Fischer, M. Skruch (red.), Prawo komputerowe w praktyce, Warszawa 2002, 
s. 7.6.1. 
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czonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunko-
wym (DzU z 2002 r., Nr 126, poz. 1068)128. 

4.5.4. Zawieranie umów 

Jednym z najistotniejszych i najbardziej skomplikowanych zagadnień zwią-
zanych z ustanowieniem w ustawie o ochronie baz danych monopolu eksploata-
cyjnego (prawa wyłącznego) na rzecz producenta baz danych jest problematyka 
obrotu bazami danych. Pod pojęciem obrotu należy przy tym rozumieć zarówno 
umowy dotyczące przeniesienia, jak i licencjonowania prawa do baz danych. 
W u.b.d. brak jakiegokolwiek przepisu odnoszącego się do umów tego rodzaju. 
Z uwagi na fakt usytuowania przepisów o ochronie baz danych poza u.p.a., nie 
jest możliwe stosowanie wprost przepisów tej ostatniej ustawy dotyczących 
umów (na przykład w zakresie wyszczególnienia pól eksploatacji z art. 50 
u.p.a.). Umowa licencyjna o udostępnienie baz danych nie jest umową licencyj-
ną z zakresu prawa autorskiego. Z uwagi na brak regulacji ustawowej w tym 
zakresie, poniżej zostaną przedstawione podstawowe elementy, które powinny 
znaleźć się w umowach tego rodzaju.  

Forma takiej umowy może być zasadniczo dowolna, w szczególności nie bę-
dą miały zastosowania przepisy prawa autorskiego wprowadzające ograniczenia 
w zakresie obowiązku dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
w wypadku zawierania umów o przeniesienie praw autorskich lub zawierania 
umowy licencyjnej o charakterze wyłącznym. 

W ramach określania przedmiotu umowy, strony powinny określić bazę da-
nych na trzech płaszczyznach: prawnej, opisowej i funkcjonalnej. Określenie 
prawne dotyczy przede wszystkim tego, czy licencjodawca jest podmiotem praw 

                                                        
128 Przepisy ustawy określają zasady ochrony prawnej niektórych usług świadczonych odpłat-

nie drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym. Ustawa ma zapewnić 
ochronę świadczącym za wynagrodzeniem usługi drogą elektroniczną oraz tym, którzy je kodują, 
czyli zabezpieczają. Urządzenia dostępu warunkowego to sprzęt lub oprogramowanie, które zostały 
zaprojektowane lub przystosowane w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych, w szcze-
gólności dekodery, klucze elektroniczne, kody dostępu lub programy kryptograficzne. Urządzenia 
niedozwolone to sprzęt lub oprogramowanie, które zostały zaprojektowane lub przystosowane 
w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy. 
Usługi niedozwolone w rozumieniu ustawy to usługi polegające na instalacji, serwisie lub wymia-
nie urządzeń niedozwolonych, przekazie informacji handlowej dla promocji urządzeń niedozwolo-
nych lub usług z nimi związanych, albo mające za przedmiot niedozwolone urządzenia lub usługi. 
Wytwarzanie, import, dystrybucja, sprzedaż, najem lub oddawanie do używania pod innym tytułem 
prawnym, a także posiadanie urządzeń niedozwolonych w celach zarobkowych, instalacja, serwis 
lub wymiana urządzeń niedozwolonych w celach zarobkowych, wykorzystywanie przekazu infor-
macji handlowej do promocji niedozwolonych urządzeń lub usług stanowią czyny nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity DzU z 1996 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zmianami); B. Fischer, Usługi 
świadczone..., op.cit., s. 7.6.1. 
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do baz danych oraz czy prawa te mają charakter wyłączny. Określenie opisowe 
powinno określać charakter elementów zawartych w bazie danych, ilość danych 
(rekordów bazy danych). Określenie funkcjonalne dotyczy klucza uporządko-
wania informacji, czyli przede wszystkim dostępnych środków, które umożli-
wiają indywidualną dostępność poszczególnych elementów bazy danych. 

W umowie dotyczącej udostępnienia baz danych bezwzględnie powinny się 
znaleźć zapisy dotyczące upoważnienia do pobierania danych lub/i wtórnego ich 
wykorzystywania w określonym zakresie.  

W wypadku braku wyraźnego postanowienia, w umowie należy przyjąć, iż 
niedopuszczalne jest dalsze udzielanie przez licencjobiorcę sublicencji. Podob-
nie, o ile strony nie zastrzegły inaczej, udzielone upoważnienie do korzystania 
z baz danych (licencja) ma charakter niewyłączny. 

Wady udostępnianych baz danych można podzielić na wady fizyczne 
i prawne. Przykładem wady fizycznej może być niekompletność zbioru, brak 
dostępu do indywidualnych elementów bazy czy też brak odpowiedniego upo-
rządkowania tych elementów. Z braku przepisów szczególnych, do odpowie-
dzialności za wady tego rodzaju zastosowanie znajdą przepisy art. 471 i n. k.c.  

 
 



Rozdział 5 

Współczesne koncepcje zarządzania  
informacją 

5.1. Organizacja oparta na wiedzy 

Jak wskazuje K. Ziemniewicz, wiedza i informacja w nadchodzącym czasie 
będą dla przedsiębiorstw istotnym czynnikiem konkurencyjności129. Zdaniem 
autora, funkcjonowanie przedsiębiorstw będzie związane z wykształceniem się 
kilku cech specyficznych dla pejzażu organizacyjnego. Wskazuje on na fakt, że 
przestaną się tak bardzo, jak dotychczas, liczyć dobra materialne, a większego 
znaczenia nabierze produkt niematerialny130. Instytucje medialne, opierające 
swoje funkcjonowanie na produkcie niematerialnym, jakim jest informacja, 
staną się więc jednym z głównych graczy w zmienionym pejzażu gospodar-
czym. Z jednej strony będą one, tak jak dotychczas, wytwarzać dobro, jakim jest 
informacja, z drugiej natomiast staną się jednym z głównych, wiarygodnych, 
źródeł informacji dla pozostałych podmiotów gospodarczych. 

Jak wskazuje autor, lawinowo narastająca ilość wiedzy i informacji wywołu-
je wśród menedżerów coraz większą dezorientację i kłopoty z podejmowaniem 
decyzji131. Konieczność uporządkowania i systematyzacji ogromnej liczby do-
stępnych informacji stanie się kolejnym wyzwaniem, przed którym staną media. 
Dotychczas proces selekcji informacji wpływał na budowanie pozycji konku-
rencyjnej organizacji medialnej. W rzeczywistości gospodarczej opartej na wie-
dzy selekcja ta może bezpośrednio wpływać na czynniki decydujące 
o działaniach poszczególnych przedsiębiorstw. Jako kolejną cechę przyszłości 
K. Zieniewicz wskazuje zjawisko szybkiego starzenia się wiedzy. Wskazuje on 
konieczność uznania wiedzy za decydujący czynnik produkcji, a umiejętne za-
rządzanie wiedzą stanie się, w jego opinii, instrumentem otwierającym przed 
przedsiębiorstwem nowe horyzonty. Przedsiębiorstwa staną przed koniecznością 
dysponowania aktualną informacją i najnowszą wiedzą oraz przed konieczno-
ścią umiejętnego wykorzystania informacji i wiedzy w celu uzyskania przewagi 
konkurencyjnej132. 
                                                        

129 K. Zieniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2003, s. 106. 
130 Ibidem, s. 106 i n. 
131 Ibidem, s. 106 i n. 
132 Ibidem, s. 106 i n. 
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Nastąpi również, zdaniem M.E. Mc Gilla i J.W. Slocuma, zmiana paradyg-
matów, procesów i praktyk zarządzania, a w centralnym punkcie zostanie 
umieszczona organizacja, która „wie”, „rozumie”, „myśli” i „uczy się”133. 
W prezentowanej przez autorów koncepcji chodzi o to, aby odkrywać nowe 
sposoby myślenia i nowe perspektywy oraz aby zdobytą wiedzę ponownie wy-
korzystać do rozwiązania pojawiających się problemów. Według nich, organiza-
cja oparta na wiedzy to organizacja innowacyjna lub intelektualna134. Można 
więc stwierdzić, że organizacje medialne to te elementy gospodarki, które już 
funkcjonują jak opisywane przez autorów organizacje oparte na wiedzy. M.E. 
Mc Gill i J.W. Slocum wskazali bowiem na cechy organizacji opartej na wiedzy. 
Po pierwsze, jest to wykorzystywanie doświadczenia do kreowania nowej wie-
dzy, a następnie sterowanie nabytymi umiejętnościami (wiedza wywodząca się 
z doświadczenia powstaje dzięki różnorodnym kontaktom wewnętrznym, a tak-
że dzięki interakcjom zewnętrznym: z klientami, dostawcami oraz społeczeń-
stwem)135. Po drugie, kultura organizacji jest otwarta na eksperymenty oraz 
nowe doświadczenia, zachęca do odpowiedzialnego podejmowania ryzyka, jest 
gotowa do akceptacji błędów i ciągłego uczenia się136. Po trzecie, w organizacji 
opartej na wiedzy granice pomiędzy przełożonymi a podwładnymi są otwarte, 
co umożliwia dostęp do wzajemnego doświadczenia. W takiej organizacji brak 
linii podziału pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, odbiorcami a dostawca-
mi, przedsiębiorstwem a otoczeniem. Wszystko to powoduje, że system infor-
macyjny inteligentnej firmy będzie dysponował wewnętrznymi i zewnętrznymi 
informacjami dotyczącymi branży, rynku, konkurentów i klientów. System ten 
dostarczy informacji na odpowiednie szczeble oraz spowoduje, że informacje te 
będą dokładne, aktualne i przedstawione w takiej formie, aby można było z nich 
łatwo korzystać137. Można zatem stwierdzić, że przedstawione cechy dotyczące 
funkcjonowania przyszłych organizacji opartych na wiedzy w dużym stopniu 
już znalazły swoje zastosowanie i są praktyczne wykorzystywane przez instytu-
cje medialne. Idea ich funkcjonowania zasadza się bowiem na wykorzystywaniu 
posiadanej lub nabytej, poprzez stały kontakt z otoczeniem, wiedzy do kreowa-
nia wartości, jaką jest informacja. Organizacje medialne, poruszając określone 
tematy, wielokrotnie biorą na siebie ryzyko skutków czy reakcji, które wywoła 
dana informacja. Wewnątrz samej organizacji następuje swobodny przepływ 
danych i funkcjonuje zasada wymiany wiedzy i informacji, bez względu na 
kierunek czy hierarchię. Takie podejście zapewnia instytucji medialnej zbudo-

                                                        
133 M.E. Mc Gill, J.W. Slocum, Das intelligente Unternehmen. Wettbewerbsvorteile durch 

schnelle Anpassung an Marktbrdürfnisse, Stuttgart 1996, s. VIII, IX, za: ibidem, s. 106. 
134 Ibidem, s. 109. 
135 K. Zieniewicz, Współczesne koncepcje..., op.cit., s. 106. 
136 M.E. Mc Gill, J.W. Slocum, Das intelligente..., op.cit., s. 110. 
137 K. Zieniewicz, Współczesne koncepcje..., op.cit., s. 110 i n. 
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wanie potencjału wiedzy, który zapewnia jej przewagę konkurencyjną na rynku. 
Zacierają się, tym samym, klasyczne podziały na przełożonych i podwładnych. 

Ważną cechą inteligentnego przedsiębiorstwa jest „kultura odmiennych 
zdań”. Ścieranie się poglądów wzbogaca doświadczenia pracowników i w ten 
sposób zwiększa ich potencjał wiedzy. Można przyjąć, że w inteligentnej orga-
nizacji dobór pracowników odbywa się nie według kryterium posiadanej wie-
dzy, ale według kryterium zdolności uczenia się138. 

W literaturze przedmiotu przytoczone zostały warunki niezbędne do osiąga-
nia korzyści ze zdobytej wiedzy. Jedną z nich jest otwartość – co oznacza, że 
menedżerowie są gotowi do wysłuchania podwładnych i wprowadzenia w życie 
ich pomysłów i propozycji. Otwartość zachęca do przejawiania inicjatywy 
i wykorzystania doświadczenia, wiedzy, pomysłów139. Temu właśnie celowi 
mają, między innymi, służyć codzienne kolegia redakcyjne. Stanowią one bo-
wiem forum do wymiany informacji, jak również do konfrontacji nowych kon-
cepcji i pomysłów. Kolejnym warunkiem jest myślenie systemowe, czyli zdol-
ność dostrzegania związków i zależności zachodzących pomiędzy zdarzeniami 
i poszczególnymi elementami sieci. W dalszej kolejności wymieniona została 
kreatywność. Twórczy pracownik jest pojmowany jako ten, który dopasowuje 
się do zmieniającej się sytuacji. Również menedżerowie powinni rezygnować ze 
starych praktyk i przyzwyczajeń, a wymaga się od nich wyobraźni, odwagi 
i pozbycia się leku i obaw przed konsekwencjami swoich działań. Dodatkowo 
jako warunki niezbędne do osiągnięcia korzyści z wiedzy wskazane zostały: 
osobista skuteczność menedżerów – muszą być przekonani o konieczności 
uczenia się i pozytywnego wpływania na otoczenie, ich powinnością jest śle-
dzenie skutków swego oddziaływania na innych i na otoczenie – oraz umiejęt-
ność uczenia się i intuicja140. Bez wątpienia wymienione tu warunki można 
uznać za niezbędne dla dziennikarzy i instytucji medialnych, aby możliwe było 
wykonywanie przez nich swoich obowiązków i aby mogli dostarczać rzetelnej 
i wiarygodnej informacji. 

Jak, za T. Bertelsem, wskazuje K. Zieniewicz, strategia zdobywania wiedzy 
opiera się na trzech podstawach: zarządzaniu, kulturze i klientach. U podstaw tej 
koncepcji leży założenie, że w organizacji występują wspólne cele oraz wartości 
i mówi się „wspólnym językiem”141. Zdaniem T. Bertelsa, niezbędna jest tutaj 
zmiana ról kierowniczych. Menedżer powinien się stać trenerem i sprzyjać 
zmianom, popierać innowacje, osoby twórcze oraz kreować szanse rozwoju. 
Szanse te z kolei łączą się z koniecznością opracowania wizji, czyli projektowa-
nia przyszłych stanów otoczenia organizacji i przygotowywania odpowiednich 
zasobów, zbiorów decyzji oraz strategii umożliwiających wyprzedzenie posu-

                                                        
138 Ibidem, s. 111. 
139 Ibidem, s. 112. 
140 Ibidem, s. 113. 
141 Ibidem, s. 114. 
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nięć firm konkurencyjnych142. Aby wizja mogła być przez wszystkich zrozu-
miana i przyjęta, wszyscy członkowie organizacji powinni mówić „tym samym 
językiem”, jak również stosować i respektować te same normy oraz wartości. 
Innymi słowy, powodzenie organizacji opiera się na jej wewnętrznej kulturze 
i relacjach pomiędzy jej pracownikami. Ostatnim elementem wskazywanym 
przez T. Bertelsa jest współpraca z klientem, gdyż umożliwia ona dostrzeżenie 
potrzeb klientów, integruje punkty widzenia klienta i firmy oraz zmniejsza kon-
flikty. Równocześnie współpraca z klientem przynosi oszczędność czasu po-
przez szybkie zaspokajanie jego potrzeb. Współpraca ta dostarcza również in-
formacji dotyczących tego, jakie wyroby czy usługi firma powinna rozwijać, 
a jakie ograniczać czy z których zrezygnować143. Instytucje medialne spełniają 
tę funkcje poprzez, z jednej strony, stały kontakt ze swoim odbiorcą, w formie 
„listów do redakcji”, czy poprzez funkcjonowanie „działów kontaktu z widzem 
czy słuchaczem”. Z drugiej strony, organizacje medialne prowadzą ciągłe bada-
nia odbioru swoich przekazów, co pozwala im natychmiast reagować na wszel-
kie wahania związane ze wzrostem zainteresowania lub jego brakiem dla po-
szczególnych produktów medialnych. 

5.2. Benchmarking 

Bench-mark (z ang. reper) to w języku polskim punkt triangulacyjny144, czyli 
porównywanie się z innymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę 
wyrobów lub usług, uczenie się od konkurentów145. 

U podstaw tej metody leży założenie, że każde przedsiębiorstwo posiada sła-
be strony. Aby je przezwyciężyć, należy rozpocząć żmudny proces usprawnień, 
który może w rezultacie nie doprowadzić do pożądanego skutku. Powstaje za-
tem pytanie: czy nie można osiągnąć pożądanego celu nie w drodze własnych 
prób i błędów, a na podstawie rezultatów działań innych, poprzez porównywa-
nie się z najlepszymi lub poprzez ich naśladownictwo?146 Ta nowatorska kon-
cepcja zarządzania wydaje się już wykorzystywana i z powodzeniem stosowana 
przez instytucje medialne. Jak wskazuje definicja, benchmarking to: „ciągłe 
porównywanie procesów, produktów lub usług z ich odpowiednikami u najlep-
szych, dla ustalenia celów i działań ulepszających, ambitnych, lecz realistycz-
nych, prowadzących do stania się i pozostania najlepszym z najlepszych w roz-

                                                        
142 K. Perechuda, Zarządzanie organizacją. Metody – techniki – procedury, Wrocław 1997; za: 

ibidem, s. 115. 
143 K. Zieniewicz, Współczesne koncepcje…, op.cit., s. 115 i n. 
144 E.E. Sprow, Benchmarking: sposób na nasze czasy?, „Problemy jakości” 1995, nr 5, s. 1 

[w:] K. Zieniewicz, Współczesne koncepcje…, op.cit., s. 44. 
145 Ibidem, s. 43. 
146 Ibidem, s. 43. 
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sądnym czasie”147. Z punktu widzenia funkcjonowania rynku mediów, najodpo-
wiedniejszą definicją dotyczącą benchmarkingu wydaje się ta, która określa go 
jako: „proces ciągłej oceny naszych produktów, usług i metod w stosunku do ich 
odpowiedników u najpoważniejszych konkurentów lub przedsiębiorstw postrze-
ganych jako przodujące”148. Praktyczne zastosowanie powyższej metody można 
dostrzec w polityce programowej poszczególnych instytucji medialnych. Produkt, 
w postaci programu telewizyjnego, formatu radiowego czy projektu prasowego, 
który osiąga sukces na rynku poprzez przyciąganie określonej liczby widzów, 
słuchaczy lub czytelników, bardzo szybko staje się wzorem dla konkurencji.  

Jak wskazuje Z. Martyniak, w literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy ro-
dzaje benchmarkingu: wewnętrzny, konkurencyjny i funkcjonalny149. 

Benchmarking wewnętrzny zakłada porównywanie się w ramach tego same-
go przedsiębiorstwa, pomiędzy jego filiami, oddziałami czy stanowiskami, dla 
porównania w zakresie spełniania analogicznych funkcji w danym przedsiębior-
stwie lub sieci przedsiębiorstw wzajemnie ze sobą powiązanych150. Na rynku 
mediów ten rodzaj benchmarkingu ma miejsce głównie w obrębie grup kapita-
łowych czy koncernów medialnych. Tu wzorowanie się na sprawdzonych po-
mysłach i produktach medialnych ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej 
poszczególnych instytucji medialnych, co w rezultacie pozytywnie wpływa na 
całościowy obraz grupy czy koncernu. 

Benchmarking konkurencyjny zakłada porównywanie się do przedsiębiorstw 
konkurencyjnych. Jest to najtrudniejszy rodzaj benchmarkingu ze względu na 
fakt, iż konkurenci otaczają tajemnicą swoje rozwiązania wzorcowe i niechętnie 
dzielą się informacjami na ich temat151. W tym wypadku zastosowanie omawia-
nej metody zarządzania jest możliwe jedynie post fatum, czyli w momencie, 
kiedy produkt jest już gotowy i na przykład stanowi element oferty programo-
wej nadawcy radiowego lub telewizyjnego. Budowanie pozycji konkurencyjnej 
przez instytucje medialne opiera się bowiem na atrakcyjności i, przede wszyst-
kim, nowatorstwie oferowanych produktów. Utrzymanie, jak najdłużej, w ta-
jemnicy kształtu zmienionej ramówki czy formatu stanowi więc wielokrotnie 
o powodzeniu na rynku mediów. 

Benchmarking funkcjonalny zakłada natomiast porównywanie się z przed-
siębiorstwami funkcjonującymi poza naszym własnym sektorem. Koncentruje 
się on na doskonaleniu określonej „umiejętności” organizacji, jak na przykład 
logistyka152. Szczególnym przypadkiem benchmarkingu funkcjonalnego jest 

                                                        
147 G.J. Balm, Evaluer et amèliorer ses performances. Le Benchmarking, Paris 1994 [w:] 
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151 Ibidem, s. 58. 
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benchmarking ogólny, zwany horyzontalnym. Zakłada on, że istnieją procedury, 
które mogą przebiegać identycznie, niezależnie od przynależności branżowej 
przedsiębiorstw czy nawet niezależnie od charakteru instytucji, w których są 
realizowane. Przykładem może tu być proces informacyjny związany z przyję-
ciem i realizacją zamówienia klienta153. Ten typ benchmarkingu wykorzystują 
instytucje medialne przy na przykład organizacji systemu prenumerat. 
 

W zależności od rodzaju benchmarkingu można wskazać poziomy dostępności informacji. 
Jak pokazuje wykres, najłatwiejszy dostęp do informacji występuje na poziomie benchmar-
kingu wewnętrznego. Tu bowiem informacje są wymieniane w obrębie koncernu medialne-
go, w związku z czym nie są one przedmiotem tajemnicy handlowej czy elementem budo-
wy wewnętrznej przewagi konkurencyjnej. Najtrudniejszy dostęp do informacji występuje 
natomiast w benchmarkingu konkurencyjnym. Tu informacja jest integralnym i znaczącym 
elementem budowy pozycji instytucji medialnej na rynku, co powoduje, że wszelkie dane 
są chronione, a dostęp do nich jest trudny. 

 

Łatwy Średni Trudny
Dostęp do informacji

Wewnętrzny

Funkcjonalny/
ogólny

Konkurencyjny

Rodzaje benchmarkingu

 
 
Rycina 4. Informacja w procesie benchmarkingu 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Z. Martyniak dokonał również podziału źródeł informacji o benchmarkingu, 

czyli wskazał źródła i metody pozyskiwania informacji o partnerach wybranych 
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do benchmarkingu. Podzielił je na: źródła bezpośrednie i pośrednie. Do pierw-
szej grupy autor zaliczył: własną bazę danych, raporty wewnętrzne, publikacje 
wewnętrzne, prace badawczo-rozwojowe, ogłoszenia prasowe, prospekty rekla-
mowe, salony wystawowe, sondaże telefoniczne, kontakty osobiste z partnera-
mi, biografie wybitnych menedżerów oraz dystrybutorów sprzętu komputero-
wego. Jako źródła pośrednie Z. Martyniak wskazał: stowarzyszenia zawodowe, 
sektorowe banki danych, czasopisma profesjonalne, wyższe uczelnie, instytuty 
naukowo-badawcze, biura konsultingowe, badania opinii klientów, seminaria 
szkoleniowe, materiały z konferencji naukowych, izby przemysłowo-handlowe 
oraz biuletyny informacyjne154. 

 
 

                                                        
154 Ibidem, s. 64. 





Rozdział 6 

Informacja w systemie społecznym 

Ilość faktów zachodzących w rzeczywistości oraz informacji podawanych w mediach, ich 
różnorodność i znaczenie powodują, że niezbędny jest mechanizm ich selekcji. Dokonuje 
się jej dwuetapowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie instytucji medialnych, które de-
cydują, jaka informacja zostanie przez nie wyemitowana i w jakim wymiarze. Drugi etap ma 
natomiast miejsce na poziomie poszczególnych odbiorców. 

 
Ostatecznie, to właśnie widz – docelowy punkt przekazu medialnego – decy-

duje, która informacja i w jakim stopniu zostanie przez niego wchłonięta, „zab-
sorbowana”. Na uwagę zasługuje tu fakt, iż wskazane poziomy selekcji nie są od 
siebie niezależne. Zachodzi tu zjawisko wzajemnej zależności. Widz ma bo-
wiem możliwość dokonania selekcji informacji jedynie spośród faktów, które są 
prezentowane w mediach. Rodzi się więc pytanie, czy otaczająca nas rzeczywi-
stość jest w pełni przekazywana poprzez media, czy też jest „rzeczywistością 
medialną”? 

W okresie funkcjonowania systemu komunistycznego w Polsce dostęp do in-
formacji był ściśle regulowany. Istniały różne kręgi wtajemniczenia, dla których 
wydawano odpowiednie typy biuletynów specjalnych. Przeciętni obywatele byli 
zdani na odbiór informacji odpowiednio przetworzonych, wyselekcjonowanych 
i ocenzurowanych. Obywatele mieli do czynienia ze świadomą manipulacją 
informacyjną. Decydenci, a na ich polecenie gatekeeperzy, na różnych szcze-
blach dopuszczali do publicznego obiegu określone wiadomości bądź ich nie 
dopuszczali. Tworzyło to w istocie quasi-orwellowską, sztuczną rzeczywistość. 
Sztuczną dlatego, że była pozbawiona wszelkich cech, które nie zgadzały się 
z dyrektywą politycznego dysponenta mediów155. Dzisiaj mamy do czynienia 
z odmienną sytuacją. Nie ma już cenzury, funkcjonuje polityczny pluralizm, 
wolność wypowiedzi oraz gwarantowane konstytucyjne prawo do bycia poin-
formowanym. Nie znaczy to jednak, że zanikli gatekeeperzy. Działają dalej, 
chociaż pełnią obecnie nieco inne funkcje. Pozwalają zorientować się w tym, co 
istotne i ważne, wybrać z natłoku informacji to, co w danym momencie jest 
najważniejsze, ocenić wagę docierających informacji.  

                                                        
155 M. Niezgoda, Rzeczywistość społeczna czy rzeczywistość telewizyjna [w:] W. Dudek, Radio 
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Można zatem wskazać, że instytucja gatekeeprra polega na umiejętnym za-
rządzaniu zasobami informacyjnymi, a osoba spełniająca tę funkcje pełni rolę 
menedżera. Ocenia ona bowiem wartość informacji i wprowadza ją do systemu 
organizacji bądź ją odrzuca. Umiejętność właściwego doboru informacji powo-
duje, że organizacja, także instytucja medialna, może funkcjonować bez ko-
nieczności eliminacji bądź wtórnej weryfikacji pozyskanych informacji, co mo-
że się wiązać z koniecznością przerwania lub przemodelowania jednego lub 
kilku etapów procesu zarządzania. 

Instytucja gatekeepera jest więc pożyteczna, być może niezbędna, jednak 
niesie za sobą różnorakie niebezpieczeństwa. Wynikają one z faktu, iż każda 
selekcja informacji jest zarazem mniej lub bardziej świadomą próbą narzucenia 
wyobrażenia o tym, jaka jest rzeczywistość, jak ją należy postrzegać i jak pre-
zentowane fakty oceniać. Rezultatem pracy wydawcy i dziennikarza jest swoista 
kreacja rzeczywistości. Nie jest możliwe przekazanie wszystkich informacji, 
więc dokonuje się ich selekcji, dzieląc je na: „ważniejsze” i „mniej ważne”. Taki 
wybór w wielu wypadkach jest dokonywany w imieniu widza i w jego interesie 
– jest modyfikacją rzeczywistego stanu wydarzeń156. Za M. Niezgodą należy 
wskazać, że w sytuacji upadku instytucji cenzury i pojawienia się pluralizmu 
politycznego, wolności wypowiedzi oraz gwarantowanego konstytucyjnie prawa 
do bycia poinformowanym gatekeeperzy pełnią specyficzną funkcję. Pozwalają 
oni bowiem medialnej publiczności zorientować się w tym, co istotne i ważne, 
wybrać z natłoku informacji to, co w danym momencie jest najważniejsze  
i ocenić wagę docierających informacji157. Tezę tę wydaje się potwierdzać teoria 
zależności medialnej158. Ludzie bowiem we wszystkich społeczeństwach po-
trzebują informacji, aby móc podejmować decyzje w tak żywotnych sprawach, 
jak: pożywienie, mieszkanie, transport i tym podobne. W tradycyjnych społe-
czeństwach ludzie prowadzą życie unormowane zwyczajami i polegają na wia-
domościach uzyskiwanych od osób znanych i osobiście. Istnienie takiego stanu 
rzeczy nie jest jednak możliwe w miejskich społeczeństwach przemysłowych, 
gdzie obok siebie żyją ludzie wywodzący się z wielu kultur, o odmiennym po-
chodzeniu, rasie narodowości czy wykształceniu. Ludzie stają się zatem zależni 
od mediów w zakresie potrzebnych im informacji. Czerpią z nich również wia-
domości, rady, wzory ról społecznych czy reklamę i rozrywkę. Jak wskazuje  
M. Niezgoda, nie można, pomimo pożyteczności tych instytucji, zapominać  
o ewentualnych niebezpieczeństwach, które się z nimi wiążą159. 

W opinii M. Mrozowskiego proces selekcji i tworzenia mentalnej reprezen-
tacji przekazu przebiega w sposób zarówno kontrolowany, jak i automatyczny. 
Selekcja kontrolowana jest podporządkowana celowi odbiorcy, gdy widza inte-

                                                        
156 Ibidem, s. 95. 
157 Ibidem, s. 94 i n. 
158 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe…, op.cit., s. 271. 
159 M. Niezgoda, Rzeczywistość społeczna…, op.cit., s. 94 i n. 
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resuje jakiś element świata przedstawianego. Jak zaznacza autor, sygnały doty-
czące tych elementów będą wyławiane i przesyłane do pamięci krótkotrwałej 
w pierwszej kolejności. Selekcja automatyczna natomiast jest aktywizowana 
przez przekaz, a odbiorca wybiera z niego te sygnały, które odpowiadają jego 
potrzebom i nastrojowi oraz wskazują na zmianę lub pojawianie się czegoś no-
wego czy nieoczekiwanego w przekazie. Oba powyższe procesy selekcji i typy 
sygnałów wywołują reakcje orientujące, między innymi zmiany fizjologiczne czy 
postrzeganie bodźców i nadawanie im znaczeń. Ponieważ jednak, jak wskazuje 
M. Mrozowski, cele, potrzeby i nastrój odbiorcy oraz dynamika przetwarzania 
bodźców są sprawą indywidualną, a co za tym idzie, takiego charakteru nabiera 
również mentalna reprezentacja przekazu, nie jest ona ani kompletną, ani dokład-
ną repliką przekazu, a jedynie indywidualnym rozumieniem przekazu160. 

Istotnym elementem procesu selekcji i doboru informacji jest więc osoba ga-
tekeepera, a dokładniej normy i wartości, którymi się kieruje w swojej ocenie. 

Proces selekcji informacji należy rozważyć jeszcze poprzez pryzmat innych 
kryteriów. Po pierwsze, kryteria selekcji nie są zhierarchizowane. Gdy selekcjo-
ner ma do czynienia z zestawem wiadomości, z których każda spełnia kilka 
różnych kryteriów, nie może obiektywnie określić hierarchii ważności tych 
wiadomości, jeśli najpierw nie ustali, jakie kryteria (cechy wiadomości) są naj-
ważniejsze. To zaś przede wszystkim wynika z typu instytucji nadawczej, orien-
tacji nadawcy i celów polityki informacyjnej. Dopiero w takim zakresie, 
w jakim uwarunkowania instytucjonalne zostawiają mu wolną rękę, może on 
kierować swoim pojmowaniem dziennikarskiego profesjonalizmu. Po drugie, 
kryteria selekcji informacji są – w większości – niedookreślone, wskazują na 
zdarzenia ważne i interesujące w różnych dziedzinach życia, nie przesądzając, 
w jakim zakresie i stopniu każda z nich zasługuje na uwagę. A bez tego nie 
wiadomo, jak dobierać i przyporządkować wiadomości w obrębie przekazu. 
Koniecznym dopełnieniem kryteriów selekcji informacji jest więc ustalenie, czy 
wszystkie dziedziny życia należy traktować równorzędnie, czy niektórym po-
święcić więcej uwagi, czy wręcz koncentrować się tylko na jednej – i na której. 
Główną przesłanką takiego rozstrzygnięcia jest typ i orientacja instytucji na-
dawczej, a jej dopełnieniem i uszczegółowieniem cele polityki informacyjnej161 
oraz wewnętrzna struktura samej organizacji medialnej. Hierarchiczny układ 
informacji zawartych w nośniku informacji, to znaczy w telewizyjnym lub ra-
diowym serwisie informacyjnym, w gazecie lub na stronie internetowej, wska-
zuje na ich znaczenie. Zasada ta jest związana z faktem, że wszystkie nośniki 
mają swoją strukturę, którą wyznaczają: charakter zdarzenia (polityczne, mili-
tarne, kulturalne, katastrofa żywiołowa, wypadek, przestępstwo i tak dalej), 
kolejność podawania informacji, ilość czasu, jaki poświęca się poszczególnym 
faktom, dołączany komentarz, ilustracja. Od redaktora programu informacyjne-

                                                        
160 M. Mrozowski, Media masowe..., op.cit., s. 359 i n. 
161 Ibidem, s. 282 i  n. 



 

 

84

go lub też redaktora numeru czy wydania zależy, które wiadomości znajdują się 
na początku, a które na końcu. Kolejność podawania informacji jest już wska-
zówką dla odbiorcy, co powinien uznawać za ważne162. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę także na kwestię tak zwanej edit page. 
Dotyczy ona głównie prasy, jednak mechanizm jej działania można, z powodze-
niem, przenieść na grunt nadawców telewizyjnych. Istota edit page polega na 
prowadzeniu przez dzienniki kolumny komentarzy, „odciętej” od części newso-
wej. Jak zaznaczył M. Ziomecki163, to edit page sprawia, że zachodnia prasa tak 
skutecznie kontroluje rządzących, że jest potężnym narzędziem nacisku, ową 
czwartą władzą. Edit page w dobrym stylu pozwala kształtować agendę pu-
bliczną; w życiu społeczności obywatelskiej liczy się nie tylko to, jakie opinie są 
wygłaszane, ale o jakich sprawach w ogóle się dyskutuje. Ostatecznie chodzi 
o to, czy w natłoku wydarzeń obywatele gubią sprawy naprawdę ważne, czy też 
nie. Jednocześnie edit page pozwala prowadzić konsekwentne kampanie 
w istotnych sprawach; stwarza dużo większe pole manewru niż kolumny new-
sowe. Ponieważ dobra edit page jest konstruktywna (nie pisze się po to, aby 
atakować innych lub załamywać ręce nad marnościami tego świata, ale żeby 
dyskutować rozwiązania problemów), często zdarza się jej wywierać pozytywny 
wpływ na bieg wydarzeń – inspirując obywateli, przedstawicieli administracji 
i legislaturę164. 

Wypracowanie przez media systemu niezależnych komentarzy i opinii wyda-
je się jednak planem utopijnym. Nie ulega wątpliwości, że właśnie za taką formą 
przekazu obrazu rzeczywistości kryje się faktyczna władza polegająca na wpły-
wie na bieg wydarzeń. W tym wypadku media nie stanowią jedynie kanału 
przekazu informacji ze źródła zdarzenia do odbiorców, ale stają się zaczątkiem 
i moderatorem publicznej dyskusji. Przejmują zatem rolę menedżera kierującego 
w społeczeństwie przepływem informacji, której źródło nie znajduje się, jak 
w wypadku roli gatekeepera, w otoczeniu społecznym, a która pochodzi z samej 
instytucji medialnej. 

 

Media w dużym stopniu tworzą (kreują) rzeczywistość społeczną, ustalają standardy za-
chowania, normy, modele i tak dalej. Media (organizacje medialne) są zatem zarówno pro-
ducentami, jak i dystrybutorami informacji. Umożliwiają ludziom orientację w świecie, a dla 
wielu są głównym źródłem informacji o przeszłości i teraźniejszości.  

 

                                                        
162 M. Niezgoda, Rzeczywistość społeczna…, op.cit., s. 95. 
163 M. Ozimecki, Vademecum redaktora, Poznań 2001, s. 17. 
164 Ibidem, s. 17 i n. 
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Na szczególną uwagę zasługuje skala, w jakiej media pośredniczą między 
przeciętnym obywatelem a światem bezpośrednio dla nich niedostępnym. Zapew-
niają także kontakt odbiorców mediów z głównymi instytucjami publicznymi165. 

 

Przetwarzanie
informacji przez
społeczeństwo

Informacje
przekazane do

otoczenia

Sprzężenie zwrotne z otoczeniem

MEDIA:
– przyciąganie i kierowanie uwagą społeczną,
– zmiana opinii i poglądów przez przekonywanie,
– wpływanie na zachowania ludzi,
– strukturyzacja definicji rzeczywistości,
– przypisywanie statusu i legitymizacji władzy,
– informowanie szybkie i powszechne.

Nakłady
informacyjne
z otoczenia

 
 

Rycina 5. Przepływ informacji w systemie społecznym 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Kultura obrazkowa, która jest wytworem środków masowego przekazu, cha-
rakteryzuje się rozdrabnianiem rzeczywistości na wiele fragmentów czasowych 
i przestrzennych. Gubi cechy opowiadania kosztem wizualnej atrakcyjności 
podawanych informacji. Sposób ich podawania oducza odbiorcę od myślenia 
o nich. Wskutek możliwości dostępu do „wszystkich” informacji, ale bez nada-
wania im priorytetów, a dokładniej bez wyposażenia jednostki w umiejętność 
oraz możliwość selekcjonowania i weryfikowania tych informacji, wytwarza się 
nowy typ świadomości. Można ją nazwać „świadomością obrazkową”, co 
w pełni oddaje charakter jej funkcjonowania166. 

W ten sposób, w ogromnym uproszczeniu, można przedstawić rolę mediów 
w systemie społecznym: jako kreatora rzeczywistości oraz jako łącznika. Wyni-
ka stąd, iż zachodzące interakcje powinny mieć charakter jednokierunkowy: 
z otoczenia (wydarzenia, instytucje publiczne) poprzez media do odbiorcy, czyli 
społeczeństwa. Wydaje się jednak, że w rzeczywistości zachodzi tu oddziaływa-

                                                        
165 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe…, op.cit., s. 114. 
166 P. Napieracz, Obraz rzeczywistości społecznej w telewizji – aspekt kulturowy [w:] W. Du-

dek, Radio i telewizja…, op.cit., s. 193. 
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nie dwukierunkowe, którego przebieg jest modyfikowany lub nawet sterowany 
przez pośrednika, czyli media. Taki stan rzeczy ma swoje źródło w coraz wy-
raźniej okazywanej przez media ambicji przechodzenia z pozycji „czwartej siły” 
do stawania się pierwszą władzą w systemie, jednakże nie na zasadach równości 
z pozostałymi aktorami, lecz na zasadzie pozycji nadrzędnej. Nadrzędność ta 
znalazłaby wówczas swoje przełożenie w przejmowaniu przez media funkcji 
oraz zadań przynależnych pozostałym podmiotom – czyli władzy wykonawczej, 
ustawodawczej oraz sądowniczej. Szczególnie obszar działania ostatniego 
z wymienionych podmiotów wydaje się szczególnie atrakcyjny dla mediów. 
Doświadczenia ostatnich lat wskazały, iż media uzurpują sobie prawo osądzania 
oraz wydawania wyroków w kwestiach publicznych, zanim uczyni to uprawnio-
ny do tego organ, na przykład sąd, a więc aspirują do tego, by rządzić i sprawo-
wać władzę. Istnieją niezliczone przykłady takiej interakcji. Medialne ukształ-
towanie jakiegoś wydarzenia może do tego stopnia wpłynąć na opinię publiczną, 
że sądom trudno wydawać wyrok sprzeczny z powszechnymi odczuciami. Coraz 
częściej wyrażane są publiczne obawy, że sędziowie przy wydawaniu wyroków 
będą brać pod uwagę treść opinii publicznej167. 

Powyższe stwierdzenia pozwalają wskazać na kolejną istotną kwestię doty-
cząca mediów. Media bez wątpienia oddziałują na społeczeństwo, kształtując 
jego opinię poprzez odpowiedni dobór i formułowanie informacji. Jednakże 
reakcje wywołane takim oddziaływaniem są w dużej mierze nieprzewidywalne 
i niesterowalne (mogą również wywołać skutki przeciwne do zamierzonych), 
a więc tym samym nie poddają się kontroli. W. McQuire dokonał interesującego 
odkrycia, analizując literaturę przedmiotu odnośnie do wpływu mediów na 
obywateli. Badając celowe oddziaływanie mediów, zauważył, że w literaturze 
na ten temat wskazuje się jedynie na nieliczne przykłady, w których zanotowano 
wpływ niebędący dziełem przypadku. Innymi słowy, nie udało się dotąd przed-
stawić w pełni wpływu, jaki wywierają media na obywateli, a jeśli już go pre-
zentowano, to pokazywano, iż jest on nieznaczny168. 

W związku z powyższym, rozpatrując relacje media–odbiorcy, nie sposób 
mówić o rządzeniu, wymuszaniu podjęcia pewnych działań lub ich zaniechaniu, 
narzucaniu swojej woli. Relacje te można analizować, jak już wcześniej wspo-
mniano, jedynie na gruncie dobrowolności. Dobrowolność jest w tym wypadku 
rozumiana jako wewnętrzny wybór – określenie się odbiorcy wobec danego 
przekazu. W mechanizmie tym nie zachodzą żadne elementy przymusu czy 
nakazu. Można je, abstrahując od czynników nieuświadomionych, uznać za 
decyzje jednostkowe i samodzielne. Decyzja dotycząca wyboru stacji, programu 
czy tytułu prasowego ma zatem charakter jednorazowego, autonomicznego pro-
cesu decyzyjnego (uwaga ta odnosi się do zjawiska wyboru przekazu medialne-

                                                        
167 W. Głodowski, Nieskuteczny zastrzyk, czyli oddziaływanie mediów [w:] J. Adamowski, 

Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji cenzury (1990–2000), Warszawa 2000, s. 129. 
168 Ibidem, s. 118. 
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go dokonywanego ad hoc, bez uwzględnienia zmiennych będących wyznaczni-
kiem na przykład przyzwyczajeń czy osobistych sympatii)169. 

Kwestii złożoności procesu odbioru przekazów medialnych poświęca uwagę 
również teoria użytkowania i korzyści. Jest ona w sposób konsekwentny ukie-
runkowana na odbiorcę oraz poszukuje odpowiedzi na pytanie: co ludzie robią 
z mediami? i co z tego wynika?. Odpowiedzią na tak postawione pytanie jest 
pięć założeń dotyczących aktywności odbiorczej. A mianowicie: 

1.  Odbiorcy mediów to jednostki i zbiorowości (audytoria, publiczność) ak-
tywne, które użytkują media w sposób celowy, dążąc do osiągnięcia 
określonych korzyści. Zdarzają się oczywiście przypadkowe kontakty 
z mediami, jednak na ogół odbiorcy użytkują media według wzorów 
ukształtowanych pod wpływem mniej lub bardziej sprecyzowanych ocze-
kiwań. 

2.  Bodźcem do aktywności odbiorczej są potrzeby i w znacznym stopniu od 
konkretnego odbiorcy zależy, jakie medium i jaki przekaz wybierze 
w nadziei zaspokojenia potrzeby. 

3.  Media masowe konkurują z innymi źródłami zaspokajania potrzeb. Media 
mogą zaspokoić tylko niektóre ludzkie potrzeby i to w różnym stopniu. To 
sprawia, że niemal zawsze odbiorcy mają do dyspozycji jakąś funkcjonalną 
alternatywę, to znaczy inne środki i sposoby zaspokajania potrzeby – mogą 
to być inne media, kontakty interpersonalne i tym podobne. 

4.  Ludzie w większości są świadomi własnych zainteresowań i motywów 
korzystania z mediów, potrafią też określić, w jakim stopniu dane me-
dium czy typ przekazu powinny zaspokoić ich potrzeby oraz oczekiwa-
nia, a także jakiego typu korzyści im dostarczają. 

5.  Ludzie wykorzystują media „po swojemu”, to znaczy przypisują przeka-
zom własne znaczenia i emocje. Różni odbiorcy te same media i te same 
przekazy mogą wykorzystywać w celu zaspokojenia zupełnie innych po-
trzeb i czerpać z nich całkiem różne korzyści. Znaczy to, że podstawą są-
dów wartościujących społeczne i kulturowe znaczenie mediów powinno 
być nastawienie odbiorców do mediów, określone w kategoriach stoso-
wanych przez różne grupy odbiorców170.  

Przytoczona powyżej koncepcja opiera się w znacznej mierze na założeniu, 
że działania człowieka są podejmowane w celu zaspokajania jego potrzeb. 
W nauce o zarządzaniu potrzeby są ujmowane jako czynnik motywacyjny. 
Przedstawiciele ujęcia poznawczego zwrócili uwagę na rolę informacji jako 
czynnika motywacyjnego. Ich zdaniem to właśnie zakres i struktura posiadanych 
przez człowieka informacji o rzeczywistości, tworzących sieć poznawczą, decy-
dują o jego zachowaniu.  

                                                        
169 M. Mrozowski,  Media masowe…, op.cit., s. 359 i n. 
170 Ibidem, s. 363. 
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Za B. Dobek-Ostrowską należy także zauważyć, że rozwój mediów oraz ich 
wszechstronność wpłynęły na zachowania współczesnych demokratyzujących 
się społeczeństw. Po pierwsze, jak pisze autorka, dyfuzja informacji dotyczą-
cych kwestii politycznych, prowadzona na szeroką skalę przez środki masowego 
przekazu, doprowadziła wśród obywateli do wyraźnego zwiększenia poziomu 
znajomości problematyki społeczno-politycznej, programów partyjnych i kan-
dydatów w wyborach. Lepsze poznanie materii stymuluje z kolei debatę demo-
kratyczną171. Widoczność medialna doprowadza natomiast do permanentnej 
weryfikacji legitymizacji polityków i kandydatów. Obywatel-widz spektaklu 
politycznego ocenia biorących w nim udział aktorów, manifestuje swoje zado-
wolenie, udzielając poparcia lub dezaprobaty, przejawiających się uczestnic-
twem w wyborach. B. Dobek-Ostrowska wskazuje również na nowe narzędzie 
wpływu, jakie zyskała widownia na aktorów politycznych, którym są sondaże 
wyborcze i badania opinii publicznej172. 

 
 

                                                        
171 B. Dobek-Ostrowska, Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo- 

-Wschodniej po 1989 roku, Wrocław 2002, s. 30. 
172 Ibidem, s. 30. 



Rozdział 7 

Rola informacji w nowych formach  
komunikowania masowego 

Zmiany technologiczne, które leżą u podstaw wszelkich przemian na rynku 
audiowizualnym, jak zostało to zauważone w Raporcie Grupy Strategii Cyfro-
wej EBU173, zaczęły się wraz ze wzrostem wykorzystania dla potrzeb radia 
i telewizji technologii cyfrowych. Umożliwiły one bowiem nowe sposoby pro-
dukcji i dystrybucji zawartości mediów (programu), a tym samym zmieniły 
formę i sposób przekazywania informacji.  
 

Procesowi cyfryzacji ulega właściwie już cała współczesna technika, chociażby z tego po-
wodu, że dotychczasowe analogowe rozwiązania osiągnęły już swe maksymalne możliwo-
ści rozwoju, a dalszy postęp okazuje się zbyt skomplikowany i równocześnie zbyt drogi.  

 
Dodatkowym atutem przemawiającym za przejściem nadawców na techno-

logię cyfrową jest fakt, że przetworzenie dowolnego sygnału analogowego, 
przykładowo: fonicznego lub wizyjnego, na postać cyfrową otwiera niemal 
nieograniczone możliwości dalszej obróbki174 i umożliwia stworzenie zupełnie 
nowatorskich formatów.  

Powyższe zmiany prowadzą zatem bezpośrednio do konieczności zmian 
w sposobie zarówno zarządzania, jak i wykorzystania zasobów informacyjnych 
w instytucjach medialnych i przez nie. 

Zdaniem K. Jakubowicza, konwergencja175 zmieniła znane dotychczas formy 
komunikowania masowego. Autor przedstawił trzy główne cechy komunikowa-
                                                        

173 Raport Grupy Strategii Cyfrowej Europejskiej Unii Nadawców, Media z misją, listopad 
2002, „Za ekranem” 2003, kwartalnik warsztatowy TVP, nr 4, Warszawa 2003, s. 8. 

174 G. Morkowski, Radio i Telewizja. Dlaczego mają być cyfrowe?, „Biuletyn Informacyjny 
KRRiT” 2003, nr 80/81/82, www.krrit.gov.pl 

175 W literaturze przedmiotu konwergencja określana jest jako możliwość przesyłania różnymi 
sieciami tych samych usług i przenikania się odrębnych dotąd technologii, co, w ostateczności, daje 
możliwość pogodzenia nadawania masowego i indywidualnego odbioru. Konwergencja, w opinii 
K. Jakubowicza, to również wynikająca z cyfryzacji zdolność różnych platform (telewizji, telefonu, 
komputera i tym podobnych) do przekazywania tych samych treści multimedialnych i oferowania 
tych samych usług. 

Konwergencja sieci i usług elektronicznych, będąc zjawiskiem globalnym, przekraczającym 
granice państwowe i wzmacniającym międzynarodową konkurencję, w znacznym stopniu wpłynęła 
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nia powstałe na skutek cyfryzacji. Jako pierwszą wymienił interaktywność. Po-
lega ona, zdaniem autora, na zatarciu się klasycznych, w dotychczasowym ro-
zumieniu, ról nadawcy i odbiorcy. W erze cyfrowej obaj stają się bowiem ko-
munikatorami. Coraz większa liczba form komunikowania zachodzi tu wskutek 
inicjatywy odbiorcy, który na własne życzenie i dla własnego użytku uruchamia 
przekaz zmagazynowanych, a wybranych przez siebie treści176. Najprostszą 
formą interaktywności jest interaktywność lokalna. Interlokutorem odbiorcy jest 
w tym wypadku jego terminal, czyli telewizor wyposażony w komputer. Ta 
sama treść jest „ładowana” do wszystkich terminali metodą rozgłoszeniową. 
Istota interakcji opiera się natomiast na wyborze przez odbiorcę jednej z wielu 
opcji. Innym przykładem są też zaawansowane przewodniki po programie, mo-
gące realizować wiele funkcji informacyjnych o programach telewizyjnych 
nadawanych na różnych kanałach i w poszczególnych jednostkach programo-
wych. Posiadają one również możliwość filtrowania, przeszukiwania i wyboru 
programów i audycji. Powstaje tym samym możliwość samodzielnego układania 
przez odbiorcę programu, adekwatnego do jego potrzeb oraz zainteresowań177. 
Drugą formą interaktywności jest interaktywność polegająca na relacji: odbior-
ca–nadawca–profesjonaliści. Mamy wówczas do czynienia z programem na 
żywo, przygotowywanym i prowadzonym przez dziennikarzy, a wybrani od-
biorcy uczestniczą w nim, na oczach wszystkich pozostałych odbiorców ogląda-
jących program, poprzez kanał zwrotny. Owym kanałem obecnie mogą być inne 
media: telefon, Internet lub SMS-y. Bardziej zaawansowaną formą przedstawio-

                                                       
na zmianę dotychczasowego pojmowania oraz funkcjonowania mediów masowych. Za K. Jakubo-
wiczem można wskazać nowe cechy mediów powstałe w wyniku konwergencji oraz wynikające 
z nich możliwości: zastosowanie techniki obliczeniowej, która daje nieograniczone zdolności 
przetwarzania zawartości; zastosowanie telekomunikacyjne dające dostęp i zdolność łączenia się 
z odległymi odbiorcami lub uczestnikami komunikowania, jak również treści komunikowania oraz 
cyfryzacja. Powstaje tym samym zdolność do przetwarzania zawartości jako danych zarówno 
tekstu, dźwięku, jak i obrazu oraz zdolność przekazywania ich za pomocą najrozmaitszych środ-
ków dystrybucji; za: K. Jakubowicz, Czy nadawcy publiczni mają rację bytu w dobie globalizacji 
i społeczeństwa informacyjnego? [w:] Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe 
i lokalne, sesja naukowa, Kraków, 24–25 lutego 2000, s. 75. 

Konwergencja jest również, zdaniem T. Kowalskiego, jednym ze zjawisk (obok – współewolu-
cji i współistnienia, gdzie nowe formy komunikowania podlegają tu raczej procesowi komplemen-
tarności aniżeli substytucyjności) wchodzących w skład procesu tak zwanej mediamorfozy. Kon-
wergencja jest zjawiskiem, w wyniku którego nowe formy komunikowania są następstwem przeni-
kania się dotychczas dostępnych technologii na pewnej wspólnej platformie, ze szczególnym 
uwzględnieniem technologii cyfrowej oraz komplementarności, w wyniku której media istnieją 
w warunkach swoistego uniwersalizmu o znacznej zdolności adaptacyjnej (procesy samoorganiza-
cji i dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia); za: T. Kowalski, Mediamorfoza  
– rzecz o przyszłości mediów i mediach przyszłości w aspekcie konwergencji, „Studia Medioznaw-
cze” 2001, nr 1 (2), Warszawa, s. 25 i n. 

176 K. Jakubowicz, Czy nadawcy publiczni..., op.cit., s. 76. 
177 W. Cellary, Telewizja cyfrowa – nowa era [w:] „Za ekranem” 2003, kwartalnik warsztatowy 

TVP, nr 3, Warszawa, s. 88. 
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nego modelu interakcji są wywiady na żywo, zarówno telefoniczne, jak i przed 
kamerą. W przyszłości, jak zakłada W. Cellary, będziemy mieli do czynienia już 
z szerokopasmowym kanałem zwrotnym doprowadzonym do terminali odbior-
ców, które standardowo zostaną wyposażone w kamerę i mikrofon. Ostatnią 
i najbardziej zaawansowaną formą interaktywności będzie natomiast relacja 
odbiorca–odbiorca. Forma ta wykracza jednak poza dzisiejsze pojmowanie te-
lewizji. Telewizja w tym wariancie stanie się jedynie narzędziem umożliwiają-
cym proces komunikacji interpersonalnej. Zacznie więc spełniać dotychczasową 
funkcję Internetu, przy równoczesnym zachowaniu swojej dotychczasowej 
funkcji: komunikacji masowej178. 

Kolejna cecha, na którą wskazuje K. Jakubowicz, to indywidualizacja. Za-
wartość może być bowiem adresowana do widowni masowej lub pojedynczych 
odbiorców. Powstają więc nowe formy komunikacji grupowej, której przejawem 
jest komunikacja asynchroniczna. Przekaz może być zmagazynowany i prze-
chowywany w pamięci serwera czy komputera i odebrany w dowolnym mo-
mencie179. Dotychczas telewidzowie pozostawali biernymi odbiorcami progra-
mów przesyłanych do ich domów w czasie i układzie określonym uprzednio 
przez nadawców. Teraz będą mogli oglądać wybrane przez siebie programy 
w pożądanym czasie. W setkach kanałów będą mogli wyszukać pożądaną za-
wartość w sposób podobny do surfowania po Internecie180. 

Poprzez wprowadzanie telewizji cyfrowej181 następuje zmiana dotychczaso-
wej formy przekazu. Jak wskazał K. Jakubowicz, w literaturze przedmiotu od-
różnia się formy przekazu zwane push technology od pull technology. Push 
technology to komunikacja linearna. Komunikację za pośrednictwem tak zwa-
nego flow channel uruchamia aktywny nadawca do biernego odbiorcy. Obejmu-
je ona przekaz uporządkowanych treści, zgodnie z kolejnością określoną przez 
nadawcę182. Pull technology to komunikacja nielinearna, w której aktywny od-
biorca sam podejmuje decyzje o czasie i zakresie odbioru zawartości. Zawartość 
komunikowania natomiast jest dostępna w różnej postaci183. 

                                                        
178 Ibidem, s. 89. 
179 Ibidem, s. 76. 
180 E. Kindler-Jaworska, Przewodnik po telewizji cyfrowej, Warszawa 2000, s. 60. 
181 Telewizja cyfrowa (ang. numeral TV) to system telewizyjny wykorzystujący cyfrowo prze-

tworzony sygnał telewizyjny. Po raz pierwszy cyfrowe efekty wykorzystano w 1976 roku podczas 
Igrzysk Olimpijskich w Montrealu; za: J. Skrzypczak (red.), Popularna Encyklopedia Mass Me-
diów, Poznań 1999, s. 553. Proces tak zwanej cyfryzacji składa się z trzech etapów: próbkowania, 
kwantyzacji i kodowania. W rezultacie otrzymuje się impulsowy sygnał cyfrowy zakodowany  
w układzie dwójkowym w postaci zer i jedynek, czyli bitów (skrót ang. binary digit). Strumień 
bitów, stanowiący reprezentację sygnału telewizyjnego, jest przesyłany za pośrednictwem cyfro-
wego systemu transmisyjnego (naziemnego, satelitarnego lub kablowego) z szybkością określoną 
przez liczbę bitów przepływających przez system w ciągu jednej sekundy; za: E. Kindler-Jaworska, 
Przewodnik po telewizji…, op.cit., s. 5. 

182 K. Jakubowicz, Czy nadawcy publiczni…, op.cit., s. 76. 
183 Ibidem, s. 76. 
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Kluczem do rozwoju interaktywnej telewizji będzie zrealizowanie pętli do-
datniego sprzężenia zwrotnego pomiędzy twórcami a odbiorcami. Im bardziej 
nowe i atrakcyjne będą jednostki programowe interaktywnej telewizji, tym 
większe będzie zainteresowanie odbiorców. Z kolei zainteresowanie odbiorców 
przyciągnie do interaktywnej telewizji nowych twórców. Oczywiście taki roz-
wój nie będzie mógł się realizować bez rozwoju strony technicznej oraz współ-
pracy ekonomistów, którzy muszą wypracować nowe biznesowe modele świad-
czenia usług w interaktywnej telewizji184. Nastąpi rozwój usług z warunkowym 
dostępem, który niewątpliwie zmieni strukturę rynku oraz spowoduje utworze-
nie się nowej, zdywersyfikowanej grupy konsumentów. Zmianie ulegną zasady 
oraz formy dotychczasowego funkcjonowania nadawców telewizyjnych na ryn-
ku audiowizualnym. Zmieni się ekonomia branży oraz wzorce zachowań klien-
tów. Ulegną również redefinicji pojęcia aktorów występujących na owym rynku, 
jak również zmienią się zasady oraz kierunki relacji pomiędzy nimi. Za K. Jaku-
bowiczem zmiany te można ująć w dwóch głównych kategoriach: zmian rynko-
wych oraz prawa medialnego, jak również sposobu regulacji oraz nadzoru me-
diów185. Zmiany prawa będą miały polegać na tym, że dokona się rozwój usta-
wodawstwa zmierzającego do regulowania nowych zjawisk, wynikających 
z konwergencji, oraz zaniknie dawny podział na prawo prasowe, łączności, radia 
i telewizji. Wzrośnie znaczenie różnych form samoregulacji nadawców oraz 
dostawców usług i treści, znaczenie prawa międzynarodowego, w wyniku za-
równo integracji międzynarodowej, jak i, przede wszystkim, globalizacji me-
diów186. Zmiany rynkowe to, jak wskazuje autor, narastający proces koncentra-
cji i globalizacji przedsiębiorstw medialnych, przekształcających się w wielkie 
podmioty gospodarcze. Jak czytamy w Raporcie Grupy Strategii Cyfrowej Eu-
ropejskiej Unii Nadawców, gospodarka rynkowa niemal nieuchronnie doprowa-
dzi przedsiębiorstwa do wzrostu i poszukiwania coraz rozleglejszych rynków, 
a firmy medialne zorientowane na zysk z pewnością będą rozszerzać zakres 
swoich interesów. Program w coraz większym stopniu będzie wytwarzany tak, 
by nadawał się do przekazu za pośrednictwem różnych mediów i platform (ra-
dia, telewizji, Internetu, telefonii komórkowej trzeciej generacji) oraz poszcze-
gólne firmy będą korzystać z różnych środków przekazu187. Następna zmiana, 
o której pisze K. Jakubowicz, to rosnąca integracja przedsiębiorstw medialnych 
z gospodarką, przejawiająca się oferowaniem usług dodatkowych, pośrednicze-
niem pomiędzy użytkownikiem a usługami i handlem, oraz rozwój handlu elek-
tronicznego. Autor wskazał również na powstanie nowego łańcucha tworzenia 
wartości medialnych. Tradycyjny zostanie bowiem w znacznym stopniu zmody-

                                                        
184 W. Cellary, Telewizja cyfrowa…, op.cit., s. 94. 
185 K. Jakubowicz, Czy media publiczne mają przyszłość?, „Za ekranem” 2003, kwartalnik 

warsztatowy TVP, nr 3, Warszawa, s. 70. 
186 Ibidem, s. 70. 
187 Raport Grupy Strategii Cyfrowej Europejskiej Unii Nadawców, Media..., op.cit., s. 9. 
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fikowany, poprzez wprowadzenie do niego nowych elementów, a mianowicie: 
funkcji „bramkarza” (gatekeepera) oraz nowych sieci dystrybucji charaktery-
stycznych dla ery cyfrowej. Kolejna zmiana będzie polegać na rosnącym gospo-
darczym znaczeniu sektora medialnego jako pracodawcy oraz, wraz z obrotem 
prawami do dzieł audiowizualnych i multimedialnych, jako źródła produktu 
narodowego. Kwestia ta również została ujęta w cytowanym raporcie. Jego 
autorzy wskazują bowiem na fakt, iż ulegną zmianie dotychczasowe relacje 
pomiędzy twórcami a mediami. Właściciele praw mając możliwość, poprzez 
media cyfrowe, samodzielnego rozpowszechniania owych treści, mogą zwy-
czajnie pominąć nadawcę jako dotychczasowego pośrednika. Może to, z kolei, 
doprowadzić do potencjalnego niedoboru praw do materiałów programowych, 
a co za tym idzie, również braku pewności na rynku188. Zmianie ulegną więc 
zasady oraz formy dotychczasowego funkcjonowania nadawców telewizyjnych 
na rynku audiowizualnym. Zmieni się, w nieodległej przyszłości, ekonomia 
branży oraz wzorce zachowań klientów.  

7.1. Dezintermediacja: proces redefinicji elementów  
rynku medialnego 

Jak wskazuje K. Jakubowicz, najważniejszym skutkiem przemian zachodzą-
cych w mediach w wyniku cyfryzacji jest tak zwana dezintermediacja, polegają-
ca na rezygnacji z pośrednictwa mediów masowych w obiegu informacji. 
Uczestnicy procesu komunikacji społecznej nie będą potrzebowali już pośred-
nictwa (mediacji) profesjonalnych organizacji nadawczych. Przestaną być one 
potrzebne jako dystrybutor treści medialnych, gdyż producenci będą w stanie 
poradzić sobie bez nich. Autor przewiduje, że najpopularniejszym środkiem 
dystrybucji treści stanie się Internet189. 
 

Technologia cyfrowa wpływa w konsekwencji na redefinicję roli nadawcy. Na drodze po-
między nadawcą a telewidzem pojawia się nowy aktor: operator platformy cyfrowej – ope-
rator multipleksu. Funkcje nadawcy ograniczają się tu jedynie do dostarczania cyfrowych 
usług programowych, które, wraz z różnymi usługami dodatkowymi, łączone są przez ope-
ratora w multipleksie i przekazywane do odbiorców w postaci jednego strumienia danych 
cyfrowych. W rezultacie poszczególne programy telewizyjne nie są już samodzielnymi 
usługami, ale częścią całej oferty „bukietów” usług audiowizualnych190.  

                                                        
188 Ibidem, s. 9. 
189 K. Jakubowicz, Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego [w:] Media Publiczne 

i edukacja Polaków. Społeczeństwo, Naród, Kultura, Obywatel, II Konferencja Nadawców Pu-
blicznych, Kraków 24–25 maja 2001, s. 72 i n. 

190 E. Kindler-Jaworska, Konwergencja technologiczna – ewolucja systemów dystrybucji tele-
wizyjnej; szanse i zagrożenia [w:] Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokal-
ne, sesja naukowa, Kraków 24–25 lutego 2000, s. 70. 
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Bramy cyfrowe (ang. digital gateways) otwierają lub blokują dostęp nadaw-
cy do odbiorców. Takimi potencjalnymi bramami są, przede wszystkim, syste-
my warunkowego dostępu (CA)191 Koncentracja mediów192, a szczególnie inte-
gracja pionowa, czyli alianse między przedsiębiorcami działającymi na różnych 
poziomach rynku (na przykład między dostarczycielami usług a ich dystrybuto-
rami), mogą prowadzić ostatecznie do przejęcia kontroli nad bramami cyfrowy-
mi przez gatekeeperów, którzy zdobywając dominującą pozycję na rynku, będą 
decydować o tym, kto i na jakich warunkach może odbierać oferowane usłu-
gi193. „Bramkarz”, kontrolując dostęp użytkowników do zawartości programo-
wej nadawcy i dostęp nadawcy do odbiorcy, będzie mógł określać również 
przepływy finansowe i tym samym zmieniać i kształtować możliwości finanso-
wania radiofonii i telewizji194. Międzynarodowe korporacje medialne (skupiają-

                                                        
191 Funkcję tę sprawują również elektroniczne przewodniki programowe EPG (electronic pro-

gramme guide) oraz interfejsy aplikacji programowych API (application programming interface); 
za: ibidem, s. 71. 

192 A. Sanchez-Tabereno wprowadza następujące pojęcia określające procesy koncentracji: 
„Koncentracja lub integracja mediów to obecność na rynku jednej (monopol) lub kilku (oligopol) 
firm powstałych w wyniku przejęcia lub połączenia. Koncentracja może być również skutkiem 
zaniku działalności konkurentów w wyniku ich bankructwa, zmiany form działalności czy innych 
czynników rynkowych.  

Koncentracja horyzontalna (monomedialna) oznacza proces koncentracji w obrębie jednego 
i tego samego sektora medialnego. Horyzontalne fuzje i przejęcia powodują, iż firmy nie są zmu-
szone do poddania się rygorystycznym prawom konkurencji i mogą w krótkim czasie osiągnąć 
pozycję dominującej korporacji kontrolującej istotną część rynku. Fuzje horyzontalne prowadzą do 
wysokich, oligopolistycznych zysków. 

Koncentracja wertykalna oznacza rozwinięcie działalności spółek medialnych w formie kontro-
li branż związanych bezpośrednio z działalnością medialną, takich jak: produkcja i dystrybucja, 
reprodukcja informacji, promocja, reklama itp. Fuzje wertykalne pozwalają firmom na dużą auto-
nomię na rynku, upraszczają procesy planowania i uwalniają od procedur kontraktów zewnętrz-
nych. Koncentracja wertykalna pozwala ograniczać konkurencję i obniża koszty. 

Koncentracja intermedialna oznacza sytuację, w której firma medialna posiada kontrolę, po-
przez udziały własnościowe, różnych produktów medialnych (prasa, radio, telewizja, nowe media) 
lub rynku zbytu różnych przemysłów medialnych. Koncepcji tej sprzyja konwergencja sektorów 
telekomunikacyjnych, komputerowych i medialnych. Biorące w niej udział podmioty mogą sku-
tecznie obniżać koszty produkcji i poprawiać wspólną promocję różnych produktów i usług. Łatwo 
osiągają dominującą pozycję na rynku, odnoszą sukces ekonomiczny i zwiększają wpływy 
w oddziaływaniu na opinię publiczną i politykę. 

Koncentracja diagonalna lub konglomeratowa oznacza łączenie się firm medialnych z podmio-
tami z innych dziedzin gospodarki. Ten typ koncentracji nie ogranicza konkurencji na rynku me-
dialnym. Poszerza wielkość korporacji, zwiększa jej wpływy gospodarcze i finansowe oraz poli-
tyczne. 

Koncentracja międzynarodowa ma miejsce wówczas, gdy firmy uwikłane w każdy z czterech 
rodzajów koncentracji przekraczają w swojej działalności granice państwa”; za: K. Doktorowicz, 
Koncentracja mediów – aspekt zagraniczny, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 5 (10), Warszawa, 
s. 57 i n. 

193 Ibidem, s. 71. 
194 Raport Grupy Strategii Cyfrowej Europejskiej Unii Nadawców, Media..., op.cit., s. 14. 
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ce interesy medialne i technologiczne) będą mogły – występując jako gatekeepe-
rzy – opanować wszystkie etapy procesu, poczynając od wyboru gwiazd pro-
gramu, poprzez produkcję i prawa do materiałów programowych, aż po produk-
cję i sprzedaż domowego sprzętu odbiorczego. Oznacza to, że będą mogły 
w całości opanować nowe źródła dochodów z mediów, jak również będą mog-
ły mieć wpływ na odbiór społeczny. 

Kanały płatne i wyspecjalizowane usługi informacyjno-komunikacyjne 
zmienią również system finansowania mediów. Wpływy z reklam, będące do-
tychczas podstawą finansowania wszystkich analogowych komercyjnych syste-
mów telewizyjnych i niemal wszystkich systemów publicznych w Europie, zma-
leją na rzecz opłat za usługi195. Jak wynika z Raportu Grupy Strategii Cyfrowej 
Europejskiej Unii Nadawców, dzięki nowym rozwiązaniom technicznym  
w zakresie warunkowego dostępu, które umożliwiają zablokowanie dostępu do 
kanałów telewizyjnych użytkownikom nieponoszącym opłat, powstają możliwo-
ści finansowania opartego na płatnościach ponoszonych przez indywidualnych 
odbiorców. W takiej sytuacji, jak wskazują autorzy raportu, program staje się 
niejako „dobrem prywatnym”196. Powstanie systemów kablowych i satelitarnych 
oraz techniki kodowania spowodowało możliwość emitowania kanałów płatnych. 
Powstał w ten sposób model biznesowy kanałów tematycznych adresowanych 
i opłacanych przez widzów zainteresowanych konkretnymi treściami197. 

Nowe systemy dystrybucji, połączone z kodowaniem, umożliwiły również 
powstanie rynku opartego na płatnościach za oglądanie poszczególnych pozycji 
programowych (pay-per-view), gdzie widz płaci za obejrzenie konkretnego pro-
gramu198. Zmianie ulegnie również zarówno sama reklama, jak i jej pozycja 
w strukturze budżetów stacji. W ciągu najbliższych lat wiele gospodarstw do-
mowych będzie miało dostęp do technologii cyfrowej, umożliwiającej usunięcie 
reklam lub wybór szerokiej gamy programów z założenia wolnych od reklam. 
Sytuacja taka na pewno zagrozi rentowności większości stacji nadawczych 
i zmusi zarówno nadawców, jak i twórców reklam do znalezienia nowych spo-
sobów dotarcia do całej rzeszy odbiorców unikających spotów reklamowych. 
Możliwość swobodnego wyboru nadawanych treści może jednak przynieść 
reklamodawcom nieoczekiwane korzyści. Jeśli bowiem oferowane treści będą 
atrakcyjne w swej formie, widz może je zarejestrować i wielokrotnie odtwarzać. 
Inną opcją może być rezygnacja z emitowania reklam przerywających ciągłość 
programu i włączenie ich bezpośrednio do programów, w istocie jako podpro-
gową reklamę i promocję danych towarów199. 

                                                        
195 K. Doktorowicz, Telewizja publiczna wobec zdobyczy i zagrożeń społeczeństwa informacyj-

nego, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 1 (6), Warszawa, s. 19. 
196 Ibidem, s. 57. 
197 Ibidem, s. 61. 
198 Ibidem, s. 61. 
199 Raport Grupy Strategii Cyfrowej Europejskiej Unii Nadawców, Media..., op.cit., s. 60. 
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Wprowadzenie technologii cyfrowej spowoduje również zmianę głównego 
beneficjenta na rynku audiowizualnym. Dziś bowiem to nadawcy, z racji moż-
liwości zestawiania programu, uzyskują największe dochody. Oczekuje się jed-
nak, że w nowej rzeczywistości medialnej największe dochody przypadną ope-
ratorom „bram cyfrowych” (agregatorzy i dostawcy dostępu). Do tego dojdą 
również niektóre dochody z reklam i opłaty za nowe usługi, na przykład zakupy 
w sieci czy indywidualne komunikowanie się. Rola agregatorów skupi się na 
pośredniczeniu, polegającym na zakupie programów od posiadaczy praw i pro-
ducentów, a następnie opłacie sieciom rozsyłu za użytkowanie ich infrastruktury 
dystrybucyjnej200. 
 

Przekształceniu ulegnie również struktura oraz definicja odbiorców. Digitalizacja pozwoli 
bowiem na bardzo precyzyjne określenie grup odbiorców. Rozwój kanałów tematycznych, 
płatnych oraz usług multimedialnych ograniczy widownię tradycyjnych systemów201. Po-
wstanie możliwość tworzenia nowej, zróżnicowanej oferty usług programowych i usług do-
datkowych dla ściśle określonej grupy odbiorców.  

 
Nowe media pozwalają na zdecydowanie większą specyfikację publiczności, 

a tym samym na specjalizację przekazu. Nie musi on być, jak dotychczas, po-
wszechnie zrozumiały i operować kodem dostępnym całej potencjalnej publicz-
ności, a więc nie musi to być kod ograniczony do podstawowych symboli i zna-
czeń. Nowe media znacznie rozszerzyły zakres tematycznych przekazów, dosto-
sowując się do zróżnicowanych potrzeb odbiorców, którzy coraz częściej 
korzystają z mediów instrumentalnie, to znaczy w sposób, który ma się przy-
czynić do realizacji ich celów życiowych, a nie tylko do wypełnienia ich wolne-
go czasu202. Nowe media zróżnicują zatem odbiorców i wytworzą nowe grupy 
użytkowników (na przykład internauci). Należy jednak pamiętać, że podziały te 
mogą mieć silny wymiar socjologiczny. Związane są bowiem z takimi zmien-
nymi, jak: wiek, poziom wykształcenia, rodzaj wykonywanej pracy czy poziom 
zamożności. Można zatem stwierdzić, że odbiorcy nowych mediów stanowią 
kompozycję mniej zróżnicowaną pod względem cech socjologicznych i demo-
graficznych oraz bardziej trwałą. Są również motywowani do ciągłego poszuki-
wania nowych możliwości zaspokajania swoich rosnących potrzeb komunika-
cyjnych203. Wraz z rozwojem telewizji płatnej i Internetu rysuje się już wyraźnie 
nowy podział rynku medialnego na dwa sektory: płatnej dystrybucji (w kanałach 
płatnych i w Internecie) szczególnie atrakcyjnych treści i wydarzeń oraz telewi-

                                                        
200 Ibidem, s. 61 i n. 
201 Ibidem, s. 19. 
202 D. Piontek, Nowe media a rozumienie komunikowania masowego [w:] J. Sobczak (red.), 

Media polityka, Poznań–Warszawa 2001, s. 132. 
203 Ibidem, s. 133. 
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zji ogólnodostępnej (komercyjnej czy publicznej) dla ubogich odbiorców, któ-
rych nie stać na dodatkowe opłaty204. 

Kluczem do sukcesu rynkowego telewizji cyfrowej jest przede wszystkim 
akceptacja widzów, którzy w końcowym rozrachunku muszą sfinansować całą 
operację. Doświadczenie uczy, że widzowie nie są gotowi płacić za wymianę 
sprzętu i dodatkowo za usługi, jeśli jedynym skutkiem byłaby poprawa jakości 
odbioru starych form i treści. Dlatego tak ważne jest zaproponowanie nowych 
form odbioru, za którymi będą mogły pójść nowe treści, nowe formy rozrywki, 
informowania, zakupów205. 

Działania te wydają się jednak pozbawione sensu w wypadku, gdy telewidzo-
wie nie będą mieli do nich dostępu lub też w strumieniu spływających informacji 
nie będą potrafili wyszukać interesujących ich treści. Bariery te dla odbiorców 
stanowią obecnie największe zagrożenie206. Technologia cyfrowa przyczyni się 
również do upowszechnienia ideologii konsumeryzmu w mediach elektronicz-
nych. Nadawcy i dostarczyciele usług informacyjnych wiedzą więcej o preferen-
cjach, wzorcach konsumenckich i stylu życia swoich odbiorców. Konwergencja 
technologii sprzyja integracji działalności handlowej z nadawczą. Treści oferowa-
ne odbiorcom kanałów telewizyjnych będą dostosowane do ich preferencji207. 
Zmiany zachowań konsumenckich oznaczają, że oglądanie i słuchanie mediów 
stanie się bardziej przeżyciem indywidualnym niż zbiorowym208. 

 
 

                                                        
204 K. Jakubowicz, Polska w drodze..., op.cit., s. 73. 
205 W. Cellary, Telewizja cyfrowa…, op.cit., s. 86. 
206 E. Kindler-Jaworska, Konwergencja technologiczna..., op.cit., s. 70. 
207 K. Doktorowicz, Telewizja publiczna…, op.cit., s. 20. 
208 Raport Grupy Strategii Cyfrowej Europejskiej Unii Nadawców, Media..., op.cit., s. 9. 
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Aneks 

Ustawa Prawo prasowe i Ustawa o dostępie 
do informacji publicznej 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta 
z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego 
informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. 

Art. 2. Organy państwowe, zgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej stwarzają prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i za-
dań, w tym również umożliwiające działalność redakcjom dzienników i czaso-
pism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezen-
towanych postaw.  

Art. 3. Pracownik poligrafii oraz kolportażu nie może ograniczać ani w jaki-
kolwiek inny sposób utrudniać drukowania i nabywania przyjętych przez przed-
siębiorstwo do druku i rozpowszechniania dzienników, czasopism lub innych 
publikacji prasowych z powodu ich linii programowej albo treści.  

Art. 3a. W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(DzU Nr 112, poz. 1198). 

Art. 4. 1. Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów pu-
blicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udziele-
nia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepi-
sów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.  

2.  
3. W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczel-

nego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w ter-
minie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki orga- 
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nizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której 
dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy.  

4. Odmowę, o której mowa w ust. 3, lub niezachowanie wymogów określo-
nych w tym przepisie, można zaskarżyć do sądu administracyjnego w terminie 
30 dni; w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o zaskar-
żaniu do sądu decyzji administracyjnych. 

5.  
6.  

Art. 5. 1. Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do 
krytyki, może udzielać informacji prasie.  

2. Nikt nie może być narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia 
informacji prasie, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.  

Art. 6. 1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawia-
nych zjawisk.  

2. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jed-
nostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia 
odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu miesiąca. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do związków zawodowych, organi-
zacji samorządowych i innych organizacji społecznych w zakresie prowadzonej 
przez nie działalności publicznej.  

4. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny 
sposób tłumić krytyki.  

Art. 7. 1. Ustawa reguluje prasową działalność wydawniczą i dziennikarską.  
2. W rozumieniu ustawy:  
1) prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jedno-

rodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytu-
łem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki 
i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy 
radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące 
i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, 
w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające 
publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpo-
wszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zaj-
mujące się działalnością dziennikarską,  

2) dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za po-
mocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu,  

3) czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz 
w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się odpowiednio do 
przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż określony w pkt 2,  
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4) materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opu-
blikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicys- 
tycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, 
formy, przeznaczenia czy autorstwa,  

5) dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub 
przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z re-
dakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji,  

6) redaktorem jest dziennikarz decydujący lub współdecydujący o publikacji 
materiałów prasowych,  

7) redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do decydowa-
nia o całokształcie działalności redakcji,  

8) redakcją jest jednostka organizująca proces przygotowywania (zbierania, 
oceniania i opracowywania) materiałów do publikacji w prasie.  

Art. 8. 1. Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka or-
ganizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wy-
dawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja 
polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna 
organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy.  

2. Organizacja polityczna, związek zawodowy, przedsiębiorstwo państwowe, 
organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz ko-
ściół i inny związek wyznaniowy może realizować uprawnienia wydawnicze 
bezpośrednio lub za pośrednictwem wydawnictw własnych, jak również innych 
wydawnictw, działających jako nakładca.  

Art. 9. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do:  
1) Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dziennika Urzędo-

wego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej „Monitor Polski” oraz innych urzędo-
wych organów publikacyjnych,  

2) Diariusza Sejmowego i własnych sprawozdań z działalności Sejmu i jego 
organów, a także wewnętrznych wydawnictw rad narodowych,  

3) orzecznictwa sądów oraz innych urzędowych publikacji o tym charakterze,  
4) wydawnictw prasowych obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, 

urzędów konsularnych i organizacji międzynarodowych, które na podstawie 
ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych korzystają z prawa prowadzenia 
działalności wydawniczej.  

Rozdział 2 

Prawa i obowiązki dziennikarzy 

Art. 10. 1. Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. 
Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami 
współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa.  



 

 

108

2. Dziennikarz, w ramach stosunku pracy, ma obowiązek realizowania usta-
lonej w statucie lub regulaminie redakcji, w której jest zatrudniony, ogólnej linii 
programowej tej redakcji.  

3. Działalność dziennikarza sprzeczna z ust. 2 stanowi naruszenie obowiązku 
pracowniczego.  

Art. 11. 1. Dziennikarz jest uprawniony do uzyskiwania informacji w zakre-
sie, o którym mowa w art. 4.  

2. Informacji w imieniu jednostek organizacyjnych są obowiązani udzielać 
kierownicy tych jednostek, ich zastępcy, rzecznicy prasowi lub inne upoważnio-
ne osoby, w granicach obowiązków powierzonych im w tym zakresie.  

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani umożliwiać dzien-
nikarzom nawiązanie kontaktu z pracownikami oraz swobodne zbieranie wśród 
nich informacji i opinii. 

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadania 
rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej. 

Art. 12. 1. Dziennikarz jest obowiązany:  
1) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzysta-

niu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych 
wiadomości lub podać ich źródło,  

2) chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze 
informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie,  

3) dbać o poprawność języka i unikać używania wulgaryzmów.  
2. Dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej 

wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub 
jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą.  

Art. 13. 1. Nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia 
w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia w I instancji.  

2. Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, 
przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak 
również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszko-
dowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.  

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie narusza przepisów innych 
ustaw. Właściwy prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny inte-
res społeczny, na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko 
którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe.  

Art. 14. 1. Publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji 
utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób 
udzielających informacji.  

2. Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji 
dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana.  



 109

3. Osoba udzielająca informacji może z ważnych powodów społecznych lub 
osobistych zastrzec termin i zakres jej opublikowania.  

4. Udzielenia informacji nie można uzależniać, z zastrzeżeniem wynikają-
cym z ust. 2, od sposobu jej skomentowania lub uzgodnienia tekstu wypowiedzi 
dziennikarskiej.  

5. Dziennikarz nie może opublikować informacji, jeżeli osoba udzielająca jej 
zastrzegła to ze względu na tajemnicę służbową lub zawodową.  

6. Nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz 
danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio 
z działalnością publiczną danej osoby.  

Art. 15. 1. Autorowi materiału prasowego przysługuje prawo zachowania 
w tajemnicy swego nazwiska.  

2. Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy:  
1) danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu 

do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób 
udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, 
jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych,  

2) wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione 
prawem interesy osób trzecich.  

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również innych osób za-
trudnionych w redakcjach, wydawnictwach prasowych i prasowych jednostkach 
organizacyjnych.  

Art. 16. 1. Dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy zawodowej, 
o której mowa w art. 15 ust. 2, w razie gdy informacja, materiał prasowy, list do 
redakcji lub inny materiał o tym charakterze dotyczy przestępstwa określonego 
w art. 254 Kodeksu karnego albo autor lub osoba przekazująca taki materiał 
wyłącznie do wiadomości dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwi-
ska lub tego materiału.  

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również innych osób za-
trudnionych w redakcjach, wydawnictwach prasowych i innych prasowych jed-
nostkach organizacyjnych.  

3. Redaktor naczelny powinien być w niezbędnych granicach poinformowa-
ny o sprawach związanych z tajemnicą zawodową dziennikarza; powierzoną mu 
informację albo inny materiał może ujawnić jedynie w wypadkach określonych 
w ust. 1.  

Rozdział 3 

Rada Prasowa 

Art. 17. 1. Tworzy się Radę Prasową.  
2. Rada Prasowa działa przy Prezesie Rady Ministrów. Członków Rady po-

wołuje Prezes Rady Ministrów na okres 3 lat.  
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3. Rada Prasowa wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę 
oraz sekretarza Rady. 

4. Rada Prasowa ma charakter opiniodawczy i wnioskujący w sprawach do-
tyczących prasy i jej roli w życiu społeczno-politycznym kraju.  

5. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa tryb powoły-
wania i działania Rady Prasowej oraz nadaje jej statut.  

6. W składzie Rady Prasowej powinny być reprezentowane stowarzyszenia 
i związki dziennikarskie lub zrzeszające dziennikarzy. 

Art. 18.  

Rozdział 4 

Organizacja działalności prasowej 

Art. 19.  

Art. 20. 1. Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w są-
dzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej 
„organem rejestracyjnym”. Do postępowania w tych sprawach stosuje się prze-
pisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze 
zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.  

2. Wniosek o rejestrację, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać:  
1) tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,  
2) dane osobowe redaktora naczelnego,  
3) określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,  
4) częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.  
3. Postanowienia zarządzające wpis do rejestru sąd uzasadnia tylko na wniosek.  
4. Wydawanie dziennika lub czasopisma można rozpocząć, jeżeli organ reje-

stracyjny nie rozstrzygnął wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia.  
5. O zmianie danych, o których mowa w ust. 2, należy zawiadomić nie-

zwłocznie organ rejestracyjny.  

Art. 21. Organ rejestracyjny odmówi rejestracji, jeżeli wniosek nie zawiera 
danych, o których mowa w art. 20 ust. 2, lub jej udzielenie stanowiłoby naru-
szenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.  

Art. 22. Organ rejestracyjny może zawiesić wydawanie dziennika lub czaso-
pisma na czas określony, nie dłuższy niż rok, jeżeli w ciągu roku co najmniej 
trzykrotnie w tym dzienniku lub czasopiśmie zostało popełnione przestępstwo. 

Art. 23. Rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność:  
w razie niewydania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia 
uprawnień do ich wydawania na czas nie oznaczony lub przerwy w ich wyda-
waniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji,  
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Art. 23a. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
i sposób prowadzenia rejestru dzienników i czasopism. 

Art. 24. Przepisy dotyczące rejestracji działalności prasowej nie mają zasto-
sowania do działalności antenowej Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Pol-
skie Radio i Telewizja” oraz do działalności Polskiej Agencji Prasowej i Pol-
skiej Kroniki Filmowej, których działalność regulują odrębne przepisy. 

Art. 25. 1. Redakcją kieruje redaktor naczelny.  
2. Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma może być osoba, która 

ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada obywatelstwo polskie i nie 
jest pozbawiona praw publicznych. 

3. Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma nie może być osoba ska-
zana za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodar-
czym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli nie upłynął okres 10 lat od za-
kończenia odbywania kary, oraz osoba skazana za występki tego samego rodzaju, 
jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania kary, osoba skazana za 
przestępstwo popełnione z niskich pobudek, a także osoba, która co najmniej trzy-
krotnie była karana za przestępstwa określone w ustawie – Prawo prasowe. Organ 
rejestracyjny w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych może zwolnić 
redaktora naczelnego od wymogu posiadania obywatelstwa polskiego. 

4. Redaktor naczelny odpowiada za treść przygotowywanych przez redakcję 
materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji w grani-
cach określonych w statucie lub właściwych przepisach. Jest również obowiąza-
ny do dbania o poprawność języka materiałów prasowych oraz przeciwdziałania 
jego wulgaryzacji.  

4a. W wypadku gdy redaktor naczelny uzyskuje immunitet procesowy, obo-
wiązany jest wskazać redaktora, który ponosi odpowiedzialność określoną w art. 
49a. 

5. Redaktora naczelnego powołuje i odwołuje wydawca, organ założycielski 
wydawnictwa lub inny właściwy organ. 

6. Przy redakcji działa kolegium redakcyjne, jeżeli statut redakcji lub wła-
ściwe przepisy tak stanowią. 

7. Przy redakcji może też działać rada redakcyjna (programowa, naukowa), 
jako organ opiniodawczo-doradczy redaktora naczelnego. 

Art. 26.  

Art. 27. 1. Na każdym egzemplarzu druków periodycznych, serwisów agen-
cyjnych oraz innych podobnych druków prasowych należy w widocznym i zwy-
czajowo przyjętym miejscu podać:  

1) nazwę i adres wydawcy lub innego właściwego organu,  
2) adres redakcji oraz imię i nazwisko redaktora naczelnego,  
3) miejsce i datę wydania,  
4) nazwę zakładu wykonującego dany druk prasowy,  
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5)  
6) międzynarodowy znak informacyjny,  
7) bieżącą numerację.  
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nagrań radiowych i telewizyj-

nych oraz kronik filmowych.  

Art. 28.  

Art. 29.  

Art. 30.  

Rozdział 5 

Sprostowania i odpowiedzi 

Art. 31. Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jed-
nostki organizacyjnej redaktor naczelny redakcji właściwego dziennika lub cza-
sopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie:  

1) rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości niepraw-
dziwej lub nieścisłej,  

2) rzeczową odpowiedź na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym.  

Art. 32. 1. Sprostowanie lub odpowiedź należy opublikować w:  
1) dzienniku – w ciągu 7 dni od dnia otrzymania sprostowania lub odpowiedzi,  
2) czasopiśmie – w najbliższym lub jednym z dwóch następujących po nim 

przygotowywanych do druku numerów,  
3) innym niż dziennik przekazie za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu  

– w najbliższym analogicznym przekazie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania sprostowania lub odpowiedzi.  

2. Sprostowanie lub odpowiedź dotyczące wiadomości lub stwierdzenia za-
mieszczonych w kronice filmowej należy opublikować, na koszt wydawcy kro-
niki filmowej, w ciągu miesiąca, w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym; in-
formacja o tym powinna być podana w najbliższej kronice filmowej.  

3. Sprostowanie lub odpowiedź należy dodatkowo opublikować w odpo-
wiednim dzienniku, w ciągu miesiąca, na wniosek zainteresowanej osoby, na 
koszt wydawcy, gdy możliwy termin opublikowania sprostowania lub odpowie-
dzi przekracza 6 miesięcy.  

4. Terminy, o których mowa w ust. 1–3, nie mają zastosowania, jeżeli strony 
na piśmie umówiły się inaczej.  

5. Sprostowanie w drukach periodycznych powinno być opublikowane lub 
przynajmniej zasygnalizowane w tym samym dziale równorzędną czcionką oraz 
pod widocznym tytułem; w pozostałych publikacjach powinno być nadane 
w zbliżonym czasie i w analogicznym programie.  

6. W tekście nadesłanego sprostowania lub odpowiedzi nie wolno bez zgody 
wnioskodawcy dokonać skrótów ani innych zmian, które by osłabiały jego zna-



 113

czenie lub zniekształcały intencję autora sprostowania; tekst sprostowania nie 
może być komentowany w tym samym numerze lub audycji; nie odnosi się to do 
odpowiedzi; nie wyklucza to jednak prostej zapowiedzi polemiki lub wyjaśnień.  

7. Tekst sprostowania lub odpowiedzi nie może być dłuższy od dwukrotnej 
objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy; redaktor naczelny 
nie może wymagać, aby sprostowanie lub odpowiedź były krótsze niż pół strony 
znormalizowanego maszynopisu.  

8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 7, nie dotyczą sprostowania lub od-
powiedzi pochodzących od naczelnych i centralnych organów państwowych, 
w tym pochodzących od naczelnych i centralnych organów administracji pań-
stwowej, jeżeli zostały nadesłane przez rzecznika prasowego rządu.  

Art. 33. 1. Redaktor naczelny odmówi opublikowania sprostowania lub od-
powiedzi, jeżeli:  

1) nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 31,  
2) zawierają treść karalną lub naruszają dobra osobiste osób trzecich, 
3) ich treść lub forma nie jest zgodna z zasadami współżycia społecznego,  
4) podważają fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.  
2. Redaktor naczelny może odmówić opublikowania sprostowania lub od-

powiedzi, jeżeli:  
1) sprostowanie lub odpowiedź nie dotyczy treści zawartych w materiale 

prasowym,  
2) sprostowanie lub odpowiedź jest wystosowana przez osobę, której nie do-

tyczą fakty przytoczone w prostowanym materiale, chyba że sprostowania lub 
odpowiedzi, po śmierci osoby bezpośrednio zainteresowanej, dokonuje osoba 
zainteresowana w związku ze stosunkiem służbowym, wspólną pracą lub dzia-
łalnością albo w związku z więzami pokrewieństwa lub powinowactwa,  

3) sprostowanie odnosi się do wiadomości poprzednio sprostowanej,  
4) sprostowanie lub odpowiedź została nadesłana po upływie miesiąca od 

dnia opublikowania materiału prasowego, chyba że zainteresowana osoba nie 
mogła zapoznać się wcześniej z treścią publikacji, nie później jednak niż w cią-
gu 3 miesięcy od dnia opublikowania materiału prasowego,  

5) sprostowanie lub odpowiedź nie jest zgodna z wymaganiami określonymi 
w art. 32 ust. 7 lub nie została podpisana w sposób umożliwiający redakcji iden-
tyfikację autora.  

3. Odmawiając opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, redaktor na-
czelny jest obowiązany przekazać niezwłocznie wnioskodawcy pisemne zawia-
domienie o odmowie i jej przyczynach. Jeżeli odmowa nastąpiła z przyczyn 
wymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1–3, należy wskazać fragmenty, które 
nadają się do publikacji; do poprawionego w ten sposób sprostowania lub od-
powiedzi termin określony w ust. 2 pkt 4 biegnie na nowo od dnia doręczenia 
zawiadomienia o odmowie i jej przyczynach. Redakcja nie może odmówić za-
mieszczenia sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli zastosowano się do jej wskazań.  



 

 

114

4. Jeżeli zasadne sprostowanie nadesłane przez osobę zainteresowaną nie 
może być opublikowane z przyczyn określonych w ust. 1 i 2, redaktor naczelny, 
za zgodą tej osoby, może zamieścić własne wyjaśnienie czyniące zadość funkcji 
sprostowania.  

5. Sprostowanie lub odpowiedź mogą być podpisane pseudonimem, gdy 
podstawą sprostowania lub odpowiedzi jest zagrożenie dobra związanego 
z pseudonimem; nazwisko podaje się wtedy tylko do wiadomości redakcji.  

Rozdział 6 

Komunikaty i ogłoszenia 

Art. 34. 1. Redaktor naczelny jest obowiązany opublikować nieodpłatnie, 
w miejscu i w czasie właściwym ze względu na tematykę i na charakter publika-
cji, komunikat urzędowy pochodzący od naczelnych i centralnych organów 
państwowych, w tym pochodzący od naczelnych i centralnych organów admini-
stracji państwowej, jeżeli został nadesłany przez rzecznika prasowego rządu ze 
wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również wydanych na podstawie 
ustaw obwieszczeń, uchwał lub zarządzeń pochodzących od terenowych orga-
nów władzy i administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, nadesłanych 
w formie zwięzłych komunikatów przez właściwego przewodniczącego woje-
wódzkiej rady narodowej lub wojewodę w celu ogłoszenia w dzienniku lub 
odpowiednim czasopiśmie na terenie jego działania.  

3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1 i 2, należy opublikować, w uzgod-
nionym terminie, bez dokonywania zmian, zamieszczania uwag i zaprzeczeń, 
a w razie braku uzgodnienia terminu – w najbliższym przygotowywanym wyda-
niu.  

Art. 35. 1. Redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować od-
płatnie we wskazanym lub uzgodnionym terminie:  

1) prawomocny wyrok sądu lub inne orzeczenie zawierające klauzulę o opu-
blikowaniu,  

2) ogłoszenie sądu lub innego organu państwowego.  
2. Redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować nieodpłatnie, 

we wskazanym lub uzgodnionym terminie, list gończy.  

Art. 36. 1. Prasa może zamieszczać odpłatne ogłoszenia i reklamy.  
2. Ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego.  
3. Ogłoszenia i reklamy muszą być oznaczone w sposób niebudzący wątpli-

wości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego.  
4. Wydawca i redaktor mają prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i re-

klamy, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charak-
terem publikacji.  
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5. Na żądanie organów upoważnionych do tego na podstawie odrębnych 
przepisów wydawca lub redaktor są obowiązani do ujawnienia posiadanych 
nazw i adresów przedsiębiorców lub osób fizycznych, zamieszczających odpłat-
ne ogłoszenia lub reklamy w sprawach działalności gospodarczej. W tym wy-
padku art. 15 ust. 1 2 nie stosuje się. 

Rozdział 7 

Odpowiedzialność prawna 

Art. 37. Do odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane opubli-
kowaniem materiału prasowego stosuje się zasady ogólne, chyba że ustawa 
stanowi inaczej.  

Art. 37a. W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie 
materiału prasowego, sąd może orzec jako karę dodatkową przepadek materiału 
prasowego.  

Art. 37b. Sąd przekazuje właściwemu organowi rejestracyjnemu zawiado-
mienie o wyroku skazującym za przestępstwa, o których mowa w niniejszym 
rozdziale, niezwłocznie po uprawomocnieniu.  

Art. 38. 1. Odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane 
opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, 
którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowie-
dzialności wydawcy. W zakresie odpowiedzialności majątkowej odpowiedzial-
ność tych osób jest solidarna.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności cywilnej za 
naruszenie prawa spowodowane ujawnieniem materiału prasowego przed jego 
publikacją.  

Art. 39. 1. Osoba zainteresowana może dochodzić roszczenia o opublikowa-
nie sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli redaktor naczelny odmówił opubliko-
wania sprostowania lub odpowiedzi albo są one niewystarczające bądź nie uka-
zały się w terminie określonym w art. 32 ust. 1–4.  

2. Roszczeń, o których mowa w ust. 1, nie można dochodzić po upływie roku 
od dnia opublikowania materiału prasowego.  

Art. 40.  

Art. 41. Publikowanie zgodnych z prawdą i rzetelnych sprawozdań z jaw-
nych posiedzeń Sejmu i rad narodowych oraz ich organów, a także publikowa-
nie rzetelnych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego ujemnych ocen 
dzieł naukowych lub artystycznych albo innej działalności twórczej, zawodowej 
lub publicznej służy realizacji zadań określonych w art. 1 i pozostaje pod ochro-
ną prawa; przepis ten stosuje się odpowiednio do satyry i karykatury.  
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Art. 42. 1. Redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nade-
słanych przez Polską Agencję Prasową oraz za treść komunikatów urzędowych, 
o których mowa w art. 34, jak również za treść orzeczeń i ogłoszeń, o których 
mowa w art. 35.  

2. Wydawca i redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i re-
klam opublikowanych zgodnie z art. 36.  

Art. 43. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia 
dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału pra-
sowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej – podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.  

Art. 44. 1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności.  

2. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji, 
działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej 
w społecznie uzasadnionym interesie.  

Art. 45. Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone 
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.  

Art. 46. 1. Kto wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy uchyla się od 
opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, o których mowa w art. 31, albo 
publikuje takie sprostowanie lub odpowiedź wbrew warunkom określonym 
w ustawie – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.  

2. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, ściganie odbywa się z oskar-
żenia prywatnego.  

Art. 47. Kto wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 34–35 uchyla się od 
opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego organu 
państwowego, jak również listu gończego – podlega grzywnie albo karze ogra-
niczenia wolności. 

Art. 48. Kto rozpowszechnia materiał prasowy objęty przepadkiem lub prasę 
zabezpieczoną jako dowód rzeczowy – podlega grzywnie albo karze ogranicze-
nia wolności. 

Art. 49. Kto narusza przepisy art. 3, 11 ust. 2, art. 14, 15 ust. 2 i art. 27 
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

Art. 49a. Redaktor, który nieumyślnie dopuścił do opublikowania materiału 
prasowego zawierającego znamiona przestępstwa, o którym mowa w art. 37a  
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
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Rozdział 8 

Postępowanie w sprawach prasowych 

Art. 50. Postępowanie w sprawach wynikających z niniejszej ustawy prowa-
dzi się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że ustawa sta-
nowi inaczej.  

Art. 51.  

Art. 52. Roszczenia o opublikowanie sprostowania lub odpowiedzi, o któ-
rych mowa w art. 39, podlegają rozpoznaniu przez sąd.  

Art. 53. 1. Sprawy o przestępstwa określone w art. 43–44 podlegają rozpo-
znaniu przez sąd wojewódzki, a określone w art. 45–49a oraz o przestępstwa 
popełnione w prasie – przez sąd rejonowy.  

2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może wyznaczyć są-
dy rejonowe właściwe do rozpoznawania spraw o przestępstwa, o których mowa 
w art. 45–49a, oraz o przestępstwa popełnione w prasie – na obszarze właściwo-
ści danego sądu wojewódzkiego.  

3. W sprawach o przestępstwa popełnione przez opublikowanie materiału 
prasowego lub przestępstwa określone w niniejszej ustawie właściwość miej-
scową sądu ustala się według siedziby redakcji, a następnie wydawnictwa, a gdy 
ta siedziba nie jest znana lub znajduje się za granicą – według miejsca ujawnie-
nia lub rozpowszechniania materiału prasowego. Jeżeli w tej samej sprawie 
wszczęto postępowanie w kilku sądach, właściwy jest ten sąd, w którym naj-
pierw wszczęto postępowanie. 

Art. 54. W razie odmowy wszczęcia postępowania karnego przeciwko 
dziennikarzowi o przestępstwo określone w ustawie oraz o przestępstwo popeł-
nione w prasie lub inny czyn związany z wykonywaniem zawodu dziennikar-
skiego albo umorzenia takiego postępowania, sąd lub prokurator może przeka-
zać sprawę do rozpoznania jedynie właściwemu sądowi dziennikarskiemu.  

Art. 54a. W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania z powodu bra-
ku w czynie popełnionym znamion czynu zabronionego, przysługuje od Skarbu 
Państwa odszkodowanie w wysokości rzeczywiście poniesionych strat.  

Art. 54b. Przepisy o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach 
prasowych stosuje się odpowiednio do naruszeń prawa związanych z przekazy-
waniem myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków przeznaczonych do 
rozpowszechniania, niezależnie od techniki przekazu, w szczególności publika-
cji nieperiodycznych oraz innych wytworów druku, wizji i fonii. 
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Rozdział 9 

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe  
i końcowe 

Art. 55. W ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji 
rzemiosła (DzU z 1983 r. Nr 7, poz. 40) w rozdziale 1 po art. 3 dodaje się art. 
3[1] w brzmieniu:  

„Art. 3[1]. Sprawy wydawania zezwoleń na wykonywanie rzemiosła w za-
kresie małej poligrafii dla celów handlowych i reklamowych oraz rejestrowania 
i kontroli zakładów usługowych i znajdujących się w nich urządzeń określają 
przepisy Prawa prasowego; w pozostałym zakresie do działalności tych zakła-
dów stosuje się przepisy niniejszej ustawy.”  

Art. 56. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz nie-
których innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nieuspołecz-
nionej (DzU z 1983 r. Nr 43, poz. 193) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 3:  
a) w ust. 4 wyrazy „sztuki, przedsiębiorstw fonografii i poligrafii” zastępuje 

się wyrazami „sztuki i przedsiębiorstw fonografii”,  
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  
„6. Sprawy wydawania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

poligrafii oraz rejestrowania i kontroli przedsiębiorstw i urządzeń poligraficz-
nych określają przepisy Prawa prasowego; w pozostałym zakresie do działalno-
ści tych przedsiębiorstw stosuje się przepisy niniejszej ustawy.”,  

2) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „i poligrafii” skreśla się.  

Art. 57. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk 
(DzU Nr 20, poz. 99 i z 1983 r. Nr 44, poz. 204) wprowadza się następujące 
zmiany:  

1) w art. 2 skreśla się pkt 7;  
2) w art. 3 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:  
„3. Do właściwości Głównego Urzędu należą także sprawy udzielania i co-

fania zezwoleń na prowadzenie prasowej działalności wydawniczej lub nakład-
czej oraz na wydawanie dzienników i czasopism w zakresie i na zasadach okre-
ślonych w Prawie prasowym.  

4. W sprawach, o których mowa w ust. 3, Główny Urząd współdziała z Na-
rodową Radą Kultury, Radą Prasową, Polską Akademią Nauk, właściwymi 
ministrami, kierownikami urzędów centralnych, z centralnymi organami organi-
zacji politycznych, związków zawodowych, organizacji spółdzielczych, samo-
rządowych i innych organizacji społecznych oraz kościołów i innych związków 
wyznaniowych.”;  

3) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Sprawy zastrzeżone w przepisach szczególnych do właściwości Głównego 
Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk i jego organów terenowych przechodzą 
odpowiednio do właściwości Głównego Urzędu oraz okręgowych urzędów.”;  

4) w art. 23 końcowe wyrazy „z wyjątkiem przepisów dotyczących udziela-
nia zezwoleń na wydawanie czasopism, jak również rejestracji i kontroli zakła-
dów poligraficznych, zakładów wytwarzających pieczątki, zakładów wytwarza-
jących publikacje i ilustracje sposobem światłoczułym oraz aparatów do powie-
lania” skreśla się.  

Art. 58. 1. Postępowanie w sprawach wynikających z niniejszej ustawy, 
z zastrzeżeniem ust. 2, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy i do tego 
czasu niezakończone, toczy się do zakończenia w danej instancji według przepi-
sów dotychczasowych.  

2. Sprawy dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności 
usługowej w zakresie małej poligrafii, w których postępowanie wszczęte przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało do tego czasu zakończone, 
podlegają przekazaniu do dalszego postępowania organowi właściwemu w myśl 
tej ustawy; postępowanie toczy się z uwzględnieniem jej przepisów.  

3.  

Art. 59. 1. Działający w dniu wejścia w życie ustawy wydawcy dzienników 
i czasopism zachowują dotychczasowe uprawnienia, jeżeli w terminie 6 miesię-
cy od dnia jej wejścia w życie oświadczą w Głównym Urzędzie Kontroli Publi-
kacji i Widowisk gotowość prowadzenia tej działalności oraz wskażą dane okre-
ślone w art. 19 ust. 3.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zezwoleń na wydawanie okre-
ślonego dziennika lub czasopisma, z tym że wskazanie dotyczy danych określo-
nych w art. 20 ust. 2.  

3. Wydane do dnia wejścia w życie ustawy zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności poligraficznej oraz usługowej w zakresie małej poligrafii zachowują 
ważność, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie osoby prowa-
dzące taką działalność oświadczą Ministrowi Kultury i Sztuki gotowość prowa-
dzenia tej działalności oraz wskażą dane określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 30 ust. 6.  

Art. 60. Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc wszelkie przepisy doty-
czące przedmiotów w niej unormowanych, a w szczególności traci moc dekret 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. – Prawo prasowe (DzU 
Nr 89, poz. 608).  

Art. 61. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1984 r.  



Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację pu-
bliczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 
określonych w niniejszej ustawie.  

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających od-
mienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.  

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do in-
formacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.  

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 
wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:  
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej 

w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,  
2) wglądu do dokumentów urzędowych,  
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzą-

cych z powszechnych wyborów.  
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego 

uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach pu-
blicznych.  

Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze pu-
bliczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:  

1) organy władzy publicznej,  
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,  
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,  
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne 

samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jed-
nostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,  

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które 
wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby 
prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub sa-
morządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozu-
mieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.  

2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związ-
kowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 
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2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i woje-
wódzkich komisjach dialogu społecznego (DzU Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), 
oraz partie polityczne.  

3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.  

Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie 
i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 
oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.  

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na pry-
watność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie do-
tyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek 
z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania 
funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują 
z przysługującego im prawa.  

3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji 
o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szcze-
gólności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu 
na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub 
innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funk-
cje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.  

4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, 
nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących 
postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpa-
trywania spraw.  

Rozdział 2 

Dostęp do informacji publicznej 

Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:  
1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:  
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,  
b) projektowaniu aktów normatywnych,  
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realiza-

cji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,  
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:  
a) statusie prawnym lub formie prawnej,  
b) organizacji,  
c) przedmiocie działalności i kompetencjach,  
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,  
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

3–5,  
f) majątku, którym dysponują,  
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3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, 
w tym o:  

a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,  
b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu 

terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności 
w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,  

c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,  
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,  
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,  
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i za-

sadach udostępniania danych w nich zawartych,  
g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie 

określonym w przepisach odrębnych,  
h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określo-

nym w przepisach odrębnych,  
4) danych publicznych, w tym: 
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:  
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,  
– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, 

wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,  
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej 

i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,  
c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy pu-

blicznej,  
d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyj-

nych,  
5) majątku publicznym, w tym o:  
a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,  
b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,  
c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodo-

wych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, 
a także kas chorych,  

d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym 
z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)–c), oraz pożytkach 
z tego majątku i jego obciążeniach,  

e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których 
mowa w lit. a)–c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu 
spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania 
strat,  

f) długu publicznym,  
g) pomocy publicznej,  
h) ciężarach publicznych.  
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2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia 
woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariu-
sza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego 
kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.  

Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:  
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, 

w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,  
2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,  
3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, 

i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, 
dokumentujących te posiedzenia. 

2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.  

Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn In-
formacji Publicznej – w celu powszechnego udostępniania informacji publicz-
nej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany 
dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”.  

2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej 
przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.  

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostęp-
niania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmio-
ty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie In-
formacji Publicznej również inne informacje publiczne.  

4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostęp-
niania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu do-
stępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych 
w Biuletynie Informacji Publicznej.  

5. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie In-
formacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia 
jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, 
a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego 
dokonano wyłączenia jawności.  

6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji 
Publicznej są obowiązane do:  

1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający in-
formację,  

2) podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wy-
tworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,  

3) dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która 
wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,  

4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,  
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5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnie-
nia informacji.  

Art. 9. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną 
Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą wykaz podmiotów, o których mo-
wa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich 
stronami.  

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biule-
tynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające 
udostępnieniu w tej drodze. 

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać 
ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do za-
mieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji:  
1) gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Pu-

blicznej tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2,  
2) gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1, 
3) udostępnia nieodpłatnie przykładowe oprogramowanie służące do tworze-

nia stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określo-
nymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źródłowe tego opro-
gramowania.  

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporzą-
dzenia:  

1) szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron 
Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:  

a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,  
b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,  
2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,  
3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udo-

stępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej  
– mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biule-

tynu Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność równego trakto-
wania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa 
do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji opro-
gramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat 
licencyjnych.  

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biulety-
nie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.  

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest 
udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.  

Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana:  
1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,  
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2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia 
umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.  

Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa 
w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający in-
formację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację 
lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, 
która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.  

2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić 
możliwość:  

1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub  
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, 

powszechnie stosowany nośnik informacji.  

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez 
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wnios- 
ku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.  

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie okre-
ślonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym 
terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, 
nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.  

Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w spo-
sób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi 
dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnie-
nia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.  

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób 
lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia 
powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostęp-
nienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej 
formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, 
jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku 
o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomie-
niu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.  

Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma po-
nieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udo-
stępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we 
wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości od-
powiadającej tym kosztom.  

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia 
wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie infor-
macji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia 
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wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku 
w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.  

Art. 16. 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie po-
stępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 
przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.  

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postę-
powania administracyjnego, z tym że:  

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,  
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także 

imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęty stanowisko w toku postępowania 
o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których 
dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnie-
nia informacji.  

Art. 17. 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia in-
formacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia 
informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy 
art. 16 stosuje się odpowiednio. 

2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące odwołania.  

Art. 18. 1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzą-
cych z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.  

2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których 
mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty 
wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.  

3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe 
lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną 
lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.  

4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, 
z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnio-
nego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.  

Art. 19. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostęp-
niają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią 
materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.  

Art. 20. Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących 
z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jed-
nostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.  

Art. 21. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informa-
cji publicznej stosuje się, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 22, 
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przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sąda-
mi administracyjnymi (DzU Nr 153, poz. 1270), z tym że:  

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od 
dnia otrzymania skargi,  

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z od-
powiedzią na skargę.  

Art. 22. 1. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji 
publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę 
danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, 
służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa 
do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.  

2. Podmiot, którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej, ma interes 
prawny w przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie po-
zwanej.  

3. Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, 
jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił 
udostępnienia informacji publicznej.  

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia infor-
macji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku.  

Rozdział 3 

Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe 
i końcowe 

Art. 24. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (DzU Nr 5, 
poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, 
poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, 
poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza się na-
stępujące zmiany:  

1) dodaje się art. 3a w brzmieniu:  
„Art. 3a. W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicz-
nej (DzU Nr 112, poz. 1198).”;  

2) w art. 4:  
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych 

oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie 
informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów infor-
macja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.”,  

b) skreśla się ust. 2,  
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c) w ust. 3 wyrazy „Na żądanie redaktora naczelnego” zastępuje się wyraza-
mi „W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczel-
nego,”,  

d) skreśla się ust. 5 i 6;  
3) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadania 

rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.”.  

Art. 25. 1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakoń-
czonych w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym roz-
strzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.  

2. Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w termi-
nie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną 
albo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.  

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem 
przepisu art. 8 ust. 3, który odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania 
w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, o którym 
mowa w:  

1) art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d)  
– wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,  

2) art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)–d) i lit. f) – wchodzi w życie po upływie 18 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,  

3) art. 6 ust. 1 pkt 5 – wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wej-
ścia w życie ustawy.  
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