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Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Funkcje i cele prasy]
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.

1. Pojęcie wolności
Wolność to kategoria filozoficzno-etyczna. Filozofia „rozważa warunki
wolności, określa zakres i dziedzinę jej występowania, zestawia wolność
z innymi wartościami”1. Wolność definiowana jest jako „autonomia jednostki w wyborze przekonań oraz celów i środków postępowania”2, która
jednak „absolutna jest niemożliwa, gdyż oznaczałaby akceptację również
działań przeciwko niej samej. Wolność nieograniczona jest absurdalna
i wewnętrznie sprzeczna: jeśli uzna się, że wszystko wolno, to wolno
także zaprzeczyć, że wszystko wolno”3.

1
2
3

Z. Kuderowicz, „wolność” (w:) J. Hartman (red.), Słownik filozofii, Kraków 2004, s. 247.
Ibidem.
Ibidem.
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Pojęcie wolności było przedmiotem badań, dociekań, rozważań najwybitniejszych filozofów. John Locke (1632–1704), jeden z twórców myśli
oświecenia, przyczynił się do ustalenia poglądów o społecznym wymiarze
wolności. Wolność pojmowano wówczas jako prawo naturalne, a więc
takie, które przysługuje każdej osobie ze względu na naturę ludzką, i postulowano zmiany społeczne w celu realizacji tego prawa. Treść prawa
wolności obejmowała wówczas między innymi wolność sumienia, poznania i wypowiedzi4. Ten dorobek myśli oświeceniowej wszedł na trwałe
do cywilizacji Europy.
Pojęcie wolności w wymiarze społecznym zostało znacznie wzbogacone w XIX w., zwłaszcza w filozofii niemieckiej. Według G.W.F. Hegla
(1770–1831) optymalne warunki wolności stwarza państwo o ustroju
monarchii konstytucyjnej i społeczeństwie obywatelskim, to znaczy regulującym stosunki międzyludzkie zgodnie z prawem cywilnym i gospodarką
wolnorynkową. Ten wykształcony w XIX w. liberalizm przyznał „wolności
priorytet wobec równości” i wąsko zakreślił granice ingerencji państwa
w działalność indywidualną5.
W okresie totalitaryzmów XX w. słowo „wolność” zagubiło swój sens
ustrojowy; autorytarne władze, szermując hasłami powszechnego dobra,
kontrolowały i niszczyły wolność jednostek.
Współcześnie, wśród licznych koncepcji wolności, dominuje postmodernizm, afirmujący pluralizm, zróżnicowanie, tolerancję ideową i obyczajową6. Neoliberalizm odróżnia wolność negatywną i wolność pozytywną. „Wolność negatywna wyznacza sferę działania jednostki poza kontrolą
instytucji społecznych, ale aby zapobiec konfliktom, krzywdom i skrajnej
nierówności, postuluje skojarzenie jej z poszanowaniem uniwersalnych
praw człowieka”7. Z kolei wolność pozytywna to „spontaniczny wybór
przekonań, zagrożony ze strony ideologicznego fundamentalizmu i monopolizacji idei, co wystąpiło w systemach totalitarnych. Wolność pozytywna
powinna być nieodłączna od tolerancji i pluralizmu wartości, który nie

4
5
6
7
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 248.
Ibidem, s. 249.
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popada w dowolność i skrajny relatywizm, jeśli respektuje prawa człowieka”8.

2. Wolność prasy
Wolność prasy jest częścią pojęcia wolności. Państwo demokratyczne
gwarantuje i respektuje wolność jako prawo obywatelskie i zarazem prawo
człowieka. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r.9 zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu
(art. 14). Oznacza to gwarancję swobody wypowiedzi w prasie, wolność
od cenzury, nacisków politycznych, manipulacji ze względu na czyjeś
jednostkowe interesy. Państwo, realizując zasady zapisane w Konstytucji,
stoi na straży tych wartości.
Zasadę swobody wypowiedzi, poprzez którą realizuje się wolność
prasy, zawiera art. 54 ust. 1 Konstytucji RP: „Każdemu zapewnia się
wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Zapis ten de facto skierowany jest przede wszystkim
do dziennikarzy, ale za ich pośrednictwem ma służyć całemu społeczeństwu. Jacek Sobczak wyjątkowo celnie ujął tę sprawę słowami: „[...]
wolność prasy została sformułowana i istnieje w interesie obywatela,
a dziennikarz jest tylko depozytariuszem tej wartości”10.
Zasady wolności prasy i wolności wypowiedzi są umieszczone
w aktach prawa międzynarodowego, między innymi w art. XIX Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Narodów
Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r., oraz w art. 19 ust. 3 lit. a Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.11 Kwestię tę reguluje także
art. 10 ust. 1 i 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności z dnia 4 listopada 1950 r.12, do której Polska przystąpiła w 1993 r.
Standardy ochrony tych wartości nie są jednak w państwach europejskich
8

Ibidem.
Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
10
J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 735.
11 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
12 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.
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