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Zja wi sko „dzien ni ków in ter ne to wych” 

Sta tus praw ny po wszech nie do st´p nych „elek tro nicz nych dzien ni -
ków” (z ang. web -logs, blogs) nie bu dził wie lu kon tro wer sji, do pó ki ich
au to rzy ogra ni cza li si´ do opi sy wa nia oso bi stych roz te rek, dzie làc si´
swoimi prze my Êle nia mi z wà skim gro nem słu ̋ à cych ra dà i do brym sło -
wem czy tel ni ków. Jed nak w mia r´ jak ro sło za in te re so wa nie In ter ne tem,
wie lu je go u˝yt kow ni ków uzna ło, ˝e sieç glo bal na sta no wi ich je dy nà
szan s´ na speł nie nie ̋ y cio we go ma rze nia o zo sta niu dzien ni ka rzem. Po -
wsta wa ły licz ne blo gi opi su jà ce i ko men tu jà ce bie ̋ à ce wy da rze nia po li -
tycz ne czy go spo dar cze. Au to rzy nie szcz´ dzi li nie raz su ro wej kry ty ki,
czu jàc si´ w peł ni swo bod nie pod płasz czem in ter ne to wej ano ni mo wo -
Êci. Wy da wa ło si´, ˝e zna leê li ide al ne roz wià za nie – z jed nej stro ny uda -
wa ło im si´ zgro ma dziç cz´ sto wi´k szà licz b´ czy tel ni ków, ni˝ miał nie -
je den tra dy cyj ny pe rio dyk, z dru giej zaÊ – mo gli two rzyç bez kr´ pu jà ce go
swo bo d´ (j´ zy ka czy kla wia tu ry) gor se tu praw nych ogra ni czeƒ sto so wa -
nych w de mo kra tycz nym paƒ stwie pra wa. Wy da je si´, ̋ e ta swo ista „sza -
ra stre fa” In ter ne tu roz ro sła si´ ju˝ na ty le, ˝e by wzbu dziç pra wo daw -
cze za in te re so wa nie paƒstw. W ni niej szym opra co wa niu pod da ne zo sta ły
ana li zie prze pi sy kra jo we, mo gà ce zna leêç za sto so wa nie do „in ter ne to -
wych dzien ni ków”, ze sta wio ne z – wcià˝ nie ubra ny mi w for m´ pra wa –
wy bra ny mi opi nia mi or ga nów eu ro pej skich. Au tor ka chce przed sta wiç
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ist nie jà cy stan praw ny oraz su ge stie ewen tu al nych zmian, umo˝ li wia jà -
cych stwo rze nie ela stycz nych i ra cjo nal nych ram dla elek tro nicz nej dzia -
łal no Êci pra so wej. 

Przed prze pro wa dze niem ana li zy obo wià zu jà cych prze pi sów nie zb´d -
ne jest do ko na nie pod sta wo wych usta leƒ ter mi no lo gicz nych ma jà cych
za sto so wa nie do ba da ne go ob sza ru. Ana li za ta ka jest nie zb´d na wo bec
roz bie˝ no Êci w po wszech nie przy j´ tej ter mi no lo gii mi´ dzy na ro do wej
i pol skim j´ zy ku praw nym. 

Przed mio tem roz wa ̋ aƒ jest ak tyw noÊç po dej mo wa na w sie ci elek -
tro nicz nej, po le ga jà ca na umiesz cza niu w tej ̋ e sie ci ma te ria łów in for -
ma cyj nych. Dla jej re ali za cji nie zb´d ne jest za an ga ̋ o wa nie wie lu osób,
któ rych sy tu acja praw na dia me tral nie si´ ró˝ ni. Ma my tu do czy nie nia
przede wszyst kim z dwie ma ka te go ria mi pod mio tów: 1) au to ra mi tre Êci
umiesz cza nej w In ter ne cie, 2) ad mi ni stra to ra mi do men, w któ rych
miesz czà si´ stro ny za wie ra jà ce da ne tre Êci (ope ra tor por ta lu in ter ne -
to we go, udo st´p nia jà cy swo jà in fra struk tu r´ dla ko rzy sta jà cych z je go
usług in ter nau tów, nie spra wu jà cy jed nak me ry to rycz ne go nad zo ru nad
tre Êcia mi tam za miesz cza ny mi). Dla po trzeb ni niej sze go opra co wa nia
przy j´ ta zo sta ła ter mi no lo gia pol skiej usta wy z 18 lip ca 2002 r. o Êwiad -
cze niu usług dro gà elek tro nicz nà (DzU nr 144/2002, poz. 1204 z póên.
zm.; da lej uoÊu de), choç u˝y ty w niej za kres po j´ cio wy nie zu peł nie po -
kry wa si´ z po da ny mi wy ̋ ej de fi ni cja mi. Mi mo te go w ni niej szych roz -
wa ̋ a niach usłu go bior ca to au tor tre Êci, usłu go daw ca zaÊ to ad mi ni stra -
tor do me ny. 

W ce lu uzu peł nie nia tej cz´ Êci wy wo du na le ̋ y jed nak wspo mnieç, ˝e: 
1. doÊç po wszech na jest sy tu acja, kie dy au tor tre Êci jest ad mi ni stra -

to rem do me ny (za tem za kre sy po j´ cio we wspo mnia nych ter mi nów
na kła da jà si´);

2. po stro nie usłu go bior ców zna leêç si´ mo gà, obok au to ra tre Êci, tak -
˝e: re dak tor wi try ny (nie ko niecz nie sa mo dziel nie lub nie wy łàcz -
nie two rzà cy ma te ria ły umiesz cza ne na wi try nie, czu wa jà cy jed -
nak nad ich tre Êcià, ale nie Êwiad czà cy jed no cze Ênie usług
te le ko mu ni ka cyj nych, a wi´c w myÊl uoÊu de b´ dà cy tak ̋ e „usłu -
go bior cà”) i in ne oso by (u˝y wa jàc ter mi no lo gii pra wa pra so we go
– człon ko wie re dak cji) ma jà ce wpływ na kształt wi try ny. Obie wy -
mie nio ne gru py okre Êla ne sà w ter mi no lo gii mi´ dzy na ro do wej po -
j´ ciem „do staw ców tre Êci” (In ter net Con tent Pro vi der – ICP);

3. w po wszech nie przy j´ tej mi´ dzy na ro do wej no men kla tu rze po j´ cie
„usłu go daw cy” do ty czy „do staw cy usług in ter ne to wych” (In ter net
Se rvi ce Pro vi der – ISP) lub „do staw cy do st´ pu do In ter ne tu” (In -
ter net Ac cess Pro vi der – IAP), któ re to ter mi ny ozna cza jà przede
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wszyst kim pod mio ty Êwiad czà ce (na mniej szym – IAP, lub wi´k -
szym – ISP, ob sza rze) 1 usłu gi te le ko mu ni ka cyj ne po le ga jà ce na
udo st´p nie niu in fra struk tu ry tech nicz nej za pew nia jà cej po łà cze -
nie z sie cià glo bal nà, nie ko niecz nie zaÊ (choç cz´ sto tak ̋ e) „wir -
tu al ne miej sce” w sie ci glo bal nej w po sta ci wi try ny, na któ rej mo -
gà byç umiesz cza ne elek tro nicz ne tre Êci. W myÊl pol skiej uoÊu de
ka te go ria ta za li cza na b´ dzie tak ̋ e do „usłu go daw ców”. Dla ni -
niej szych roz wa ̋ aƒ ta gru pa pod mio tów nie ma zna cze nia, dla te -
go wy łà czo na zo sta ła z za kre su de fi nio wa nej tu ter mi no lo gii (za -
rów no usta wa kra jo wa, jak i stan dar dy mi´ dzy na ro do we co do
za sa dy nie prze wi du jà od po wie dzial no Êci tych pod mio tów za tre -
Êci za miesz cza ne w sie ci elek tro nicz nej). 

Sta no wi sko Par la men tu Eu ro pej skie go wo bec 
od po wie dzial no Êci za tre Êci „dzien ni ków in ter ne to wych” 
(re zo lu cja z 25 wrze Ênia 2008 r. w spra wie kon cen tra cji

i plu ra li zmu me diów)

Pro blem oce ny praw nej tre Êci do st´p nych w glo bal nej sie ci zwró cił
uwa g´ Par la men tu Eu ro pej skie go w 2008 r. Ju˝ na eta pie pro jek tu spra -
woz da nia Ko mi sji Kul tu ry i Edu ka cji sta no wi sko PE sta ło si´ przed mio -
tem o˝y wio nej, ogól no eu ro pej skiej dys ku sji. Wy da ny w mar cu 2008 r.
Pro jekt spra woz da nia w spra wie kon cen tra cji i plu ra li zmu me diów
w Unii Eu ro pej skie j2 za wie rał doÊç su ro wà oce n´ zja wi ska tzw. blo gos -
fe ry. Pod kre Êla no w nim po wa˝ ne nie bez pie czeƒ stwo, ja kie ona ze so bà
nie sie3 i wska zy wa no ko niecz noÊç pod j´ cia zde cy do wa nych dzia łaƒ zmie -
rza jà cych do re gu la cji te go no we go ob sza ru me dial nej ak tyw no Êci.
W spra woz da niu Ko mi sja PE za le ci ła przede wszyst kim po wo ła nie w paƒ -
stwach człon kow skich nie za le˝ nych rzecz ni ków praw oby wa tel skich ds.
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1 O po dzia le usłu go daw ców in ter ne to wych szcze gó ło wo: W.Lehr, Un der stan ding Ver -
ti cal In te gra tion in the In ter net, MIT In ter net and Te le coms Co nver gen ce Con sor tium,
1998, s. 2, http://dspa ce.mit.edu/bit stre am/han dle/1721.1/1497/Lehr.pdf?se qu en ce=2
(po bra ne 4.02.2009).

2 O sygn. 2007/2253 (INI); da lej: Pro jekt.
3 „Choç blo gi in ter ne to we sta jà si´ co raz po wszech niej szym Êrod kiem au to ek spre sji

za rów no osób za wo do wo zwià za nych z me dia mi, jak i osób pry wat nych, sta tus ich au -
to rów i wy daw ców, w tym ich sta tus praw ny, nie jest okre Êlo ny ani wy ja Ênio ny czy -
tel ni kom ta kie go blo gu, co po wo du je nie pew noÊç co do bez stron no Êci, rze tel no Êci, ochro -
ny êró deł, sto so wa nia ko dek sów etycz nych i po dzia łu od po wie dzial no Êci w przy pad ku
po zwów sà do wych”, pkt O Pre am bu ły Pro jek tu.

4 Pkt 2. Pro jek tu.



me dió w4 oraz wy ja Ênie nie sta tu su – praw ne go czy nie – blo gów in ter ne -
to wych, za ch´ ca jàc do ich do bro wol ne go ozna cza nia, sto sow nie do za -
wo do wej i fi nan so wej od po wie dzial no Êci i in te re sów au to rów i wy daw -
ców.5 Po nad to Ko mi sja w Pro jek cie do pin go wa ła do wzmo ̋ e nia dzia łaƒ
na rzecz stwo rze nia kar ty wol no Êci me diów i dà ̋ e nia do przy j´ cia jej
w ca łej Eu ro pie6 oraz pod kre Êli ła ko niecz noÊç wpro wa dze nia mo ni to ro -
wa nia i wdra ̋ a nia sys te mów plu ra li zmu me diów.7 Au to rzy Pro jek tu pod -
kre Êla li wzrost zna cze nia ma te ria łów pra so wych opra co wy wa nych przez
in ter nau tów, tak ̋ e nie po sia da jà cych sta tu su dzien ni ka rzy (tzw. user -ge -
ne ra ted con tent – UGC) oraz nie ure gu lo wa nà kwe sti´ wy na gro dze nia
za ich wy ko rzy sta nie przez ser wi sy pra so we8 i za gro ̋ e nia dla pry wat no -
Êci, ja kie nie sie po pu lar noÊç tych ma te ria łów.9 Suk ces tzw. dzien ni kar -
stwa oby wa tel skie go po wo du je tak ̋ e – zda niem Ko mi sji – po czu cie
zmniej sze nia sta bi li za cji za wo do wej pro fe sjo nal nych dzien ni ka rzy.10

Pro jekt po ru szył wie le istot nych kwe stii, wy wo łał jed nak ma so wy
sprze ciw in ter nau tów wo bec – ich zda niem – pró by ogra ni cze nia ich swo -
bo dy wy po wie dzi na rz´ dzia mi pra wa pra so we go. Praw do po dob nie wsku -
tek tej sil nej, po wszech nej kry ty ki opar ta na nim Re zo lu cja 11 za wie ra je -
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5 Pkt 9. Pro jek tu. Prze wod ni czà ca Ko mi sji M.Mi ko wy ja Êni ła, ˝e za da nie to po win no
zo staç prze ka za ne po wo ła nej w tym ce lu gru pie spe cja li stów, któ rzy opra co wa li by sta -
no wi sko i za le ce nia do ty czà ce m.in. praw nej sy tu acji blo gów w Êwie tle eu ro pej skie go
pra wa i prak ty ki; za: D.Pszczół kow ska, Eu ro par la ment uwa ̋ a, ˝e blo gi sà groê ne, „Ga -
ze ta Wy bor cza”, 24.06.08.

6 Pkt 3. Pro jek tu.
7 Pkt 4. Pro jek tu.
8 Pkt M Pre am bu ły Pro jek tu zwra cał uwa g´ na „wy ko rzy sty wa nie w pu bli ka cjach

ko mer cyj nych w co raz wi´k szym stop niu tre Êci two rzo nych przez u˝yt kow ni ków –
zwłasz cza tre Êci au dio wi zu al nych – za sym bo licz nà opła tà, co ro dzi po dej rze nia o nie -
uczci wà kon ku ren cj´ wÊród osób za wo do wo zwià za nych z me dia mi”. W pkt 7. Ko mi sja
za pro po no wa ła wprost: „wpro wa dze nie opłat od po wia da jà cych war to Êci han dlo wej tre -
Êci two rzo nych przez u˝yt kow ni ków oraz sto so wa nie ko dek sów etycz nych i wa run ków
wy ko rzy sty wa nia w pu bli ka cjach ko mer cyj nych tre Êci two rzo nych przez u˝yt kow ni -
ków”.

9 Pkt N Pre am bu ły Pro jek tu wska zy wał, ˝e „co raz wi´k sze wy ko rzy sty wa nie tre Êci
two rzo nych przez u˝yt kow ni ków i po le ga nie na nich mo ̋ e od biç si´ nie ko rzyst nie na
sfe rze pry wat nej oby wa te li i osób pu blicz nych po przez stwo rze nie sy tu acji cià głej in -
wi gi la cji”.

10 Pkt L Pre am bu ły Pro jek tu sy gna li zo wał, ˝e „co raz wi´k szy pro cent dzien ni ka rzy
stwier dza, i˝ za trud nie ni sà na nie pew nych wa run kach, bez gwa ran cji so cjal nych po -
wszech nych na nor mal nym ryn ku pra cy, i ˝e jest bar dziej praw do po dob ne, i˝ wa run -
ki te wy st´ pu jà w no wych paƒ stwach człon kow skich”.

11 Re zo lu cja Par la men tu Eu ro pej skie go z 25.09.2008 r. w spra wie kon cen tra cji i plu -
ra li zmu me diów w Unii Eu ro pej skiej (A6 -0303/2008).



dy nie nie licz ne i bar dzo za cho waw cze po sta no wie nia do ty czà ce praw -
nej re gu la cji „dzien ni ków elek tro nicz nych”.12 Za war te w niej nie licz ne
po sta no wie nia, do ty czà ce eu ro pej skiej blo gos fe ry, pod su mo wa ne sà
w pkt 25., w któ rym PE „za ch´ ca do otwar tej dys ku sji na te mat wszyst -
kich kwe stii zwià za nych ze sta tu sem blo gów in ter ne to wych”. 

Mi mo za cho waw cze go sta no wi ska Par la men tu Eu ro pej skie go pierw -
sza kon kret na od po wiedê na py ta nie o od po wie dzial noÊç za tre Êci
umiesz cza ne w In ter ne cie, zwłasz cza na ru sza jà ce do bra oso bi ste, zna -
la zła si´ w jed nym z nie daw nych orze czeƒ ETPC, omó wio nym da lej. 

Sta no wi sko ETPC w spra wie gwa ran cji praw nych przed
naru sze niem dóbr oso bi stych w sie ci (na przy kła dzie

orzecze nia w spra wie K.U. prze ciw ko Fin lan dii 2872/02)

W grud niu 2008 r. Eu ro pej ski Try bu nał Praw Czło wie ka w Stras bur -
gu wy dał orze cze nie w spra wie K.U. prze ciw ko Fin lan dii (nr apli ka cji
2872/02). Spra wa do ty czy ła anon su, umiesz czo ne go na por ta lu o cha -
rak te rze ma try mo nial nym, za wie ra jà ce go da ne (m.in. zdj´ cie i nu mer
te le fo nu) 12-let nie go chłop ca oraz za pro sze nie do kon tak tu z nim in -
nych chłop ców w po dob nym lub star szym wie ku. Wsku tek umiesz cze -
nia anon su chło piec do stał pro po zy cj´ spo tka nia od du ̋ o star sze go m´˝ -
czy zny. Oj ciec ofia ry te go nie for tun ne go „˝ar tu” za ̋ à dał od ope ra to ra
ser wi su da nych oso by, któ ra umie Êci ła anons w sie ci. Kie dy ich uzy ska -
nie oka za ło si´ z punk tu wi dze nia fiƒ skie go pra wa nie mo˝ li we, oj ciec
dziec ka wy stà pił do ETPC, za rzu ca jàc wła dzom fiƒ skim nie sku tecz noÊç
w za pew nie niu ochro ny pry wat no Êci (na ru sze nie art. 8 EKPC) wo bec
bra ku mo˝ li wo Êci iden ty fi ka cji spraw cy prze st´pstw in ter ne to wych. 

ETPC uznał rosz cze nie po wo da, stwier dza jàc na ru sze nie art. 8 Kon -
wen cji przez Fin lan di´. Try bu nał wska zał, ˝e: „paƒ stwo ma nie tyl ko
obo wià zek po wstrzy ma nia si´ od in ge ren cji w ˝y cie pry wat ne jed nost -
ki, ale tak ̋ e po zy tyw ny obo wià zek po le ga jà cy na stwo rze niu Êrod ków
praw nych ochro ny ̋ y cia pry wat ne go jed nost ki rów nie˝ wte dy, gdy w gr´
wcho dzà re la cje mi´ dzy jed nost ka mi. Paƒ stwo ma swo bo d´ wy bo ru tych
Êrod ków, ale sku tecz ne od stra sza nie od po peł nia nia po wa˝ nych prze -
st´pstw, kie dy w gr´ wcho dzà pod sta wo we aspek ty ˝y cia pry wat ne go,
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12 Punkt AH Pre am bu ły za wie ra je dy nie kon sta ta cj´: „blo gi in ter ne to we wno szà no -
wy, wa˝ ny wkład w wol noÊç sło wa i sà co raz cz´ Êciej wy ko rzy sty wa ne za rów no przez
oso by za wo do wo zwià za ne z me dia mi, jak i oso by pry wat ne”, a pkt 18. re zo lu cji mó wi
o zna cze niu sa mo re gu la cji w za pew nia niu plu ra li zmu me diów. Wszyst kie od wa˝ ne pro -
po zy cje Ko mi sji PE zo sta ły w Re zo lu cji po mi ni´ te.



wy ma ga przy j´ cia od po wied nich re gu la cji z za kre su pra wa kar ne go”.13

Naj istot niej sze w oma wia nym orze cze niu, tak ̋ e z punk tu wi dze nia pol -
skie go usta wo daw cy, jest uzna nie przez Try bu nał za nie wy star cza jà cà
we wn´trz nej re gu la cji praw nej, umo˝ li wia jà cej do cho dze nie od po wie -
dzial no Êci je dy nie od ope ra to ra ser wi su in ter ne to we go, nie zaÊ od spraw -
cy na ru sze nia. ETPC uznał za ko niecz nie wpro wa dze nie bez po Êred niej
od po wie dzial no Êci na ru szy cie la. Pod kre Êlił: „Mi mo i˝ wol noÊç wy po wie -
dzi i po uf noÊç ko mu ni ka cji sà istot ny mi war to Êcia mi i u˝yt kow ni cy In -
ter ne tu po win ni mieç gwa ran cje, ˝e ich pry wat noÊç i swo bo da wy po -
wie dzi b´ d´ chro nio ne, to ta ka gwa ran cja nie mo ̋ e mieç cha rak te ru
ab so lut ne go i w okre Êlo nych sy tu acjach, ta kich jak za po bie ga nie prze -
st´p stwom czy ochro na praw i wol no Êci in nych osób, mo ̋ e do zna waç
ogra ni czeƒ”.14

Ten prze ło mo wy wy rok ma istot ne znacz nie tak ̋ e dla pol skie go usta -
wo daw cy, któ ry nie za pew nia w sys te mie pra wa kra jo we go jed no znacz -
nej mo˝ li wo Êci do cho dze nia rosz cze nia bez po Êred nio od spraw cy na ru -
sze nia. Szcze gó ło we omó wie nie prze pi sów kra jo wych oraz ana li za
ewen tu al nej mo˝ li wo Êci po cià gni´ cia do od po wie dzial no Êci spraw cy na -
ru sze nia w opar ciu o prze pi sy obo wià zu jà ce go w Rzecz po spo li tej pra wa
po da no da lej. 

Ana li za obo wià zu jà cych prze pi sów pra wa kra jo we go
i ich apli ka cji do no wych sta nów fak tycz nych 

zwià za nych z elek tro nicz nà wy mia nà in for ma cji

Do praw nej kwa li fi ka cji „dzien ni ków in ter ne to wych” za sad nie sto -
so wa na jest usta wa z 26 stycz nia 1984 r. Pra wo pra so we (DzU nr 5/1984,
poz. 24 z póên. zm.; da lej: pr.pr.). Dla do ko ny wa nej ana li zy klu czo we
zna cze nie ma art. 7 oma wia ne go ak tu, za wie ra jà cy usta wo we de fi ni cje
„pra sy”, „dzien ni ka”, „cza so pi sma”, „dzien ni ka rza”, „ma te ria łu pra so -
we go”, „re dak cji” i „re dak to ra na czel ne go”. Pró ba po trak to wa nia ak tyw -
no Êci opi sa nej na wst´ pie, re ali zo wa nej przy wy ko rzy sta niu „dzien ni ków”
lub ser wi sów in ter ne to wych, ja ko dzien ni kar stwa in ter ne to we go po zwa -
la na uzna nie jej za de sy gnu jà cà pra s´, sà to bo wiem bez wàt pie nia „pu -
bli ka cje pe rio dycz ne, nie two rzà ce za mkni´ tej, jed no rod nej ca -
ło Êci”, opa trzo ne sta łym ty tu łem al bo na zwà i uka zu jà si´ nie rza dziej
ni˝ raz do ro ku. Na kwa li fi ka cj´ ta kà w szcze gól no Êci po zwa la za war ta
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13 Za opra co wa niem Hel siƒ skiej Fun da cji Praw Czło wie ka, wy rok w spra wie K.U. prze -
ciw ko Fin lan dii, 3.12.08. Fun da cja wy stà pi ła w oma wia nej spra wie ja ko „przy ja ciel sàdu”.

14 Ibi dem.



w cy to wa nym pkt.1 klau zu la ogól na, za li cza jà ca do kr´ gu re gu lo wa nej
usta wà pra sy „wszel kie ist nie jà ce i po wsta jà ce w wy ni ku po st´ pu tech -
nicz ne go Êrod ki ma so we go prze ka zy wa nia”, w któ rà to de fi ni cj´ In ter -
net wpi su je si´ zna ko mi cie. 

Li te ral na ana li za ko lej nych ust´ pów prze pi su po zwa la wy łà czyç pu -
bli ka cje elek tro nicz ne z kr´ gu dwóch pod ka te go rii pra sy: dzien ni ków oraz
cza so pism, bo wiem speł nia jà ich de fi ni cj´ pe rio dy ki uka zu jà ce si´ dru -
kiem lub w po sta ci prze ka zu za po mo cà dêwi´ ku i ob ra zu. Prze kaz elek -
tro nicz ny nie mo ̋ e byç uto˝ sa mia ny z dru ko wa ny mi eg zem pla rza mi pe -
rio dy ku, na wet je Êli treÊç by ła by to˝ sa ma.15 Choç za tem wi´k szoÊç wi tryn
in ter ne to wych za wie ra ele men ty dêwi´ ku (choç by w po sta ci re klam),
trud no uznaç je za prze kaz pe rio dycz ny, bo wiem ów dêwi´k czy dêwi´k
i ob raz nie sta no wià ich ele men tów kon sty tu tyw nych ani ko niecz nych.16

Po za tym tak sze ro ka in ter pre ta cja oma wia nej de fi ni cji usta wo wej na -
kła da ła by na pod mio ty re gu lar nie ak tu ali zu jà ce tre Êci umiesz cza ne na
wi try nie in ter ne to wej, za wie ra jà cej ele ment dêwi´ ku, obo wià zek re je -
stra cji pro wa dzo nych stron ja ko dzien ni ka lub cza so pi sma zgod nie z dys -
po zy cjà art. 20 pr.pr. Ta ka in ter pre ta cja, do ko na na przez SN w wy ro ku
z 26 lip ca 2007 r., IV KK 174/0717, spo tka ła si´ ze zde cy do wa nà, za sad -
nà kry ty kà. Wska zy wa no, ˝e nie do zwo lo na, roz sze rza jà ca in ter pre ta cja
prze pi sów usta wy skut ku je od po wie dzial no Êcià kar nà, jest wi´c sprzecz -
na z fun da men tal nà za sa dà nul lum cri men si ne le ge cer ta et stric ta.18

Po pod da niu de fi ni cji za war tych w pr.pr. dal szej ana li zie nie znaj du -
je my na to miast ar gu men tów prze ciw ko uzna niu in for ma cji za miesz cza -
nych w wi try nach in ter ne to wych za ma te riał pra so wy, bo wiem de fi nio -
wa ny jest ja ko „ka˝ dy opu bli ko wa ny lub prze ka za ny do opu bli ko wa nia
w pra sie tekst al bo ob raz o cha rak te rze in for ma cyj nym, pu bli cy stycz -
nym, do ku men tal nym lub in nym, nie za le˝ nie od Êrod ków prze ka zu, ro -
dza ju, for my, prze zna cze nia czy au tor stwa”.19 Jak wska za no wcze Êniej,
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15 Tak np.: E.Czar ny -Dro˝ d˝ej ko, Glo sa do po sta no wie nia Sà du Naj wy˝ sze go z 26 lip -
ca 2007, IV KK 174/07, „Prze glàd Pra wa Pu blicz ne go” nr 9/2008, s. 87–88; J.Bar ta,
R.Mar kie wicz, Re je stra cja e -dzien ni ków i cza so pism, „Rzecz po spo li ta”, 9.10.2007.

16 Mo˝ na by roz wa ̋ yç za li cze nie do tej ka te go rii je dy nie tzw. wi de oblo gów, któ rych
pod sta wo wym ele men tem sà prze ka zy wia do mo Êci mul ti me dial nych.

17 Omó wio nym szcze gó ło wo da lej.
18 J.Bar ta i R.Mar kie wicz (op.cit.) pi szà: „Trud no by ło by si´ zgo dziç na roz sze rza jà -

cà, a wła Êci wie – uzu peł nia jà cà, in ter pre ta cj´, dzi´ ki któ rej, wbrew wy raê ne mu brzmie -
niu prze pi su, za dzien nik lub cza so pi smo uzna wa ny był by te˝ prze kaz tyl ko wi zu al ny.
Ta ka in ter pre ta cja nie mo ̋ e byç ak cep to wa na, zwa ̋ yw szy ˝e de fac to roz sze rza za kres
od po wie dzial no Êci kar nej (od po wie dzial no Êcià obej mu je tak ̋ e brak re je stra cji prze ka -
zów wi zu al nych)”. Szer sze omó wie nie tej kwe stii w dal szej cz´ Êci opra co wa nia.

19 Art.7 ust.4, pr.pr.



dzien ni ki elek tro nicz ne kon sty tu ujà pra s´, a zwy cza jo wo przy j´ te (wo -
bec bra ku de fi ni cji usta wo wej) zna cze nie sło wa „pu bli ko waç” po zwa la
uznaç za pu bli ka cj´ udo st´p nie nie tre Êci w po sta ci elek tro nicz nej. 

Na słusz noÊç sto so wa nia prze pi sów pra wa pra so we go do in for -
ma cji umiesz cza nych w In ter ne cie i ich au to rów wska zu je tak ̋ e dal sza
ana li za usta wo wych de fi ni cji. Po zwa la ona bo wiem uznaç oso b´ pu bli -
ku jà cà w In ter ne cie za dzien ni ka rza, o ile na pod sta wie sto sun ku pra -
cy lub upo wa˝ nie nia „zaj mu je si´ ona re da go wa niem, two rze niem lub
przy go to wy wa niem ma te ria łów pra so wych”, a wi try na, na któ rej pu bli -
ko wa ne sà opra co wy wa ne przez nià ma te ria ły, ob słu gi wa na jest przez
re dak cj´.20 Tak ̋ e sub sum cja dys po zy cji prze pi su de fi niu jà ce go re dak cj´
ja ko „jed nost k´ or ga ni zu jà cà pro ces przy go to wa nia (...) ma te ria łów do
pu bli ka cji w pra sie” i re dak to ra na czel ne go ja ko „oso b´ po sia da jà cà
upraw nie nia do de cy do wa nia o ca ło kształ cie dzia łal no Êci re dak cji”21,
nie zmu sza do we ry fi ka cji przed sta wio ne go wnio sku.22

Z prze pro wa dzo nej ana li zy wy ni ka, ˝e nie ma prze szkód, aby ka˝ dy
ser wis elek tro nicz ny za wie ra jà cy pe rio dycz nie ak tu ali zo wa ne in for ma cje
uznaç za pra s´. Oma wia na usta wa nie uza le˝ nia bo wiem na by cia praw
i obo wiàz ków dzien ni kar skich od speł nie nia do dat ko wych kry te riów (np.
re je stra cji ty tu łu, ser wi su czy pe rio dy ku). Na pod sta wie ana li zy obo wià -
zu jà cych prze pi sów wol no za tem po sta wiç te z´, ˝e ka˝ dy au tor in ter ne to -
we go ser wi su mo ̋ e uznaç si´ za dzien ni ka rza. Fakt ten pod le ga we ry fi ka -
cji do pie ro w dro dze po st´ po wa nia sà do we go, a je dy nym jej kry te rium
po zo sta je de fi ni cja pe rio dycz no Êci uka zy wa nia si´ tre Êci.23
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20 Art. 7 ust. 5 pr.pr.
21 Art. 25 pr.pr. wy ma ga, aby re dak cjà kie ro wał re dak tor na czel ny.
22 Naj cz´ Êciej w przy pad ku „dzien ni ków in ter ne to wych” te trzy funk cje in kor po ro -

wa ne sà w oso bie ad mi ni stra to ra wi try ny.
23 Jak wy ka za no, po zo sta łe de fi ni cje usta wo we nie po zo sta wia jà wie le miej sca na in -

ter pre ta cj´, a w myÊl art.7 ust.2 pkt1) pr.pr. „pra sa ozna cza pu bli ka cje pe rio dycz ne
(...)”. Pe rio dycz noÊç uka zy wa nia si´ ser wi su mo ̋ e oka zaç si´ kry te rium wy so ce ocen -
nym. J.Bar ta i R.Mar kie wicz (op.cit.) pi szà (w kon tek Êcie pe rio dycz no Êci dzien ni ków
i cza so pism) „Ak tu ali za cja tre Êci a pe rio dycz noÊç uka zy wa nia si´ to chy ba nie to sa -
mo. Wy mo gu »pe rio dycz no Êci uka zy wa nia si´« nie mo˝ na trak to waç ja ko speł nio ne go,
gdy wy mie nia ne sà nie któ re tyl ko in for ma cje. Je Êli wi´c w kon kret nym przy pad ku sàd
uzna, ˝e wi try na in ter ne to wa nie by ła ak tu ali zo wa na »pe rio dycz nie«, b´ dzie mógł od -
mó wiç jej sta tu su pra sy, a co za tym idzie – zwol niç jej au to ra od od po wie dzial no Êci
dzien ni kar skiej za za miesz czo ne w niej tre Êci, ale i od przy wi le ju sko rzy sta nia np. z ta -
jem ni cy dzien ni kar skiej”.

Po ja wia si´ wte dy py ta nie o mo˝ li woÊç po cià gni´ cia do od po wie dzial no Êci au to rów
wi tryn nie ak tu ali zo wa nych, ale za wie ra jà cych in for ma cje kon sty tu ujà ce znie wa ̋ e nie lub
na ru sza jà ce do bra oso bi ste (np. in ter ne to we „czar ne li sty” dłu˝ ni ków, pi ja nych kie row -



Wy nik przed sta wio nej ana li zy bu dzi du ̋ y nie do syt. Ozna cza bo wiem,
˝e na ka˝ dym au to rze re gu lar nie 24 umiesz cza nych w In ter ne cie tre Êci
cià ̋ y obo wià zek po no sze nia za nie od po wie dzial no Êci rów nej od po wie -
dzial no Êci dzien ni kar skiej. Je Êli na wet au tor ma te ria łu pra so we go
umiesz czo ne go w sie ci elek tro nicz nej sko rzy sta z za war te go w art. 15
pr.pr. przy wi le ju za cho wa nia w ta jem ni cy swe go na zwi ska, od po wie dzial -
noÊç po nie sie re dak tor na czel ny ser wi su, któ rym w przy pad ku wi´k -
szo Êci „oby wa tel skich” ser wi sów in ter ne to wych, a zwłasz cza blo gów, jest
sam au tor ma te ria łów (to on de cy du je o ca ło kształ cie dzia łal no Êci re -
dak cji, tak ̋ e naj cz´ Êciej jed no oso bo wej). Je go sta tus ja ko dzien ni ka -
rza lub oso by te go sta tu su po zba wio nej okre Êlo ny zo sta nie jed nak do -
pie ro w wy ni ku po st´ po wa nia sà do we go o znie wa ̋ e nie czy na ru sze nie
dóbr oso bi stych. Brak wi´c w obec nej kon struk cji praw nej mo˝ li wo Êci
choç by sa mo okre Êle nia swo je go sta tu su przez au to rów ser wi sów in ter -
ne to wych ja ko dzien ni ka rza lub oso by pry wat nej, a tym bar dziej – obiek -
tyw nej mo˝ li wo Êci wy ró˝ nie nia z ogro mu pry wat nych wi tryn in ter ne -
to wych tych, któ re ja ko elek tro nicz na pra sa po win ny pod le gaç pra wu
pra so we mu. 

Prak tycz nà kon se kwen cjà ist nie jà ce go sta nu rze czy jest brak od -
po wie dzi na py ta nie o gra ni ce pry wat no Êci (czy ra czej do zwo lo nej ano -
ni mo wo Êci) au to rów ser wi sów in ter ne to wych i mo˝ li wo Êci po cià gni´ cia
ich do od po wie dzial no Êci sà do wej za pu bli ko wa ne sło wa. 

Obec na se kwen cja kra jo wych prze pi sów po zwa la po ten cjal ne mu
po krzyw dzo ne mu sko rzy staç z me cha ni zmu opi sa ne go w art. 14 uoÊu -
de, w myÊl któ re go usłu go daw ca „w ra zie otrzy ma nia urz´ do we go za -
wia do mie nia lub uzy ska nia wia ry god nej wia do mo Êci” o bez praw nym
cha rak te rze krzyw dzà cych in for ma cji lub zwià za nej z ni mi dzia łal no Êci
„nie zwłocz nie unie mo˝ li wi do st´p” do tych in for ma cji. To obec nie naj -
szyb sza dro ga in ter wen cji w obro nie na ru sza nych dóbr oso bi stych, a jed -
no cze Ênie roz wià za nie da le ce nie do sko na łe, z przy naj mniej dwóch po -
wo dów. Przede wszyst kim prze no si na usłu go daw c´ ci´ ̋ ar oce ny
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ców, po li ty ków, któ re po po wsta niu nie by ły ak tu ali zo wa ne, a umiesz cze nie na nich kon -
kret ne go na zwi ska za zwy czaj nie pod le ga ło ˝ad nej we ry fi ka cji lub in for ma cje do ty czy ły
nie za koƒ czo nych spraw sà do wych). Cie ka wym przy kła dem mo ̋ e byç ame ry kaƒ ska wi -
try na www.dont da te him girl.com, za wie ra jà ca opi nie o nie ade kwat no Êci kon kret nych osób
ja ko part ne rów ma try mo nial nych. Spra wa o na ru sze nie dóbr oso bi stych jed nej z ta kich
osób za koƒ czy ła si´ przy zna niem po wo do wi 50 tys. dol. za doÊç uczy nie nia; za: J.Swen -
sen, Co urts are asked to crack down on blog gers, we bsi tes, „USA To day”, 2.10.2006,
http://www.usa to day.com/tech/news/2006-10-02-blog gers -co urts_x.htm), po bra ne 28.05.
2009.

24 Z uwzgl´d nie niem za strze ̋ e nia po czy nio ne go w po przed nim przy pi sie.



bez praw ne go cha rak te ru tre Êci czy choç by wia ry god no Êci otrzy ma nej in -
for ma cji. Z oma wia ne go prze pi su wy ni ka, ̋ e je Êli usłu go daw ca nie unie -
mo˝ li wi do st´ pu do kwe stio no wa nych da nych, otrzy maw szy „urz´ do -
we za wia do mie nie” lub „wia ry god nà wia do moÊç”, on sam po no si
od po wie dzial noÊç za ich treÊç i sta je si´ ad re sa tem po ten cjal ne go po -
wódz twa. Kon struk cja ta na kła da na usłu go daw c´ ci´ ̋ ar spra wo wa nia
swo istej na st´p czej cen zu ry tre Êci umiesz cza nych na wszyst kich ad mi -
ni stro wa nych przez nie go stro nach. Prak ty ka ta mo ̋ e bu dziç po wa˝ ne
wàt pli wo Êci w kwe stii do cho wa nia pra wa do sà du i po sza no wa nia swo -
bo dy wy po wie dzi (swo bo da wy po wie dzi mo ̋ e tu byç bo wiem ogra ni cza -
na de cy zjà pod mio tu cy wil ne go, nie sà du po wszech ne go czy choç by na
pod sta wie de cy zji ad mi ni stra cyj nej opar tej na prze pi sach pra wa). 

Dru gà po wa˝ nà wa dà opi sy wa ne go roz wià za nia jest je go sprzecz noÊç
z sen ten cjà oma wia ne go wy ro ku ETPC w spra wie K.U. prze ciw ko Fin -
lan dii, z któ rej wy ni ka ło, ˝e me cha ni zmy kra jo we, po zwa la jà ce na po -
cià gni´ cie do od po wie dzial no Êci je dy nie usłu go daw cy, a nie au to ra tre -
Êci, nie sà wy star cza jà ce (na ru sza jà pra wo do ochro ny ˝y cia pry wat ne go
gwa ran to wa ne w art. 8 EKPC). 

Py ta nie o mo˝ li woÊç po cià gni´ cia do od po wie dzial no Êci nie usłu go -
daw cy, lecz usłu go bior cy, tj. au to ra ano ni mo wej (w myÊl art. 15 ust.
1 pr.pr.) wy po wie dzi lub re dak to ra na czel ne go ser wi su (na mo cy art.
38 pr.pr. mó wià ce go o so li dar nej od po wie dzial no Êci au to ra i re dak to ra
na czel ne go), ak tu al ne sta je si´ nie tyl ko w Êwie tle sen ten cji wy ro ku
ETPC, ale tak ̋ e w wy so ce praw do po dob nej sy tu acji, kie dy au tor tre Êci
jest jed no cze Ênie pod mio tem ad mi ni stru jà cym wi try nà (usłu go bior cà).25

Je dy nym êró dłem in for ma cji o per so na liach ta kie go ad mi ni stra to ra b´ -
dzie NASK, za rzà dza jà cy do me nà kra jo wà.pl, i to on b´ dzie dys po no waç
da ny mi pod mio tu re je stru jà ce go do me n´.26 Po ja wia si´ py ta nie o mo˝ -
li woÊç praw ne go na kło nie nia NASK do ujaw nie nia da nych oso bo wych
pod mio tu, któ ry za re je stro wał do me n´27, aby unik nàç kie ro wa nia do sà -
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25 Nie trud no wy obra ziç so bie, ̋ e pry wat ny elek tro nicz ny ser wis in for ma cyj ny umiesz -
czo ny jest na wi try nie za re je stro wa nej pod kra jo wà na zwà do me no wà naj wy˝ sze go stop -
nia (np. www.mo je wia do mo sci.pl), nie zaÊ ja ko jed na z pod stron wi´k sze go por ta lu, pro -
wa dzo ne go przez pod miot ze wn´trz ny w sto sun ku do au to ra tre Êci, przez „usłu go daw c´”
– w myÊl ter mi no lo gii uoÊu de.

26 Spra wa znacz nie si´ skom pli ku je, je Êli wła Êci ciel ser wi su zde cy du je si´ za re je stro -
waç do me n´ ro dza jo wà naj wy˝ sze go stop nia (np. www.mo je wia do mo sci.com). Wte dy
bo wiem pod miot za rzà dza jà cy tym roz sze rze niem nie pod le ga ju rys dyk cji pol skich sà -
dów, uzy ska nie od nie go da nych oso bo wych b´ dzie wi´c znacz nie utrud nio ne.

27 Choç po zo sta je oczy wi Êcie py ta nie o do wie dze nie to˝ sa mo Êci fak tycz ne go au to ra
in for ma cji czy re dak to ra na czel ne go ser wi su.



du po wódz twa pod le ga jà ce go od rzu ce niu ze wzgl´ du na brak wła Êci we -
go okre Êle nia po zwa ne go.28 Zgod nie z art. 29 ust. 2 usta wy z 29 sierp -
nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych (Dz.U. nr 101/2002, poz. 926)
da ne te mo gà byç udo st´p nio ne na pi sem ny, umo ty wo wa ny wnio sek,
je˝e li po trze ba ich po sia da nia zo sta nie w spo sób wia ry god ny uza sad nio -
na, a udo st´p nie nie nie na ru szy praw i wol no Êci osób, któ rych do ty czà.
Art. 30 cy to wa nej usta wy za wie ra ka ta log oko licz no Êci, w któ rych ad mi -
ni stra tor da nych zo bo wià za ny jest od mó wiç udo st´p nie nia da nych oso -
bo wych.29 W przy pad ku nie uza sad nio nej od mo wy do pusz czal na wy da je
si´ skar ga do GIO DO w try bie art. 18 ust. 1 pkt. 2 Usta wy o ochro nie
da nych oso bo wych.30

W przy pad ku, gdy usłu go bior ca to˝ sa my jest z usłu go daw cà, przy -
dat ne mo ̋ e si´ oka zaç tak ̋ e przy wo ła nie art. 5 uoÊu de, któ ry wy ma ga
od usłu go daw cy, aby wy raê nie, jed no znacz nie i w spo sób bez po Êred nio
do st´p ny, przez sys tem te le in for ma tycz ny, po dał swo je da ne: ad res elek -
tro nicz ny oraz imi´, na zwi sko, miej sce za miesz ka nia i ad res (w przy -
pad ku osób fi zycz nych) al bo na zw´ lub fir m´ oraz sie dzi b´ i ad res (do -
ty czy osób praw nych). W myÊl art. 23 tej usta wy, kto nie po da je ta kich
da nych al bo po da je da ne nie praw dzi we lub nie peł ne, pod le ga ka rze
grzyw ny. Prak tycz na apli ka cja te go prze pi su uła twi ła by, choç by cz´ Êcio -
wo, do cho dze nie rosz czeƒ cy wil nych prze ciw ko au to rom tre Êci umiesz -
cza nych w In ter ne cie. 

Ze wzgl´ du na obec ny kształt kra jo wych re gu la cji na le ̋ y przy jàç, ˝e
od po wiedê na py ta nie o pra wo do ano ni mo wej ko mu ni ka cji w In ter ne cie
jest ne ga tyw na. Wy ni ka to przede wszyst kim z bra ku ja snych kry te riów
po zwa la jà cych od ró˝ niç pra s´ (w tym wy pad ku pra s´ elek tro nicz nà) od
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28 W myÊl dys po zy cji art. 126.§ 1 usta wy – Ko deks po st´ po wa nia cy wil ne go (Dz.U.
nr 43/1964, poz. 296) ka˝ de pi smo pro ce so we po win no za wie raç m.in. imi´ i na zwi sko
lub na zw´ stron, a gdy jest ono pierw szym pi smem w spra wie, po win no po nad to za wie -
raç ozna cze nie miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by stron, ich przed sta wi cie li usta wo wych
i peł no moc ni ków (§ 2).

29 Ad mi ni stra tor od ma wia, je Êli ujaw nie nie da nych spo wo do wa ło by:
1) ujaw nie nie wia do mo Êci sta no wià cych ta jem ni c´ paƒ stwo wà,
2) za gro ̋ e nie dla obron no Êci lub bez pie czeƒ stwa paƒ stwa, ˝y cia i zdro wia lu dzi, mie -

nia lub bez pie czeƒ stwa i po rzàd ku pu blicz ne go,
3) za gro ̋ e nie dla pod sta wo we go in te re su go spo dar cze go lub fi nan so we go paƒ stwa,
4) istot ne na ru sze nie dóbr oso bi stych osób, któ rych da ne do ty czà, lub in nych osób.
30 Po dob ny cha rak ter mia ła de cy zja GIO DO o sy gna tu rze GI -DEC -DS -51/04, do ty -

czà ca od mo wy udo st´p nie nia da nych oso bo wych re dak to ra na czel ne go oraz dzien ni ka -
rzy przez wy daw c´ w ce lu do cho dze nia przez skar ̋ à ce go praw przed sà dem, w któ rej
GIO DO na ka zał wy daw cy udo st´p nie nie skar ̋ à ce mu tych da nych. 



re gu lar nie ak tu ali zo wa nych stron oso bi stych o cha rak te rze in for ma cyj nym,
nie pre ten du jà cych do te go mia na. W wy ni ku ana li zy obo wià zu jà cych prze -
pi sów na le ̋ y stwier dziç, ̋ e wi´k szoÊç wi tryn in ter ne to wych z ła two Êcià za -
kwa li fi ko wa na mo ̋ e zo staç do ka te go rii pra sy, a co za tym idzie – zna leêç
si´ w kr´ gu obo wià zy wa nia pra wa pra so we go, prze wi du jà ce go od po wie -
dzial noÊç per so nal nà za umiesz cza ne w niej tre Êci. Wnio sek ten po twier -
dza jà omó wio ne da lej nie daw ne orze cze nia pol skich sà dów, z orze cze niem
SN z 26 lip ca 2007 r. o sygn. IV KK 174/07 na cze le.

Stanowisko polskiego orzecznictwa dotyczàce
odpowiedzialnoÊci administratora strony (usługodawcy)

i autora treÊci elektronicznych (usługobiorcy)
za treÊci umieszczane w Internecie

Orze cze niem, któ re wzbu dzi ło wie le kon tro wer sji wÊród pol skich
inter nau tów i wy wo ła ło o˝y wio nà dys ku sj´, by ła de cy zja SN z 26 lip ca
2007 r. o sygn. IV KK 174/0731, choç SN zde cy do wał si´ od da liç ka sa -
cj´ pro ku ra to ra i unie win niç oskar ̋ o nych (w imi´ za doÊç uczy nie nia za -
sa dzie po sza no wa nia lo jal no Êci paƒ stwa wo bec oby wa te la wy ni ka jà cej
z art. 2 Kon sty tu cji RP). Kon tro wer sje bu dzi ła głów nie za war ta w oma -
wia nym orze cze niu roz sze rza jà ca wy kład nia art. 20 pr.pr. do ko na na przez
SN, na kła da jà ca na wszel kà pra s´, nie tyl ko na dzien ni ki i cza so pi sma,
obo wià zek re je stra cji (SN: „w y d a w a n i e w for mie elek tro nicz nej
p r a s y do st´p nej w In ter ne cie m u s i  b y ç  r e j e s t r o w a n e” [pod -
kreÊl. J.K.]).32 Jest to wy kład nia roz sze rza jà ca, nie do pusz czal na we dług
pra wa kar ne go. Jak wska za no wcze Êniej, o ile wła Êci we wy da je si´ za li -
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31 Spra wa do ty czy, zgod nie z no men kla tu rà wy ro ku, „cza so pi sma in ter ne to we go”
pt. „Szy cie po prze my sku” do st´p ne go wy łàcz nie w wer sji elek tro nicz nej. W myÊl ak tu
oskar ̋ e nia skie ro wa ne go prze ciw ko je go dwóm au to rom przez pro ku ra to ra re jo no we go
w Prze my Êlu w grud niu 2004 r. „wy da wa li oni cza so pi smo in ter ne to we bez wy ma ga -
nej re jestra cji”, tj. po peł ni li prze st´p stwo opi sa ne w art. 45 pr.pr. Za rzu ty do ty czy ły tak -
˝e po peł nie nia prze st´p stwa opi sa ne go w art. 49 ww. usta wy, tj. wy da wa nia cza so pi sma
in ter ne to we go bez po da nia w wi docz nym i zwy cza jo wo przy j´ tym miej scu na zwy i ad -
re su wy daw cy, ad re su re dak cji, imie nia i na zwi ska re dak to ra na czel ne go, miej sca wy -
da wa nia oraz mi´ dzy na ro do we go zna ku in for ma cyj ne go. W pierw szej in stan cji oskar -
˝e ni zo sta li unie win nie ni. Ape la cja przy nio sła wy rok uchy la jà cy i prze ka za nie spra wy do
po now ne go roz pa trze nia, w wy ni ku któ re go oskar ̋ e ni zo sta li ska za ni za wy da wa nie cza -
so pi sma dru ko wa ne go (jak wy ka zał SN, do wo da mi na t´ oko licz noÊç by ły wy dru ki stro -
ny in ter ne to wej do ko na ne przez pro ku ra to ra oskar ̋ a jà ce go i za łà czo ne do akt do pie ro
w ape la cji) bez wy ma ga nej re je stra cji. Ko lej na ape la cja przy nio sła unie win nie nie obu
oskar ̋ o nych za skar ̋ o ne ka sa cjà przez pro ku ra tu r´.

32 Z uza sad nie nia oma wia ne go wy ro ku SN, s. 6.



cze nie pu bli ka cji elek tro nicz nych do ka ta lo gu pra sy, o ty le nie mo˝ li we
jest uzna nie ich za pod le ga jà ce re je stra cji dzien ni ki lub cza so pi sma, po -
nie wa˝ ˝ad ne z nich nie sta no wi prze ka zu dru kiem ani prze ka zu za po -
mo cà dêwi´ ku czy dêwi´ ku i ob ra zu.33 Nie wła Êci wa wy da je si´ tak ̋ e su -
ge stia SN, aby osob nej re je stra cji pod le ga ły elek tro nicz ne wy da nia
tra dy cyj nych cza so pism i dzien ni ków34, bo wiem na mo cy art. 21 pr.pr.
or gan re je stra cyj ny zo bo wià za ny jest od mó wiç re je stra cji, je Êli jej udziel -
nie sta no wi ło by na ru sze nie pra wa do ochro ny na zwy ju˝ ist nie jà ce go ty -
tu łu pra so we go.35 Ar gu men tem prze ciw ko uzna niu pu bli ka cji elek tro -
nicz nych za dzien nik lub cza so pi smo jest tak ̋ e trud noÊç z usta le niem
pe rio dycz no Êci ich uka zy wa nia si´.36

Orze cze nie to, mi mo to wa rzy szà ce go mu uspo ka ja jà ce go ko men ta rza
rzecz ni ka SN, za pew nia jà ce go, ˝e nie by ło in ten cjà sà du sy gna li zo wa nie
ko niecz no Êci re je stra cji „wszyst kich pry wat nych wi tryn, blo gów czy ser wi -
sów ze zdj´ cia mi ro dzin ny mi” oraz ˝e „kie row nic two Sà du Naj wy˝ sze go
przyj mu je in nà in ter pre ta cj´”37, nie roz wia ło ˝ad nych wàt pli wo Êci do ty -
czà cych praw ne go sta tu su in ter ne to wej pra sy (mo˝ na by wr´cz za ry zy ko -
waç te z´, ̋ e wàt pli wo Êci te po mno ̋ y ło). In ter pre ta cja przed sta wio na przez
SN zna la zła bo wiem nie tyl ko swo je bez po Êred nie od bi cie w no wym pro -
jek cie no we li za cji pr.pr., opra co wa nym w czerw cu 2009 r. przez Mi ni ster -
stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go (omó wio nym szcze gó ło wo da lej),
ale po zo sta wi ła sà dy ni˝ szych in stan cji w po wa˝ nej kon fu zji.

W orze cze niu (z grud nia 2008 r.) w dru giej spra wie, sta no wià cej mi -
lo wy krok dla pol skie go orzecz nic twa, z za kre su pra wa pra so we go sto -
so wa ne go do ak tyw no Êci po dej mo wa nych z wy ko rzy sta niem In ter ne tu,
do ty czà cej „Ga ze ty By tow skiej”38, Sàd Re jo no wy w Słup sku po po now -
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33 J.Bar ta i R.Mar kie wicz (op.cit.) pod no szà, ˝e trud no uznaç za speł nia jà cy te kry -
te ria prze kaz wy łàcz nie wi zu al ny.

34 Z uza sad nie nia wy ro ku SN, s. 7: „W tej sy tu acji na le ̋ y stwier dziç, i˝ oso ba roz po -
wszech nia jà ca bez re je stra cji we wła Êci wym sà dzie okr´ go wym dzien nik bàdê cza so pi -
smo za po Êred nic twem In ter ne tu za rów no wów czas, gdy prze kaz ta ki to wa rzy szy prze -
ka zo wi utrwa lo ne mu na pa pie rze, sta no wiàc in nà elek tro nicz nà je go po staç, jak
i wów czas, gdy ist nie je tyl ko w for mie elek tro nicz nej w In ter ne cie, wy czer pu je zna mio -
na prze st´p stwa z art. 45 usta wy – Pra wo pra so we”.

35 Tak te˝: E.Czar ny -Dro˝ d˝ej ko, op.cit., s. 85.
36 Sze rzej o kry te rium pe rio dycz no Êci, np. J.Bar ta, R.Mar kie wicz, op.cit.
37 Z.Do ma sze wicz, T.Gryn kie wicz, Re je stra cja stron WWW to tyl ko sen sa cja, „Ga -

ze ta Wy bor cza” 4.09.2007, http://go spo dar ka.ga ze ta.pl/go spo dar ka/1,33181,44604
39.html.

38 W któ rej sàd miał od po wie dzieç na py ta nie o od po wie dzial noÊç re dak to ra ser wi su
in ter ne to we go za tre Êci umiesz cza ne przez in ter nau tów na fo rum sta no wià cym cz´Êç
za rzà dza nej przez oskar ̋ o ne go wi try ny.



nym roz pa trze niu spra wy za jàł sta no wi sko za cho waw cze. Z jed nej stro -
ny uznał ad mi ni stra to ra por ta lu za re dak to ra w ro zu mie niu pr.pr., z dru -
giej zaÊ od mó wił cha rak te ru ma te ria łu pra so we go wpi som do ko ny wa -
nym przez ano ni mo wych in ter nau tów na fo rum tej wi try ny, zwal nia jàc
ad mi ni stra to ra wi try ny z od po wie dzial no Êci za ich treÊç.39 Uznał, ˝e za -
sto so wa nie po win na tu zna leêç dys po zy cja art. 14 uoÊu de zwal nia jà ca
go od od po wie dzial no Êci ja ko usłu go daw c´.40 Wy rok nie jest osta tecz ny. 

Wa˝ ne prak tycz ne py ta nie, któ re wià ̋ e si´ z oma wia nym wy ro kiem
SN, to py ta nie nie tyl ko o po win noÊç, ale o mo˝ noÊç re je stra cji pra sy
elek tro nicz nej. O ile dok try na zgod na jest co do bra ku owej ko niecz no -
Êci (po zo sta jàc w wy raê nej opo zy cji do sta no wi ska za war te go expli ci te
w cy to wa nym wy ro ku SN), o ty le sta no wi ska wy ra ̋ a ne w dok try -
nie i orzecz nic twie w kwe stii mo˝ li wo Êci do ko na nia ta kiej re je stra cji
sà wy raê nie po dzie lo ne. 

Pod sta wo wa wàt pli woÊç for mal na do ty czy ro li or ga nu re je stru jà ce go
(sà du okr´ go we go wła Êci we go ze wzgl´ du na sie dzi b´ wy daw cy) spro -
wa dzo nej w myÊl usta wy do for mal nej we ry fi ka cji po praw no Êci zło ̋ o ne -
go wnio sku (art. 21 pr.pr. sta no wi, ˝e or gan od ma wia re je stra cji, je Êli
wnio sek nie za wie ra wy ma ga nych usta wà da nych lub udzie le nie re je -
stra cji sta no wi ło by na ru sze nie pra wa do ochro ny na zwy ist nie jà ce go
ju˝ ty tu łu pra so we go). Brak tu prze sła nek do zba da nia przez sàd cha -
rak te ru zgła sza ne go pe rio dy ku i oce ny, czy zgła sza ny ty tuł fak tycz nie kon -
sty tu uje dzien nik lub cza so pi smo, w myÊl dys po zy cji art. 7 ust. 2 pkt 2
i 3 pr.pr. Ja ko ta kie upo wa˝ nie nie po trak to waç mo˝ na by dys po zy cj´ par.
5 roz po rzà dze nia Mi ni stra Spra wie dli wo Êci z 9 lip ca 1990 r. w spra wie
re je strów dzien ni ków i cza so pism (któ ry sta no wi, ˝e sàd nie mo ̋ e za -
rzà dziç wpi sa nia do re je stru, je ̋ e li wpis ten był by nie zgod ny z obo wià -
zu jà cy mi prze pi sa mi lub fak tycz nym sta nem rze czy). Jed nak, jak słusz -
nie pod no si P.Wa glow ski, ust. 4 art. 19 pr.pr. wy ma ga od re je stru jà ce go
zło ̋ e nia wnio sku przed roz po cz´ ciem wy da wa nia cza so pi sma, nie spo -
sób wi´c do ko naç sto sow nej we ry fi ka cji cha rak te ru ma jà ce go do pie ro
po wstaç pe rio dy ku.41 Wi´ cej, we ry fi ka cja wnio sku pod wzgl´ dem me ry -
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39 Orze cze nie SR w Słup sku z 16.12.09, sygn. akt II K 367/08.
40 Ta ka in ter pre ta cja jest mo˝ li wa w Êwie tle nie ja snej de fi ni cji usłu go daw cy za war tej

w uoÊu de oraz omó wio nej zło ̋ o nej sy tu acji fak tycz nej, kie dy mo˝ li we jest wy st´ po wa -
nie jed ne go pod mio tu rów no cze Ênie w ro li usłu go daw cy i usłu go bior cy. Słup ski sàd do -
ko nał w orze cze niu szcze gó ło wej wy kład ni cha rak te ru obu tych ról peł nio nych przez
jeden pod miot; szcze gó ły: J.Ko wa lew ski, Au to rzy por ta li w po dwój nej ro li – od po wie -
dzial noÊç za fo ra in ter ne to we, „Biu le tyn PSP” nr 1/2009.

41 P.Wa glow ski, Jak przy pusz cza łem – sàd za re je stro wał cza so pi smo Ol gier do wi, Va -
Gla.pl, 15.10.07, http://pra wo.va gla.pl/no de/7520.



to rycz nym, uza le˝ nia jà ca do ko na nie wpi su do re je stru od speł nie nia
prze sła nek me ry to rycz nych, mo gła by zo staç uzna na za pró b´ kon ce sjo -
no wa nia pra sy, za ka za ne go w art. 54 ust. 2 Kon sty tu cji RP.42

Dla te go w oma wia nej ma te rii za pa da jà roz bie˝ ne de cy zje: za ło ̋ y cie -
le por ta lu „Szy cie po prze my sku” uzy ska li kil ka krot nie od mo w´ re je stra -
cji pe rio dy ku, ja ko nie pod le ga jà ce go re je stra cji z ra cji je go pu bli ka cji wy -
łàcz nie on -li ne43, pod czas gdy orze cze nia za pa da jà ce ju˝ po oma wia nej
de cy zji SN wpi su jà si´ w wy ty czo nà przez nie li ni´44, choç nie bez wàt -
pli wo Êci.45 Jed no cze Ênie opi nie przed sta wi cie li dok try ny sà roz bie˝ ne.46

Od po wie dzi na py ta nie o mo˝ li woÊç czy wr´cz ce lo woÊç re je stra cji pew -
nych ka te go rii wi tryn in ter ne to wych nie za wie ra tak ̋ e sta no wi sko Mi -
ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go 47ani je go naj now sza pro -
po zy cja no we li za cji pr.pr. przy go to wa na w lu tym 2009 r. 
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42 Choç od mien nie uznał TK, por.: wy rok TK z 20.02.2007, sygn. akt P 1/06, OTK
ZU 2007, nr 2A, poz. 11, gdzie Try bu nał uznał, i˝ przy j´ ty w pol skim pra wie pra so wym
sys tem re je stra cji jest od mia nà sys te mu zgło sze nio we go i nie ma nic wspól ne go z uzy -
ski wa niem ze zwo le nia.

43 De cy zje: Sà du Re jo no we go z 22.09.06 oraz Sà du Okr´ go we go w Prze my Êlu z 6.02.07
oraz de cy zje wcze Êniej sze, po czàw szy od de cy zji Sà du Okr´ go we go w Kro Ênie z 17.03.05
(I Ns. Rej. Pr. 3/05).

44 Po sta no wie nie Sà du Okr´ go we go we Wro cła wiu o re je stra cji cza so pi sma in ter ne -
to we go (sygn. akt I Ns. Rej. Pr. 592/07; cza so pi smo in ter ne to we o ty tu le „Le ge Ar tis”);
tak ̋ e: Po sta no wie nie Sà du Okr´ go we go w War sza wie o re je stra cji cza so pi sma -blo ga
(sygn. akt I Ns. Rej. 587/07; cza so pi smo -blog „To masz Wasz czyƒ ski – Ana li zy praw ne,
dy wa ga cje o prze pi sach i in ne”); sze rzej na ten te mat: T.Wasz czyƒ ski, Re je stra cja cza -
so pism – uza sad nie nie po sta no wie nia, blog au to ra, wpis z 7.11.2007, http://wa sh ko.word -
press.com/2007/11/07/re je stra cja -cza so pism -uza sad nie nie -po sta no wie nia/.

45 De cy zja Sà du Okr´ go we go w Kro Ênie Wy dział I Cy wil ny (sygn. akt I Ns. Rej. Pr.
12/07), w któ rej s´ dzia ar gu men tu je, ˝e zgło szo ny do re je stra cji „ser wis in ter ne to wy”
nie jest dzien ni kiem ani cza so pi smem; za: P.Wa glow ski, Po sta no wie nie Sà du Naj wy˝ -
sze go – sygn. akt IV KK 174/07 (re je stra cja dzien ni ków i cza so pism), Va Gla.pl, 11.09.
2007, http://pra wo.va gla.pl/no de/7461#com ment -7465.

46 Jak ko men tu jà J.Bar ta i R.Mar kie wicz: „Obo wià zu jà ce pra wo pra so we nie upo -
wa˝ nia do te go, by ist nie jà cà w In ter ne cie swo bo d´ pu blicz ne go ko mu ni ko wa nia ob jàç
re je stra cyj nym re ̋ i mem”, J.Bar ta, R.Mar kie wicz, op.cit.; E.Czar ny -Dro˝ d˝ej ko: „pra -
sa in ter ne to wa nie mo ̋ e pod le gaç re je stra cji, gdy˝ nie jest wy da wa na” (przy wo łu jàc
sta no wi sko I.Do bosz, wy ra ̋ o ne w: Re je stra cja dzien ni ków i cza so pism ja ko ogra ni cze -
nie wol no Êci pol skiej pra sy w: Me dia i de mo kra cja, red. L.Po krzyc ka, W.Mich, Lu blin
2007, s. 165), E.Czar ny -Dro˝ d˝ej ko, op.cit., s. 87; P.Wa glow ski, na to miast pi sze: „Oczy -
wi Êcie mo˝ na wy da waç dzien nik i cza so pi sma w po sta ci elek tro nicz nej.”, P.Wa glow ski,
Jak przy pusz cza łem..., op.cit.

47 Przy wo łu jàc oma wia ne po wy ̋ ej orze cze nie SN, mi ni ster stwo „wy ja Ênia”: „wy da -
wa nie elek tro nicz nej pra sy w In ter ne cie mu si byç re je stro wa ne, zgod nie z tre Êcià art. 7
ust. 2 pkt 1 pra wa pra so we go (...), oczy wi Êcie pod wa run kiem ˝e [po wsta jà ce w wy ni -
ku po st´ pu tech nicz ne go Êrod ki ma so we go prze ka zy wa nia – J.K.] roz po wszech nia jà pu -



Kry ty ka pro po no wa nych zmian pra wa kra jo we go 
(na pod sta wie pro jek tu MKiDN no we li za cji 

pra wa pra so we go)

Re agu jàc na o˝y wio nà de ba t´ do ty czà cà wàt pli wo Êci in ter pre ta cyj -
nych wy ni ka jà cych z ar cha icz ne go sfor mu ło wa nia usta wy – Pra wo pra -
so we, nie do sto so wa ne go do no wych sta nów fak tycz nych zwià za nych z ob -
ro tem elek tro nicz nym, Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
przed sta wi ło w lu tym 2009 r. za ło ̋ e nia pro jek tu no we li za cji pra wa pra -
so we go. Za ło ̋ e nia za wie ra jà kry ty ko wa nà wy kład ni´ do tych cza so we go
brzmie nia usta wy (w oma wia nej cz´ Êci), co sa mo w so bie nie sie nie bez -
pie czeƒ stwo po gł´ bie nia ist nie jà cej nie pew no Êci praw nej, co wi´ cej, wy -
kład nia ta za sto so wa na jest w spo sób nie ja sny, mno ̋ àc py ta nia i wàt pli -
wo Êci ra czej ni˝ od po wie dzi.

W czerw co wym pro jek cie MKiDN nie znacz nie zmo dy fi ko wa ło de fi -
ni cj´ pra sy, roz sze rza jàc jà o nie ja sne sfor mu ło wa nie „pra sà sà tak ̋ e
pu bli ka cje pra so we uka zu jà ce si´ w for mie elek tro nicz nej”.48 Za pis ten
nie tyl ko nie jest uzu peł nio ny de fi ni cjà pu bli ka cji pra so wej, ale w Êwie -
tle do tych cza so wej de fi ni cji, obej mu jà cej tak ̋ e „wszel kie ist nie jà ce i po -
wsta jà ce w wy ni ku po st´ pu tech nicz ne go Êrod ki ma so we go prze ka zy -
wa nia”, wy da je si´ cał ko wi cie zb´d ny. Zno we li zo wa na de fi ni cja ma
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bli ka cje pe rio dycz ne, któ re usta wo daw ca trak tu je ja ko pra s´. Sy tu acja ina czej kształ -
tu je si´ w przy pad ku blo gów oraz stron WWW. (...) Na le ̋ y za uwa ̋ yç, ˝e blo gi czy stro -
ny WWW, któ re mo gły by byç trak to wa ne ja ko pra sa, mu szà speł niaç ta kie sa me wa -
run ki jak cza so pi sma czy dzien ni ki. Dla te go na le ̋ y pa mi´ taç o tym, ˝e nie wszyst kie
blo gi czy stro ny WWW sà pra sà, lecz je dy nie te, któ re prze ka zu jà in for ma cje i uka zu -
jà si´ z pew nà pe rio dycz no Êcià. Do pie ro w mo men cie uzna nia blo gu za pra s´ ro dzi si´
obo wià zek je go re je stra cji”. Oczy wi Êcie bł´d ne jest przy wo ła nie art. 7 pr.pr. ja ko êró dła
obo wiàz ku re je stra cji pra sy. Nie ja sne sà u˝y te w tek Êcie ter mi ny „pra sa elek tro nicz na”
(zwłasz cza wo bec jed no znacz ne go prze ciw sta wie nia jej bli ̋ ej nie okre Êlo nym blo gom
i stro nom WWW) oraz „pew na pe rio dycz noÊç”, któ rà wy ka zy waç mu szà „blo gi i stro ny
WWW”, aby staç si´ – pod le ga jà cà zda niem mi ni ster stwa re je stra cji – pra sà. Naj wa˝ -
niej sze, ˝e mi ni ster stwo nie okre Êla, kto „uzna je” blog za pra s´, po wo du jàc „na ro dzi ny
obo wiàz ku je go re je stra cji” (war to przy po mnieç, ˝e dzien nik lub cza so pi smo po win ny
byç za re je stro wa ne przed roz po cz´ ciem ich wy da wa nia). Po wy˝ sze „wy ja Ênie nie” in ter -
pre to waç na le ̋ y w Êwie tle za war te go w nim za strze ̋ e nia, ˝e (for tun nie) „mi ni ster kul -
tu ry i dzie dzic twa na ro do we go nie po sia da upraw nie nia do wy da wa nia in ter pre ta cji
obo wià zu jà cych prze pi sów pra wa”; od po wiedê se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Kul tu -
ry i Dzie dzic twa Na ro do we go (z upo wa˝ nie nia mi ni stra) na in ter pe la cj´ nr 6312 w spra -
wie ko niecz no Êci re je stra cji wi tryn in ter ne to wych ja ko dzien ni ków lub cza so pism
w Êwie tle usta wy – Pra wo pra so we, War sza wa, 1.12.2008 r. 

48 Pro jekt no we li za cji do st´p ny 2 stycz nia 2010 r. pod: http://www.mkidn.goxv.pl/docs/
pra wo_pra so we-010609.pdf, da lej: Pro jekt MKiDN.



po wta rzaç kło po tli wy przy miot pe rio dycz no Êci pu bli ka cji, nie pre cy zu -
jàc go jed nak bli ̋ ej. Naj bar dziej nie bez piecz ne jest na to miast to, ˝e no -
we de fi ni cje dzien ni ka i cza so pi sma opie ra jà si´ na owym nie zde fi nio -
wa nym ter mi nie „pu bli ka cja pra so wa” („dzien ni kiem/cza so pi smem jest
pu bli ka cja pra so wa”), wpro wa dza jàc je dy nie dy wer sy fi ka cj´ do ty czà cà
cz´ sto tli wo Êci ich uka zy wa nia si´ („cz´ Êciej/nie cz´ Êciej ni˝ raz w ty go -
dniu”). Ze wzgl´ du na brak w za ło ̋ e niach pro jek tu no we li za cji de fi ni -
cji pu bli ka cji pra so wej obie de fi ni cje bu dzà wi´ cej wàt pli wo Êci, ni˝ nio -
sà rze czo wych od po wie dzi. 

Clue pro ble mów za war tych w pro jek cie do ty czy zde cy do wa ne go sta -
no wi ska MKiDN, mó wià ce go o ko niecz no Êci re je stra cji ca łej pra sy elek -
tro nicz nej: „Wy da wa nie w for mie elek tro nicz nej pra sy w In ter ne cie mu -
si byç re je stro wa ne. Za tem pro jekt no we li zu jà cy usta w´ za kła da
roz sze rze nie de fi ni cji pra sy, któ ra b´ dzie uwzgl´d nia ła prze ka zy pe -
riodycz ne roz po wszech nia ne za po mo cà In ter ne tu”.49 Zno we li zo wa ny
według za mie rzeƒ MKiDN art. 7 de fi nio wał by pra s´ ja ko „pu bli ka cje
perio dycz ne (...), w tym tak ̋ e pu bli ka cje pra so we uka zu jà ce si´ w for -
mie elek tro nicz nej”.50 Brak tu wcià˝ kry te riów pe rio dycz no Êci, usta le nie
któ rych po zwo li ło by ogra ni czyç nie bez piecz nie sze ro ki za kres de fi ni cji
„pra sy”. 

Co naj wa˝ niej sze, Mi ni ster stwo po szło w Êlad za kry ty ko wa nà sen -
ten cjà wy ro ku SN, uprze dza jàc ju˝ w lu tym, i˝: „(...) zgod nie z orze cze -
niem Sà du Naj wy˝ sze go ta kie ure gu lo wa nie po cià gnie za so bà obo wià -
zek re je stra cji pra sy elek tro nicz nej, któ ra mo ̋ e przy braç for m´
dzien ni ków bàdê cza so pism”.51 W myÊl pro jek tu no we li za cji obo wià zek
re je stra cji ob jàł by wi´c nie tyl ko dzien ni ki i cza so pi sma (tak ̋ e ich elek -
tro nicz ne wer sje, te jed nak pod le gaç mia ły by tyl ko zgło sze niu, nie osob -
nej re je stra cji 52), ale tak ̋ e wszel kie „pu bli ka cje pra so we uka zu jà ce si´
wy łàcz nie w for mie elek tro nicz nej”53. MKiDN za pro po no wa ło do da nie
art. 20a, w tre Êci któ re go ob li gu je wy daw ców ta kich pu bli ka cji do do ko -
na nia ich re je stra cji na za sa dach prze wi dzia nych w art. 20. Brak tu do -
pre cy zo wa nia kry te riów, speł nie nie któ rych po zwa la ło by na uzna nie tre -
Êci wi try ny za sta no wià cà czy za wie ra jà ca „pu bli ka cje pra so we” (a wi´c
pu bli ka cje „pe rio dycz ne”) „uka zu jà ce si´ wy łàcz nie w for mie elek tro -
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49 Za ło ̋ e nia Mi ni ster stwa Kul tu ry do pro jek tu no we li za cji usta wy z 26.01.1984 r. 
– Pra wo pra so we, 10.02.09, pkt 3.

50 Pro jekt MKiDN, pkt 2).
51 Za ło ̋ e nia Mi ni ster stwa Kul tu ry do pro jek tu no we li za cji usta wy z 26.01.1984 r. 

– Pra wo pra so we, 10.02.09, pkt 3.
52 Pro jekt MKiDN, pkt 11).
53 Pro jekt MKiDN, pkt 12).



nicz nej”. In ter pre ta cja te go prze pi su b´ dzie tym trud niej sza, ˝e przed -
sta wia jàc pro jekt Mi ni ster KiDN za pew nił: “Blo gi, ani stro ny wła sne, ani
stro ny au tor skie, nie b´ dà mu sia ły byç re je stro wa ne. Jest to in ter pre -
tacja, któ ra nie znaj du je uza sad nie nia w tek Êcie pro po no wa nej no we -
liza cji”.54

To sta no wi sko wy da je si´ Êwiad czyç o zu peł nym zba ga te li zo wa niu
przez MKiDN to czà cej si´ od cza su wy da nia wy ro ku SN burz li wej dys -
ku sji, z któ rej wy ni ka, ˝e re je stra cja „pra sy elek tro nicz nej”, bez wy raê -
ne go zde fi nio wa nia te go ter mi nu, jest prak tycz nie nie mo˝ li wa. 

Su ge stie zmian – nie zb´d ne re gu la cje kra jo we 
i eu ro pej skie z za kre su od po wie dzial no Êci au to rów 

tre Êci elek tro nicz nych

Z przed sta wio nej ana li zy wy ni ka kil ka wnio sków. Ist nie jà ca de fi ni cja
pra sy wy ma ga do pre cy zo wa nia. Mo˝ na by istot nie – w Êlad za lu to wym po -
my słem MKiDN – wpro wa dziç szcze gól nà ka te go ri´ pra sy, „pra s´ elek tro -
nicz nà”. Na le ̋ a ło by jed nak do kład nie jà zde fi nio waç, aby obej mo wa ła pu -
bli ka cje uka zu jà ce si´ w In ter ne cie, do ty czà ce ak tu al nych wy da rzeƒ, ale
wy ró˝ nie nie w opar ciu o ja sno spre cy zo wa ne kry te rium. Trze ba by rów -
nie˝ pre cy zyj ne okre Êliç wa run ki „pe rio dycz no Êci” – usta liç, ja ka cz´Êç wi -
try ny po win na pod le gaç zmia nom i z ja kà cz´ sto tli wo Êcià.55 Naj wa˝ niej -
sze jed nak wy da je si´ uza le˝ nie nie włà cze nia da ne go elek tro nicz ne go
pe rio dy ku do ka te go rii pra sy, a co za tym iÊç po win no, pod wpły wy pra wa
pra so we go, od wo li je go twór ców. Jak wspo mnia no, ist nie jà cy sys tem re je -
stra cji dzien ni ków i cza so pism jest nie wy dol ny, na le ̋ y go zmo dy fi ko waç.
Mo dy fi ka cja do ty czà ca „pra sy elek tro nicz nej” mo gła by po le gaç na za stà -
pie niu ist nie jà ce go sys te mu re je stra cji sys te mem expli ci te zgło sze nio wym.
Wià za ło by si´ to z ko niecz no Êcià utwo rze nia spraw nie dzia ła jà ce go elek -
tro nicz ne go sys te mu po zwa la jà ce go na zgło sze nie da ne go elek tro nicz ne -
go pe rio dy ku ja ko ty tu łu pra so we go, z po da niem przez je go twór c´ („re -
dak to ra na czel ne go”) nie zb´d nych da nych umo˝ li wia jà cych iden ty fi ka cj´
re dak cji (in sty tu cja wzo ro wa na na do tych cza so wym im pres sum z art. 20
pr.pr., okro jo na o je go pkt 4, tj. o „cz´ sto tli woÊç uka zy wa nia si´ dzien ni -
ka i cza so pi sma”). Da ne by ły by po wszech nie do st´p ne, za pew nia jàc szyb -
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54 P.Wa glow ski, Mi ni ster Zdro jew ski de pre cjo nu je nie pra wo myÊl ne in ter pre ta cje, wi´c
od po wia dam, Va Gla.pl Pra wo i In ter net, 17 czerw ca 2009 r., do st´p ne 28 grud nia 2009 r.:
http://pra wo.va gla.pl/no de/8541.

55 W kon tek Êcie po wy˝ szych roz wa ̋ aƒ byç mo ̋ e war to by ło by przy wo łaç kry te rium
ocen ne, mó wià ce o ko niecz no Êci zmian „istot nej” cz´ Êci wi try ny przy naj mniej raz w mie -
sià cu.



kà iden ty fi ka cj´ pod mio tów od po wie dzial nych za pu bli ko wa ne tre Êci. Jed -
no cze Ênie wpis do owej ba zy umo˝ li wiał by na by cie przez re dak cj´ elek tro -
nicz ne go pe rio dy ku peł ni praw (ale i obo wiàz ków) przy słu gu jà cych pra sie
tra dy cyj nej.56 Ta kie roz wià za nie po zwo li ło by na na tu ral ne roz gra ni cze nie
wi tryn elek tro nicz nych, któ re pre ten du jà do mia na pra sy, chcà w peł ni ko -
rzy staç z przy słu gu jà cych jej przy wi le jów i go to we sà spro staç dzien ni kar -
skim obo wiàz kom, od tych, któ re ma jà cha rak ter stric te pry wat ny, oso bi -
sty. Rosz cze nia prze ciw ko au to rom tre Êci za war tych na wi try nach
nie b´ dà cych pra sà for mu ło wa ne by ły by we dług za sad wła Êci wych tra dy -
cyj nym po wódz twom cy wil nym. Ist nie jà cy obec nie me cha nizm uzy ski wa -
nia da nych oso bo wych au to rów elek tro nicz nych wy po wie dzi, nie pre ten -
du jà cych do mia na ma te ria łów pra so wych, po wi nien zo staç uzu peł nio ny
o prze pi sy czy nià ce za doÊç sen ten cji wy ro ku ETPC w spra wie K.U. prze -
ciw ko Fin lan dii, po zwa la jà ce na bez po Êred nie do cho dze nie rosz czeƒ od
au to rów szko dli wych wy po wie dzi. 

Na po zio mie eu ro pej skim za sad na wy da je si´ re ali za cja po stu la tów
za war tych w omó wio nym pro jek cie spra woz da nia Ko mi sji PE. Okre Êle -
nie sta tu su praw ne go „dzien ni ków in ter ne to wych” w Êwie tle re gu la cji
wspól no to wych, uzu peł nio ne ewen tu al nie o wy biór czà ana li z´ kra jo wych
po rzàd ków praw nych, z pew no Êcià po mo gło by w roz wia niu wàt pli wo Êci
kra jo wych usta wo daw ców. Opar cie re gu la cji kra jo wej je dy nie na orze -
cze niu ETPC, wo bec sze ro ko za kro jo nej po li ty ki me dial nej Wspól no ty,
wy da je si´ nie wy star cza jà ce. Jed no cze Ênie pew ne go za sta no wie nia wy -
ma ga ło by po wo ła nie po stu lo wa ne go przez Ko mi sj´ PE urz´ du rzecz ni -
ka praw oby wa tel skich ds. me diów. Okre Êle nie kom pe ten cji ta kie go urz´ -
du jest nie ro ze rwal nie po łà czo ne z okre Êle niem za kre su po j´ cia pra sa
czy me dia, uwzgl´d nia jà ce go ele men ty me diów elek tro nicz nych. 

Po dob ne ob sza ry wy ma ga jà ce ana li zy praw nej 
– od po wie dzial noÊç za wy po wie dzi umiesz cza ne 

ano ni mo wo w sie ci elek tro nicz nej 

W pod su mo wa niu roz wa ̋ aƒ na le ̋ y po czy niç jesz cze jed nà uwa g´.
Okre Êle nie praw ne go sta tu su „dzien ni ków elek tro nicz nych” oraz usta -
le nie za sad od po wie dzial no Êci dzien ni ka rzy pra sy elek tro nicz nej nie roz -
wià ̋ e nie ste ty wszyst kich pro ble mów ze zna le zie niem rów no wa gi mi´ -
dzy ochro nà dóbr oso bi stych i wol no Êcià wy po wie dzi. To czà ce si´ ju˝
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56 Obec nie pra wa i obo wiàz ki wy ni ka jà ce z pra wa pra so we go nie sà za le˝ ne od re je -
stra cji dzien ni ka czy cza so pi sma, przy słu gu jà wszyst kim pod mio tom wpi su jà cym si´ w de -
fi ni cj´ pra sy.



kra jo we po st´ po wa nia sà do we, do ty czà ce od po wie dzial no Êci sto wa rzy -
sze nia Wi ki me dia za tre Êci umiesz czo ne w elek tro nicz nym od po wied -
ni ku „spo łecz nej” en cy klo pe dii57, czy py ta nie o od po wie dzial noÊç ope -
ra to rów ser wi sów au kcyj nych za treÊç ko men ta rzy za miesz cza nych na
pro wa dzo nych przez nich wi try na ch58 sta no wià istot ny sy gnał no wych
wy zwaƒ dla sà dów i usta wo daw ców. Jest ja sne, ˝e roz wià za nie omó wio -
nych wcze Êniej po wa˝ nych wàt pli wo Êci, do ty czà cych sta tu su praw ne go
pra sy elek tro nicz nej, sta no wi je dy nie wierz cho łek le gi sla cyj nej i orzecz -
ni czej gó ry lo do wej. Jak wspo mnia no wcze Êniej, za rów no te, jak i ko lej -
ne wy zwa nia nie mo gà byç po strze ga ne je dy nie z per spek ty wy jed ne go
paƒ stwa. Sà to wy zwa nia wspól ne nie tyl ko dla prze strze ni eu ro pej skiej,
ale dla ca łe go mi´ dzy na ro do we go spo łe czeƒ stwa in for ma cyj ne go.

Abs tract

Responsibility for press materials placed on the Internet
in the light of Polish legal provisions and the position

of European bodies

The au thor di scus ses the le gal sta tus of we blogs and exa mi nes whe -
ther le gal stan dards ap pli ca ble to tra di tio nal press and me dia sho uld be
ap plied to that spe ci fic envi ron ment. The ana ly sis is ba sed on Eu ro pe -
an soft law (in c lu ding the Draft Re port on the con cen tra tion and plu -
ra lism in the me dia in Eu ro pe an Union (2007/2253 (INI)) of the Eu -
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57 Stan na 28 ma ja 2009 r. Spra wa do ty czy po wódz twa A.Buz dy ga na prze ciw ko sto -
wa rzy sze niu Wi ki me dia Pol ska oraz człon ko wi je go za rzà du. Po wód do ma ga si´ usu ni´ -
cia z ser wi su do ty czà ce go go wpi su, za doÊç uczy nie nia oraz prze pro sin. Spra wa bu dzi
po wa˝ ne wàt pli wo Êci ju rys dyk cyj ne, bo wiem ser wis Wi ki pe dia opie ra si´ na ma te ria łach
opra co wy wa nych przez in ter nau tów, naj cz´ Êciej ano ni mo wych (re je stra cja w ser wi sie
nie wy ma ga we ry fi ka cji praw dzi wo Êci da nych oso bo wych wi ki pe dy stów). Ca łoÊç por ta -
lu opie ra si´ na sa mo re gu la cji Wi ki spo łecz no Êci. Sto wa rzy sze nie Wi ki me dia Pol ska nie
jest wi´c upo wa˝ nio ne do mo dy fi ka cji wpi sów Wi ki pe dii, jed no cze Ênie nie od po wia da
za jej in fra struk tu r´ te le in for ma tycz nà. Zo bo wià za ne Sto wa rzy sze nia zo sta ło umow nie
ogra ni czo ne przez ame ry kaƒ skich wła Êci cie li Wi ki me dii (Wi ki me dia Fo un da tion Inc.)
je dy nie do re pre zen to wa nia Wi ki me dia Fo un da tion Inc. na te re nie Rze czy po spo li tej w za -
kre sie na le ̋ à cych do niej zna ków to wa ro wych.

58 Zna cze nie te go zja wi ska jest nie do prze ce nie nia, je Êli wziàç pod uwa g´ ta kie ele -
men ty jak war toÊç mar ki czy opi nia han dlo wa przed si´ bior cy.



ro pe an Par lia ment Com mit tee on Cul tu re and Edu ca tion pre sen ted in
March 2008 and the fol lo wing EP Re so lu tion) and a re cent land mark
de ci sion of the ECHR (K.U. vs. Fin land). The se in ter na tio nal gu ide li -
nes are set aga inst Po lish na tio nal le gi sla tion and co urt prac ti ce, in c lu -
ding the con tro ver sial Po lish Su pre me Co urt de ci sion from Ju ly 26, 2007
(IV KK 174/07). The ar tic le aims to exa mi ne the sta tus of In ter net logs
as press and pre sents a cri ti que of na tio nal le gi sla tu re and ju di ca tu re
that co in far too bro ad a de fi ni tion of “press”. It se eks the com pro mi se
be twe en the con cerns expres sed by Eu ro pe an and na tio nal au tho ri ties
and the fre edom of tho ught and spe ech exer ci sed on the In ter net. It
pro po ses an amend ment of the exi sting le gal de fi ni tions of press to in -
c lu de a di stinct ca te go ry of web -logs and sur ren de ring the web -log jo -
ur na lism to press stan dards on vo lun ta ry ba sis.
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