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W numerze marcowym znajd¹ Pañstwo relacjê z wyk³adu
Joanny Piotrowskiej pt. Rola mediów w przeciwdzia³aniu
dyskryminacji.
Odniesiemy siê równie¿ do projektu nowelizacji Kodeksu
karnego zapowiedzianej przez Ministra Sprawiedliwoœci.
W tym wydaniu znajduje siê równie¿ raport z monitoringu
w woj. wielkopolskim. Zapraszamy tak¿e do zapoznania siê
z comiesiêcznym przegl¹dem najnowszego orzecznictwa
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i s¹dów
krajowych w zakresie wolnoœci mediów.
Joanna Piotrowska

Rola mediów w przeciwdzia³aniu dyskryminacji
Dnia 22 marca 2010 roku w siedzibie Helsiñskiej Fundacji
Praw Cz³owieka odby³ siê wyk³ad otwarty pt. Rola mediów
w przeciwdzia³aniu dyskryminacji. Wyk³ad wyg³osi³a
Joanna Piotrowska, za³o¿ycielka ksiêgarni feministycznej
Feminoteka, trenerka samoobrony i asertywnoœci oraz
trenerka antydyskryminacyjna i genderowa 1 dla kobiet.
Wyst¹pienie zosta³o opatrzone komentarzem dr. Micha³a
Bilewicza – psychologa spo³ecznego Wydzia³u Psychologii
UW, a tak¿e cz³onka Krytyki Politycznej.

Ca³oœæ zosta³a zwiêŸle zaprezentowana przez pani¹ Joannê Piotrowsk¹.

W pierwszej kolejnoœci zebrani mogli zobaczyæ wyniki struktury
zatrudnienia odnoœnie p³ci w najwa¿niejszych polskich gazetach.
Okaza³o siê, ¿e zazwyczaj zdecydowana wiêkszoœæ redakcji
sk³ada siê z mê¿czyzn. Dla przyk³adu w redakcji Wprost 100%
zatrudnionych to mê¿czyŸni, w Polityce jest to 70%, a w Newsweeku 75%. Najlepiej spoœród badanych tygodników prezentuje siê
Przekrój, który zatrudnia 55% mê¿czyzn i 45% kobiet. Niemniej
jednak pani Joanna Piotrowska wskaza³a na niepokoj¹ce zjawisko maskulinizacji redakcji wœród znanych tygodników. W najwiêkszym stopniu dotyczy to felietonów i dzia³ów wyspecjalizowanych. Istotn¹ rzecz¹ jest te¿ to, ¿e niewiele kobiet stoi na czele
J. Piotrowska rozpoczê³a wyk³ad od zaprezentowania wyników poszczególnych dzia³ów.
pracy pt. „Gendermeria – równoœciowy monitoring. Raport z monitoringu”. Jest to publikacja przedstawiaj¹ca g³ówne problemy Okaza³o siê, ¿e bardzo podobne statystyki charakteryzuj¹ najpodyskryminacji p³ciowej, która wystêpuje w polskich mediach. pularniejsze gazety codzienne. Wcale nie³atwo znaleŸæ w ich reZawiera ona monitoring najwa¿niejszych gazet codziennych i ty- dakcjach kobietê na stanowisku kierowniczym. W Dzienniku
godników, a tak¿e innych Ÿróde³ informacji sprawdzanych pod 30%, w Rzeczpospolitej 27%, a w Gazecie Wyborczej tylko 10%
k¹tem problemu, czy s¹ one zainteresowane propagowaniem kobiet kieruje danymi dzia³ami. Kolejna statystyka dotyczy³a
równoœci p³ci rozumianej w szerokim znaczeniu. Sprawdzano iloœci publikacji tworzonych przez mê¿czyzn. Odsetek ten
przede wszystkim treœci artyku³ów, ich autorów, a tak¿e strukturê zatrudnienia w mediach. W badaniu zwrócono tak¿e uwagê
1 Zgodnie z definicj¹ WHO gender – stworzone przez spo³eczeñstwo role, zachowania,
na problematykê reklam oraz dzia³alnoœci Krajowej Rady Radio- aktywnoœci i atrybuty jakie dane spo³eczeñstwo uznaje za odpowiednie dla mê¿czyzn
fonii i Telewizji i Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego Traktowania. i kobiet.
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waha siê pomiêdzy 65 a 75% iloœci wszystkich artyku³ów w badanych gazetach.
J. Piotrowska wskaza³a, ¿e innym zauwa¿alnym problemem jest
ma³a liczba kobiet ekspertów, które zabieraj¹ g³os w istotnych
sprawach. Rola kobiet deprecjonowana jest do roli fachowców
¿ycia spo³ecznego, a wiêc tematów gospodarowania domem,
opieki nad dzieæmi etc. Kobiety zapraszane s¹ jedynie do tematów, które wi¹¿¹ siê z ich stereotypowym postrzeganiem. Pozytywnym wyj¹tkiem w tej kwestii jest Rzeczpospolita, gdzie kobiety wypowiadaj¹ siê m.in. na temat prawa, podatków czy te¿
nieruchomoœci.
Podczas przemówienia J. Piotrowska zaznaczy³a, ¿e w artyku³ach prasowych pojawia siê ma³o informacji na temat dyskryminacji kobiet. Temat jest bagatelizowany i marginalizowany. Pojawiaj¹ siê oczywiœcie pewne wyj¹tki, jak chocia¿by akcja Gazety Wyborczej o „urlopach macierzyñskich”. Ma³o jest jednak
œwiadomych akcji, które by³yby nakierowane na zmianê istniej¹cego stanu rzeczy. W mediach ci¹gle dominuje tematyka polityczno-gospodarcza, która spycha na margines inne istotne proOd lewej: Joanna Piotrowska, dr Micha³ Bilewicz i dr Adam Bodnar.
blemy.
Po zrelacjonowaniu sytuacji kobiet w gazetach, pani Joanna Piotrowska odnios³a siê do wyników badañ w radiu i telewizji. Na
tym polu rezultaty równie¿ nie s¹ zadowalaj¹ce, mimo ¿e media
publiczne maj¹ liczne za³o¿enia i deklaracje, w których gwarantuj¹, ¿e do³o¿¹ wszelkich starañ by przeciwdzia³aæ dyskryminacji oraz realizowaæ inne wartoœci wa¿ne dla spo³eczeñstwa i dla
realizowania misji publicznej. TVP oraz Polskie Radio wed³ug
zapewnieñ stosuj¹ siê równie¿ do wytycznych europejskich organizacji, które ustalaj¹ wysokie standardy funkcjonowania mediów. Okazuje siê jednak, ¿e w rzeczywistoœci media publiczne
nie realizuj¹ za³o¿eñ deklarowanych w miêdzynarodowych aktach prawnych.

roku KRRiT deklaruje wspó³pracê z Pe³nomocnikiem. W rzeczywistoœci jednak taka sytuacja nie ma miejsca. Pe³nomocnik nie
zwraca³ siê do Rady z ¿adn¹ spraw¹ dotycz¹c¹ równoœci kobiet
i mê¿czyzn w mediach. Sama Rada w latach 2008-2009 wszczê³a
natomiast tylko jeden wniosek przeciwko dyskryminacyjnej ze
wzglêdu na p³eæ reklamie. Je¿eli chodzi o pracê Pe³nomocnika,
pani Piotrowska wskaza³a, ¿e nie by³o ¿adnego wniosku lub innego dzia³ania, który œwiadczy³by o wspomnianej wspó³pracy.
W badanym okresie czasu Pe³nomocnik wyst¹pi³ tylko z trzema
inicjatywami w sprawie równego traktowania kobiet i mê¿czyzn
w mediach publicznych. Wynika z tego, ¿e aktywna wspó³praca,
któr¹ deklaruj¹ obie instytucje w rzeczywistoœci nie ma miejsca.
Brak jest aktywnego dzia³ania, gdy¿ wiêkszoœæ inicjatyw jest poPrzechodz¹c do liczb, J. Piotrowska zwróci³a szczególn¹ uwagê dejmowane przez doniesienia i wnioski zewnêtrzne.
na to, ¿e w telewizji brak jest kobiet ekspertów, a tak¿e kobiet
zajmuj¹cych siê polityk¹. Jedynie 10-11% proszonych o zdanie Na koniec swojego wyk³adu J. Piotrowska podkreœli³a, ¿e monipolityków to kobiety. Kobiety wypowiadaj¹ce siê w fachowych torowanie mediów to rola niewdziêczna i jednoczeœnie frustrusprawach to jedynie 25% wszystkich ekspertów zapraszanych j¹ca. W Polsce nie wykonuje siê zaleceñ i wytycznych Komisji
przez Panoramê i Wiadomoœci. Je¿eli chodzi o autorstwo mater- Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, które zwracaj¹ uwagê
ia³ów telewizyjnych - 60% jest tworzonych przez mê¿czyzn.
na istniej¹cy problem i proponuj¹ konkretne sposoby realizacji
standardów. W mediach toczy siê ca³y czas debata na temat jaNastêpnie, pod lupê zosta³a wziêta radiowa Trójka. Wed³ug ba- koœci mediów publicznych, lecz mimo to, te konsekwentnie podania a¿ 70% spikerów i gospodarzy programów stanowi¹ mê¿- wielaj¹ swoje naganne zachowanie.
czyŸni. Wypowiedzi kobiet s¹ przywo³ywane jedynie w odniesieniu do tematów spo³ecznych, co jednoczeœnie ho³duje nakreœlonym stereotypom dotycz¹cym ich roli w rodzinie i spo³eczeñ- Po wyk³adzie pani Joanny Piotrowskiej g³os zabra³ Micha³ Bilestwie. J. Piotrowska podnios³a tak¿e, ¿e w Programie Trzecim wicz, psycholog spo³eczny, bêd¹cy cz³onkiem zespo³u „Krytyki
Polskiego Radia nie brakuje tak¿e ¿artów na temat kobiet i se- Politycznej”. Jest on równie¿ koordynatorem Centrum Badañ nad
ksistowskich pomówieñ. Mo¿na zaobserwowaæ du¿e przyzwole- Uprzedzeniami UW oraz wyk³adowc¹ na Wydziale Psychologii
nie na seksizm i wypowiedzi w Polskim Radiu, co n ie spotyka Uniwersytetu Warszawskiego. Przede wszystkim by³ on pozytysiê z negatywn¹ reakcj¹ gospodarzy. Nie ma te¿ odpowiedniej wnie zaskoczony kompleksowym opracowaniem przeprowaprzeciwwagi, co w konsekwencji prowadzi do maskulinizacji dzonych badañ oraz ich systematyk¹. M. Bilewicz potwierdzi³
przekazu. Mo¿na by tego unikn¹æ gdyby kobiety czêœciej by³y istnienie tematu odnosz¹c siê do w³asnych doœwiadczeñ i obsergospodyniami audycji radiowych. Tak jednak nie jest.
wacji. Potwierdzi³, ¿e g³ównym problemem jest brak kobiet wystêpuj¹cych w roli ekspertów oraz kwestia zatrudnienia w medKolejnym tematem by³a dzia³alnoœæ Krajowej Rady Radiofonii iach. M. Bilewicz przedstawi³ wyniki badañ w kontekœcie postaw
i Telewizji oraz Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego Traktowania. i stereotypów odnoœnie do reklamy. Kobiety w reklamach wystêPani Piotrowska nadmieni³a, ¿e w swoim sprawozdaniu z 2008 puj¹ wy³¹cznie w swojej stereotypowej roli tj. g³ównie jako gos-
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podynie domowe. Jednak g³os eksperta, jak i g³os zza kadru to rolê polskiego BBC w œwietle wprowadzania odpowiednich stang³os mê¿czyzny. Nie podlega to ¿adnej kontroli, a wed³ug badañ dardów. Joanna Piotrowska wskaza³a w odpowiedzi, ¿e w polskich
taka sytuacja sprzyja ambiwalentnemu seksizmowi mê¿czyzn.
mediach panuje niezrozumienie, co do norm zawartych w ró¿nych
deklaracjach dotycz¹cych równouprawnienia p³ci w mediach. PoProblemem jest te¿ tzw. efekt pierwszeñstwa, przejawiaj¹cy siê za tym nie istnieje ¿adna edukacja w szkole czy na studiach (róww zapamiêtywaniu pierwszych informacji w wiadomoœciach, nie¿ dziennikarskich), która zwraca³aby uwagê na problem nie które s¹ równie¿ przedstawiane przez mê¿czyzn. Kobiety nastê- równoœci p³ci istniej¹cy w mediach.
pnie prezentuj¹ mniej istotne informacje.
Nastêpnie g³os zabra³ prof. Miros³aw Wyrzykowski, który zapyta³
M. Bilewicz wskaza³ na mo¿liwe rozwi¹zania tego problemu od- czy istnieje zwi¹zek miêdzy p³ci¹ autora a dyskryminacj¹ zawart¹
nosz¹c siê do przyk³adu Ruandy, Ugandy i Burundi. W tamtej- w treœci danego przekazu. Pad³o równie¿ pytanie jak m³odzi luszych krajach po katastrofie ludobójstwa, która w du¿ej mierze dzie mog¹ przyczyniæ siê do zmian na rzecz zniesienia ist niej¹by³a napêdzana przez radio, zosta³ wprowadzony precyzyjny cego stanu rzeczy. J. Piotrowska wskaza³a na przyk³ad Danii.
nadzór Organizacji Narodów Zjednoczonych, która zajmuje siê W jednej z tamtejszych gazet opublikowano seksistowsk¹ reklapojednaniem narodów, a tak¿e zwalczaniem stereotypów i dys- mê, która wywo³a³a ogromny sprzeciw sp o³eczny. W rezultacie
kryminacji. Joanna Piotrowska wskaza³a na bli¿szy przyk³ad reklamê zdjêto, a inne gazety nie podjê³y siê jej dalszej publikacji.
w postaci redakcji BBC, gdzie bardzo dobrze rozwi¹zano pro- W Polsce jednak takie spo³eczne inicjatywy nale¿¹ do rzadkoœci.
blem równoœci p³ci. Potrzebna jest tylko dobra wola.
Skutecznym sposobem jest w polskich realiach pisanie listów komunikuj¹cych dane naruszenia i nieprawid³owoœci. Innym problePo wypowiedzi M. Bilewicza przyszed³ czas na dyskusjê. Zaini- mem jest to, ¿e nawet gdy jest inicjatyw a, która ma coœ zmieniæ, nie
cjowa³ j¹ moderator rozmowy dr Adam Bodnar, który zapyta³ czy znajduje ona zainteresowania wœród g³ównych bohaterów, którzy
s¹ w Polsce potencjalnie inni nadawcy, którzy s¹ w stanie podj¹æ s¹ odpowiedzialni za dyskryminuj¹ce sytuacje.
Inne pytanie dotyczy³o tak zwanych „czasopism kobiecych”, a mianowicie czy one same nie propaguj¹ dyskryminacji ze wzglêdu na
p³eæ poprzez utrwalanie tradycyjnych stereotypów odnoœnie kobiet.
J. Piotrowska odpowiedzia³a, ¿e w rzeczywistoœci stereotypy s¹ tam
utrwalane, jednak w tym œrodowisku nikomu nie zale¿y na przeciwdzia³aniu takiej sytuacji.
Na koniec s³owo zabra³ dr Bilewicz, który stwierdzi³, ¿e wed³ug
badañ sytuacja, gdzie pojawia siê jakakolwiek dyskryminacja (np.
¿art o blondynce), wp³ywa w bardzo istotny sposób na rozwó j i zachowania osoby dyskryminowanej. Osoba taka jest bezpoœrednio
dotkniêta, a to przek³ada siê na konk retne skutki, np. gorsze wyniki
w szkole.
Ca³y wyk³ad zakoñczy³a swoj¹ myœl¹ pani Joanna Piotrowska, która
powtórzy³a, ¿e najskuteczniejszym sposobem na walkê z dyskryminacj¹ ze wzglêdu na p³eæ jest edukacja oraz rozwijanie wszelkich inicjatyw w edukacji ze szczególnym uwzglêdnieniem studiów wy¿szych, gdzie taki dra¿liwy, ale i istotny temat powinien byæ
podniesiony do szczególnej rangi.
£ukasz £ebski,
korespondent „Obserwatorium” z woj. mazowieckiego

Kolejna nowelizacja Kodeksu karnego
Dnia 2 lutego 2010 r. Minister Sprawiedliwoœci Krzysztof
Kwiatkowski oœwiadczy³, i¿ przygotowuje nowelizacjê prawa
karnego znosz¹c¹ karê wiêzienia za znies³awienie i za ujawnianie przez media informacji ze œledztwa.
Na pocz¹tku marca pojawi³y siê za³o¿enia do projektu nowelizacji Kodeksu karnego i tylko czêœciowo spe³niaj¹ one
zadoœæ miêdzynarodowym standardom.

Nowelizacja proponuje wprowadzenie kontratypu odpowiedzialnoœci z art. 241 k.k. Nie pope³nialiby przestêpstwa ujawnienia
tajemnicy œledztwa dziennikarze dzia³aj¹cy w „obronie spo³ecznie uzasadnionego interesu” oraz pe³ni¹cy misjê informacyjn¹.
Szczegó³owy zapis nie jest dotychczas znany. Projekt powinien
zawieraæ katalog okolicznoœci i przes³anek wy³¹czaj¹cych przestêpczy charakter czynu. Ze wzglêdu na wartoœæ jak¹ jest wolnoœæ s³owa przes³anki te powinny byæ okreœlone w sposób jak
najbardziej szczegó³owy. Pozostawianie zbyt szerokiego
marginesu swobody dla s¹dów mo¿e prowadziæ do naru-
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szenia przes³anki proporcjonalnoœci jak¹ wskazuje nam Europej- karê pozbawienia wolnoœci1. Skrajnym przyk³adem jest sprawa
ski Trybuna³ Praw Cz³owieka (dalej: ETPCz), badaj¹cy sprawy Roberta Rewiñskiego, dziennikarza „Gazety Wyborczej”, za któzwi¹zane z naruszeniem art. 10 Europejskiej Konwencji Praw rym S¹d Rejonowy w Zielonej Górze wyda³ list goñczy w zwi¹Cz³owieka. Sama odpowiedzialnoœæ wynikaj¹ca z art. 241 k.k. zku z postêpowaniem z art. 212 § 2 k.k. Ponadto, w zwi¹zku z ponie jest negatywna i zale¿y od okolicznoœci sprawy. W œwietle stêpowaniem, dziennikarz zosta³ pozbawiony wolnoœci przez
orzecznictwa ETPCz nie powinny podlegaæ ochronie wypowie- zastosowanie wobec niego œrodka zapobiegawczego w postaci
dzi, które nie wnosz¹ nic do debaty publicznej a maj¹ jedynie tymczasowego aresztowania przez kilkanaœcie dni (sygn. akt VII
sensacyjny charakter (sprawa A. Byrne i Twenty-Twenty Tele- KA 437/09).
vision Limited p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 32712/96). Niezwykle istotne jest wiêc stworzenie przejrzystych i jasnych przes³a- Utrzymuj¹c mo¿liwoœæ zastosowania odpowiedzialnoœci karnej
nek, które umo¿liwia³yby identyfikacje spraw oraz zastosowanie wobec dziennikarzy lub osób korzystaj¹cych ze œrodków masokontratypu do art. 241 k.k. Przy okazji nowelizacji art. 241 k.k. wego przekazu, Polska nara¿a siê na negatywne wyroki ze stroustawodawca powinien zwróciæ uwagê na piln¹ potrzebê nowe- ny ETPCz. Obecnie w Trybunale w Strasburgu zawis³ych jest
lizacji art. 265 k.k., czyli ujawnienia tajemnicy pañstwowej. S¹d kilka powa¿nych spraw, w których dziennikarze uznali, ¿e skaNajwy¿szy w uchwale z dnia 26 marca 2009 r. (sygn. ak t. I KZP zanie ich z art. 212 k.k. narusza swobodê wypowiedzi wynika35/08) uzna³, ¿e przestêpstwo ujawnienia tajemnicy pañstwowej j¹c¹ z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. ETPCz
ma charakter powszechny, a zatem mo¿e byæ pope³nione przez wielokrotnie wypowiada³ siê na temat odpowiedzialnoœci karnej
ka¿d¹ osobê odpowiadaj¹c¹ ogólnym cechom podmiotu prze- dziennikarzy za znies³awienie osób pe³ni¹cych funkcje publiczstêpstwa, która ujawnia informacje stanowi¹ce tajemnice pañ- ne. ETPCz wskazuje, ¿e krytyka osób publicznych, w tym politystwow¹ lub wbrew przepisom ustawy informacje takie wykorzy- ków, podlega szerszej ochronie oraz, ¿e powinna byæ powstuje. S¹d Najwy¿szy nie odniós³ siê jednak do okolicznoœci, szechnie tolerowana (por. sprawa Lingens p. Austrii, skarga
które mog³yby wy³¹czyæ odpowiedzialnoœæ karn¹ dziennikarzy nr 9815/82). Ponadto, wszelkie ograniczenia wolnoœci s³owa
ze wzglêdu na misjê informacyjn¹. Treœæ uchwa³y wzbudzi³a musz¹ byæ interpretowane zawê¿aj¹co, ze wzglêdu na rolê tzw.
szereg w¹tpliwoœci ze strony prawników i wywo³a³a mnóstwo „watchdog”, „chien de garde” czyli publicznego „stró¿a” jak¹
komentarzy prasowych. „Obserwatorium” przygl¹da siê kilku odgrywaj¹ media.
postêpowaniom wszczêtym przeciwko dziennikarzom, którzy
ujawniali pewne informacje w uzasadnionym interesie spo³ecz- W swoim orzecznictwie Trybuna³ wskazuje ponadto, ¿e w ranym i nale¿y im przypisaæ wszelkie dolegliwoœci procesu karne- mach swobody uznania pañstw cz³onkowskich, istnienie sankcji
go, które stoj¹ w sprzecznoœci¹ z gwarancjami wolnoœci s³owa karnych za znies³awienie nie mo¿e byæ samo w sobie uznane za
nieproporcjonalne do celu, jaki ma byæ osi¹gniêty (por. D³ugowynikaj¹cymi z art. 10 Konwencji.
³êcki p. Polsce, skarga nr 23806/03, par. 47). Niemniej jednak,
W rekomendacjach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Euro- wszczêcie postêpowania karnego w sprawach o znies³awienie
py (Recommendation 1792 (2007) Fair trial issues in criminal ca- rodzi mo¿liwoœæ zastosowania kary pozbawienia lub ograniczeses concerning espionage and divulgating state secrets) pañ- nia wolnoœci, która mo¿e byæ uznana za dopuszczaln¹ w œwietle
stwa cz³onkowskie zosta³y wezwane do poprawienia ustawo- art. 10 Konwencji tylko w wyj¹tkowych przypadkach (np. przy
dawstwa tak, by zmierza³o do ochrony praw dziennikarzy ujaw- nawo³ywaniu do przemocy czy mowie nienawiœci). Trybuna³
niaj¹cych m.in. korupcjê, naruszenie praw cz³owieka, nadu¿ycia w swoich orzeczeniach wskazywa³, ¿e nawet naj³agodniejsza
w³adz publicznych itp. Informacje dotycz¹ce nieprawid³owoœci kara pozostaje sankcj¹ karn¹ i skutkuje m.in. wpisem do rejestru
zwi¹zanych z wykonywaniem w³adzy nierzadko wkraczaj¹ jed- skazanych co jest nieproporcjonaln¹ konsekwencj¹ pope³nienia
nak w sferê niejawn¹ albo dotycz¹ postêpowañ tocz¹cych siê czyny z art. 212 k.k. (por. Scharsach and News Verlagsgesellsprzeciwko osobom publicznym. Z kolei ETPCz w swoim orzecz- chaft p. Austrii, skarga nr 39394/98, par. 32). ETPCz wskazuje
nictwie podkreœla³ obowi¹zek zachowania szczególnej staran- równie¿ na tzw. „mro¿¹cy efekt” odpowiedzialnoœci karnej stonoœci przez s¹dy w sprawach, które dotycz¹ dziennikarzy ujaw- sowanej wzglêdem dziennikarzy. Dziennikarze mog¹ siê znieniaj¹cych informacje i dzia³aj¹cych w interesie publicznym. Rów- chêciæ do wyra¿ania opinii w przysz³oœci i zaprzestaæ wypowianie¿ ich ewentualna odpowiedzialnoœæ karna powinna byæ roz- dania siê o sprawach publicznie wa¿nych (por. Stoll p. Szwajwa¿ana z „najwy¿sz¹ skrupulatnoœci¹” (Dupuis i inni p. Francji, carii, skarga nr 69698/01, par. 58).
skarga nr 1914/02, par. 46). Z tych wzglêdów uzasadniona wydaje
W praktyce polskich s¹dów zastosowanie kontratypu wynikaj¹siê nie tylko nowelizacja art. 241 k.k. ale równie¿ art. 265 k.k.
cego z art. 213 k.k. jest niezwykle rzadkie. Kontratyp z art. 213 k.k.
Nowelizacja polega³aby równie¿ na zniesieniu art. 212 § 2 k.k. – wymusza bowiem, aby wypowiedŸ by³a prawdziwa. S¹dy skuznies³awienia za pomoc¹ œrodków masowego przekazu. Dzien- piaj¹ siê wiêc na dowodzeniu prawdziwoœci twierdzeñ, niezale¿nikarze odpowiadaliby wiêc na zasadach ogólnych wynikaj¹cych nie od tego czy odnosz¹ siê one do faktów, czy te¿ s¹ opiniami,
z art. 212 § 1 k.k., a s¹dy zobowi¹zane by³yby do uwzglêdni ana, które zgodnie ze standardami strasburskimi nie podlegaj¹ oceprzy wymiarze kary i œrodków karnych, dyrektyw okreœlonych nie w oparciu o kryterium prawdy i fa³szu i tym samym nie pow art. 53 k.k. Odpowiadaj¹c z paragrafu 1 dziennikarzom grozi winny podlegaæ dowodzeniu (Pedersen i Baadsgaard p. Danii,
kara grzywny i ograniczenia wolnoœci. W ten sposób ustawodaw- skarga nr 49017/99). Z tego wzglêdu, wiêkszoœæ wyroków skazuca próbuje usun¹æ mo¿liwoœæ na³o¿enia kary pozbawienia wol- j¹cych dziennikarzy z art. 212 k.k., które dotycz¹ ocen, jest sprzeczna ze standardami p³yn¹cymi z orzecznictwa ETPCz.
noœci na dziennikarzy.
Od chwili wejœcia w ¿ycie obecnie obowi¹zuj¹cego Kodeksu karnego skazano na jego podstawie 1069 osób, w tym 241 otr zyma³o
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1 Zob. Paragraf 212, Dawid Szeœci³o, Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Izba Wy-

dawców Prasy, Warszawa.

Ustawodawca nie jest równie¿ zwi¹zany wyrokami Trybuna³u
Konstytucyjnego z 30 paŸdziernika 2006 r. (sygn. P 10/06) oraz
z 12 maja 2008 r. 9SK 43/05). Stwierdzenie zgodnoœci art. 212 k.k.
z Konstytucj¹ nie wi¹¿e ustawodawcy, który mo¿e znieœæ w zupe³noœci odpowiedzialnoœæ karn¹ za znies³awienie.

kresie wolnoœci s³owa. Nie mo¿emy jednak uznaæ go za wystarczaj¹cy. Czekamy wiêc na kolejn¹, dalej id¹c¹ deklaracjê Ministra Sprawiedliwoœci, która doprowadzi do zmian legislacyjnych
zgodnych z orzecznictwem ETPCz.
Dominika Bychawska-Siniarska

Proponowane zmiany nale¿y uznaæ za pozytywny krok w celu
dostosowania k.k. do standardów orzeczniczych ETPCz w za-

Wolnoœæ mediów w województwie wielkopolskim
Obserwacja wolnoœci mediów w województwie wielkopolskim
przypomina sinusoidê. Zdarzaj¹ siê miesi¹ce, w których trudno jest znaleŸæ informacjê mog¹c¹ œwiadczyæ o zagro¿eniu dla
idei wolnoœci s³owa, czy te¿ prawa do informacji, które w dzisiejszym œwiecie w du¿ym stopniu jest realizowane za pomoc¹
œrodków masowego przekazu. Bywaj¹ jednak miesi¹ce, które
dostarczaj¹ powa¿nych obaw w kwestii realizacji tych dwóch
wartoœci (wolnoœci mediów i prawa do informacji) i to nie za
spraw¹ iloœci przypadków œwiadcz¹cych o ich zagro¿eniu, ale
ze wzglêdu na ich rangê znaczeniow¹.
Do najpowa¿niejszych przypadków zagro¿eñ odnosz¹cych siê
do realizacji wolnoœci mediów w Wielkopolsce zaliczyæ nale¿y
przede wszystkim cztery sprawy. Dwie pierwsze zwi¹zane s¹
z mediami publicznymi, a dok³adniej z poznañskim oddzia³em
TVP.
Mieszkañcy województwa wielkopolskiego us³yszeli o pojawieniu siê zarzutów pope³nienia malwersacji finansowych przez
by³¹ kierowniczkê programów regionalnych Agatê £awniczak,
które to mia³ potwierdziæ audyt wykonany przez TVP. Agata £awniczak mia³a sobie sama zlecaæ wykonanie programów, natomiast jej syn mia³ zarobiæ 80 tys. z³otych na przygotowaniu scenografii do programu Teleskop, zaœ zaprzyjaŸniony z ni¹ oœwietleniowiec mia³ otrzymywaæ tak¹ iloœæ zleceñ, ¿e by³ w stanie
miesiêcznie zarabiaæ ok. 50 tys. z³otych. Ponadto pewna prywatna firma na zlecenie pani kierownik zarobi³a na wypo¿yczeniu
oœwietlenia do programu 800 tys. z³otych. Pani Agata £awniczak
w chwili pojawienia siê zarzutów przebywa³a na kilkumiesiêcznym zwolnieniu lekarskim. Potem powróci³a na stanowisko, które
zosta³o zlikwidowane. Nowy dyrektor Lena Bretes, chce zwolniæ
Agatê £awniczak, ale nie mo¿e tego zrobiæ, gdy¿ zwi¹zek zawodowy „Wizja”, do którego nale¿y £awniczak, wpisa³ j¹ do zespo³u, który negocjuje z zarz¹dem zwolnienia w firmie, a to oznacza³o, ¿e do koñca negocjacji £awniczak by³a chroniona. W tej sytuacji £awniczak otrzyma³a urlop.
Druga kwestia zwi¹zana z poznañskim oddzia³em TVP dotyczy
zawirowañ personalnych. Pani Jolanta Hajdasz zosta³a odwo³ana
ze stanowiska dyrektora poznañskiego oddzia³u TVP. By³a dyrektor twierdzi, ¿e jej odwo³anie i nominacja na stanowisko Leny
Bretes jest czystk¹ polityczn¹. Wed³ug samej zainteresowanej nie
by³o ¿adnych powodów do jej odwo³ania. Co wiêcej, zdaniem

pani Hajdasz pod jej kierownictwem poznañski oddzia³ TVP wypracowa³ jeden z lepszych wyników finansowych w ca³ej historii
oddzia³u. Ponadto, na pocz¹tku czerwca 2009 roku reporterk¹
Teleskopu, g³ównego wydania wiadomoœci w TVP Poznañ zosta³a Ewa Sawicka, ¿ona prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego. Wœród lokalnej prasy pojawi³y siê obiekcje co do tego, czy
Ewa Sawicka powinna czytaæ newsy, w których pojawia siê jej
m¹¿ i co za tym idzie, czy jest w stanie byæ obiektywna i posiada
umiejêtnoœæ rozdzielenia spraw zawodowych od prywatnych.Pozosta³e dwie kwestie dotycz¹ce zagro¿enia dla wolnoœci mediów
wi¹¿¹ siê z prób¹ zastraszania dziennikarzy poprzez wykorzystywanie w tym celu wymiaru sprawiedliwoœci.
Dziennikarka gnieŸnieñskiego, internetowego pisma „Informacje
Lokalne”, Anna KaŸmierska opublikowa³a felieton pt. „Bajarz
Gruszczeñski”, w którym opisywa³a dzia³alnoœæ pana senatora
Piotra Gruszczyñskiego m.in. w Klubie Olimpijczyka, na stanowisku dyrektora sportowego „Start Gniezno”. Senator Piotr Gruszczyñski uzna³, ¿e felieton narusza jego dobra osobiste i postanowi³ dziennikarce wytoczyæ proces cywilny, w którym domaga
siê przeprosin w prasie oraz wp³aty w wysokoœci 5000 z³. na
rzecz Caritas Archidiecezji GnieŸnieñskiej. Senator Gruszczyñski podczas rozprawy w s¹dzie twierdzi³, ¿e zawarte w felietonie
informacje nie s¹ prawdziwe. Nieprawd¹ jest chocia¿by to, ¿e
jakoby w czasie, gdy by³ dyrektorem klubu „Start” Gniezno, klub
by³ „wyci¹gany z d³ugów za publiczne pieni¹dze”. Jednoczeœnie
jednak odpowiedzia³ twierdz¹co na pytanie, ¿e w tamtym czasie
klub otrzymywa³ dotacje z kasy miasta. Dziennikarka w felietonie
twierdzi³a, ¿e Gruszczyñski przypisuje sobie czyjeœ zas³ugi jako
w³asne.
Kolejna próba zastraszania dziennikarza dokonana zosta³a przez
poznañsk¹ kuriê, która pozywa W³odzimierza Bogaczyka dziennikarza dodatku lokalnego Gazety Wyborczej. Poznañskiej kurii
nie spodoba³ siê komentarz W³odzimierza Bogaczyka do opublikowanego artyku³u „Jaka by³a cena VIII LO” (artyku³ prezentowa³ wypowiedŸ dyrektora wydzia³u gospodarki nieruchomoœciami Krzysztofa Jonczyka, który twierdzi³, ¿e kuria ¿¹da od miasta
1,8 mln z³ rocznie za dzier¿awê budynku, w którym mieœci siê
VIII LO). Dziennikarz stwierdzi³ w tym komentarzu, ¿e odczytywane w koœcio³ach komunikaty, w których archidiecezja twierdzi, ¿e nigdy nie chcia³a od miasta konkretnych pieniêdzy za
dzier¿awê liceum, s¹ „niesprawiedliwe" i „pe³ne fa³szywych wiadomoœci”. Wed³ug poznañskiej kurii komentarz W³odzimierza
Bogaczyka narusza wiarygodnoœæ i dobre imiê archidiecezji
i z tego powodu przedstawiciele kurii ¿¹daj¹ przeprosin
oraz 20 tysiêcy z³otych wp³aty na Caritas.

www.obserwatorium.org
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Do najpowa¿niejszych przypadków zagro¿eñ odnosz¹cych siê
do realizacji prawa do informacji w województwie wielkopolskim
nale¿y zaliczyæ dwie sprawy.
Pierwsza dotyczy dziennikarzy „Polska. G³os Wielkopolski”,
którzy zg³osili siê do starostwa powiatowego po listê sponsorów
starostwa odnoœnie organizowanych spotkañ noworocznych.
Dziennikarze bowiem podejrzewali, ¿e wy³¹cznie firmy sponsoruj¹ce starostwo wygrywaj¹ organizowane przez nie przetargi.
Rzecznik starostwa, Maria Lipska, odmówi³a dziennikarzom dostêpu do tych informacji. Nastêpnie w³adze starostwa wykupi³y
og³oszenie w poznañskim lokalnym dodatku Gazety Wyborczej
zarzucaj¹c k³amstwo dziennikarzowi „Polska. G³os Wielkopolski”. Ponadto w³adze starostwa stara³y siê „zastraszyæ” reportera
G³osu Wielkopolskiego podjêciem kroków prawnych przeciwko
niemu. Po kilku tygodniach starosta, Jan Grabkowski, przyzna³
siê do b³êdu piêtnowania dziennikarza i zgodzi³ siê ujawniæ listê
sponsorów spotkañ noworocznych.
Druga sprawa dotyczy udzielonej nagany zastêpcy komendanta
poznañskiej Stra¿y Miejskiej Jackowi Chilemorowi, któr¹ otrzyma³ j¹ od swojego szefa Alojzego £owickiego za udzielenie informacji dziennikarzom na temat dzia³ania, a w³aœciwie nie dzia³ania ulicznego systemu monitoringu. Wed³ug Alojzego £owic-

kiego przyczyn¹ udzielenia nagany by³o niezastosowanie siê do
zasad dotycz¹cych udzielania informacji publicznej. Jednak¿e,
regulamin Stra¿y Miejskiej w Poznaniu nie obejmuje zagadnienia
kto ma prawo rozmawiaæ z dziennikarzem, a kto nie.
Obserwacja wolnoœci mediów w województwie wielkopolskim
nastrêcza pewnych problemów. Podstawowym jest to, ¿e dziennikarze nie chc¹ wypowiadaæ siê o pewnych kwestiach np. tych
zwi¹zanych z naciskami w sposób otwarty. I nie chodzi tutaj o naciski polityków, czy te¿ ludzi biznesu, ale o naciski które maj¹
miejsce w ich w³asnych redakcjach. Nie wiedz¹ czy pewne zachowania w³asnych prze³o¿onych mo¿na kwalifikowaæ jako naciski czy te¿ wype³nianie przez nich obowi¹zków wynikaj¹cych
ze sprawowanej funkcji. Nie wiadomo czy za nacisk mo¿na potraktowaæ zdanie prze³o¿onego sformu³owane w nastêpuj¹cy
sposób: „nie zrobisz tego materia³u, bo nie bêdziemy ich wspieraæ, s¹ zreszt¹ ciekawsze tematy, zajmij siê nimi”. Po roku obserwacji mediów w Wielkopolsce dochodzê do wniosku, ¿e bez pe³nego zaanga¿owania siê œrodowiska dziennikarskiego nie mo¿na uzyskaæ klarownego obrazu prezentuj¹cego stan wolnoœci
mediów w tym województwie, a jedynie pewien wycinek rzeczywistoœci.
dr Krzysztof Przybyszewski,
korespondent lokalny „Obserwatorium” z Wielkopolski

Z WOKANDY
ETPCz
Odpowiedzialnoœæ wydawnictwa
za pracownika.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka dnia 2
marca 2010 r. stwierdzi³ naruszenie gwarancji
wolnoœci s³owa (art. 10 EKPC, skarga nr 26732
/03) przez Rumuniê, w stosunku do wydawnictwa prasowego, w zwi¹zku z opublikowaniem artyku³u krytycznie opisuj¹cego sprawê,
w któr¹ zaanga¿owani byli politycy i wysocy
urzêdnicy pañstwowi tego kraju. Skargê do
Trybuna³u z³o¿y³o wydawnictwo „R” z siedzib¹ w Bukareszcie oraz zatrudniony w wydawnictwie fotoreporter – Pan A. F. Antica, wspó³autor spornego artyku³u.
W styczniu w 1999 r. w dzienniku Romania libera ukaza³ siê artyku³ dotycz¹cy tzw. „afery
Megapower”, o której wówczas by³o g³oœno
w rumuñskich mediach. Artyku³ sugerowa³,
¿e kilkoro polityków i wysokich urzêdników
pañstwowych by³o zamieszanych w bankructwo amerykañskiej firmy, której kredytu udzieli³ rz¹d Rumunii. Jeden z bohaterów artyku³u
– R.D. z³o¿y³ w prokuraturze zawiadomienie
o pope³nieniu przestêpstwa, oskar¿aj¹c autorów artyku³u o znies³awienie i zniewagê.
S¹d pierwszej instancji uniewinni³ dziennikarzy od postawionych zarzutów karnych, uznaj¹c ich jednoczeœnie za odpowiedzialnych
za naruszenie dóbr osobistych R.D. na grun-
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cie prawa cywilnego i zas¹dzi³ odszkodowanie w wysokoœci 100 mln. lei. Zgodnie z prawem rumuñskim solidarn¹ odpowiedzialnoœæ
za naprawienie szkody ponios³o wydawnictwo „R”, jako pracodawca Pana Antica.
ETPCz rozpozna³ sprawê wy³¹cznie w zakresie skargi z³o¿onej przez wydawnictwo „R”.
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e chocia¿ obci¹¿enie
wydawnictwa odpowiedzialnoœci¹ deliktow¹
znajduje oparcie w rumuñskim prawie, to podjêta interwencja by³a nieproporcjonalna. Trybuna³ wskaza³, ¿e zaskar¿ony artyku³ dotyczy³
problemu (tj. rozporz¹dzania mieniem pañstwowym), który w spo³eczeñstwie demokratycznym w naturalny sposób staje siê przedmiotem zainteresowania obywateli i dotyczy
wa¿nego interesu publicznego. W dodatku,
Trybuna³ krytycznie oceni³ na³o¿enie na wydawnictwo obowi¹zku odszkodowawczego
na podstawie przepisów reguluj¹cych odpowiedzialnoœæ za pracownika, a nie na zasadzie odpowiedzialnoœci wydawcy za treœæ
publikacji.
Ponadto, ETPCz uzna³ wysokoœæ zas¹dzonego odszkodowania (które stanowi³o 30-krotnoœæ œredniego miesiêcznego wynagrodzenia w Rumunii oraz 3-krotnoœæ najwy¿szej mo¿liwej grzywny za znies³awienie w postêpowaniu karnym) za nieproporcjonalnie wysok¹.
W zwi¹zku z powy¿szym, Trybuna³ orzek³ naruszenie art. 10 Konwencji w stosunku do skar¿¹cego wydawnictwa.

Z KRAJU
Dnia 11 marca 2010 r. przed S¹dem Okrêgowym w Krakowie odby³a siê rozprawa o naruszenie dóbr osobistych z powództwa burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Leszka
Ormantego przeciwko Tomaszowi Baluœ, który
jest administratorem portalu naszakalwaria.pl.
Portal umo¿liwia internautom bie¿¹ce komentowanie dzia³añ w³adz miasta Kalwarii Zebrzydowskiej na forum internetowym. Niektóre zamieszczane w nim komentarze zawiera³y obraŸliwe okreœlenia odnosz¹ce siê do osoby burmistrza. Jednoczeœnie, wœród nich znajdowa³y
siê tak¿e wpisy dotycz¹ce oceny dzia³añ lub
bezczynnoœci burmistrza, œciœle nawi¹zuj¹ce
do sprawowanej przez niego funkcji. T.B. odmówi³ usuniêcia tych¿e komentarzy. Burmistrz
wniós³ powództwo przeciwko administratorowi strony na podstawie art. 23-24 Kodeksu
cywilnego o ochronê dóbr osobistych. Burmistrz uzna³, ¿e komentarze umieszczone pod
artyku³ami Tomasza Balusia naruszy³y jego
dobre imiê i narazi³y na szykanê urz¹d jaki pe³ni od 20 lat.
Na proœbê Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka pe³nomocnikiem pozwanego T.B. zgodzi³ siê zostaæ pro bono mec. Wojciech Knawa z pomoc¹ apl. adw. £ukasza Fr¹czka
z kancelarii Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci Spó³ka Partnerska.

Na rozprawie burmistrz cofn¹³ powództwo
w czêœci dotycz¹cej trzech komentarzy, na
których m.in. opiera³ swoje dotychczasowe
roszczenie, a które nie znajduj¹ siê ju¿ w Internecie i prawdopodobnie zosta³y usuniête
przez administratora. Jednoczeœnie powód
podtrzyma³ powództwo w pozosta³ym zakresie. Nastêpnie S¹d przes³ucha³ obie strony.
Podczas przes³uchania burmistrz nie by³
w stanie wykazaæ, i¿ komentarze na forum
mia³y charakter faktów, a nie s¹dów wartoœciuj¹cych. Wskaza³ jedynie na jeden komentarz, który móg³by siê odnosiæ do kwestii
faktycznych. Utrzymywa³, i¿ komentarze insynuuj¹, ¿e Ÿle gospodarzy i Ÿle prowadzi sprawy gminy. Nie potrafi³ dowieœæ równie¿, jakoby komentarze mia³y wywo³ywaæ z³e emocje wœród jego wspó³pracowników, do tego
stopnia, aby siê na nie skar¿yli. Powód podkreœli³, ¿e zwraca³ siê 2-krotnie do pozwanego o usuniêcie komentarzy. Uzyska³ jednak
odpowiedŸ, i¿ administrator nie ma mo¿liwoœci technicznych, aby usun¹æ wpisy. W swoich odpowiedziach nie uprawdopodobni³
tak¿e, jakoby autorem komentarzy by³ T. Baluœ. Ponadto, nie wykaza³ zwi¹zku pomiêdzy
komentarzami zawartymi na stronie a osob¹
pozwanego.
T. Baluœ w swoich zeznaniach zaznaczy³, ¿e
pod jego artyku³ami znajduje siê ok. 6000
komentarzy i nie ma on mo¿liwoœci przejrzeæ
ich wszystkich. Na stronie istnieje ostrze¿enie, i¿ nie bêd¹ umieszczane s³owa wulgarne
i w tym zakresie funkcjonuje stosowny filtr.
Pozwany uzna³, i¿ nie jest s¹dem i nie jest
w stanie rozstrzygaæ, które wpisy maj¹ charakter naruszaj¹cy dobra osobiste, a które nie.
Nie jest on równie¿ w stanie oceniæ prawdziwoœci ka¿dego komentarza. Nikt nigdy wczeœniej nie zwraca³ siê do niego o usuniecie
wpisów. Jego intencj¹ by³o stworzenie forum
dla mieszkañców, umo¿liwiaj¹ce upublicznienie ich ¿ali i zarzutów w sprawach dla nich
wa¿nych. Pozwany powiedzia³ równie¿, i¿
jego intencj¹ nie jest wydawanie prasy, ale
stworzenie forum debaty lokalnej, w zwi¹zku
z tym nie rejestrowa³ prowadzonego portalu
jako tytu³u prasowego.
S¹d zamkn¹³ przewód s¹dowy i po 20 minutowej naradzie og³osi³ wyrok. W czêœci odnosz¹cej siê do zarzutów, z których powód wycofa³ siê na pocz¹tku rozprawy, S¹d umorzy³
postêpowanie. Natomiast w pozosta³ym zakresie oddali³ powództwo. Wyrok nie jest
prawomocny.
W ustnym uzasadnieniu wyroku S¹d zastanowi³ siê nad dwoma kwestiami:
1. czy stronie pozwanego mo¿na przypisaæ
cechy prasy?
2. jaki charakter mia³y wpisy internetowe?
Ad 1. Stronie „naszakalwaria.pl” nie mo¿na
przypisaæ charakteru prasy zgodnie z przes³ankami wynikaj¹cymi z Prawa prasowego

i traktowaæ jej jako tytu³u prasowego, chocia¿by ze wzglêdu nie niespe³nienie kryterium periodycznoœci. Gdyby uznaæ, ¿e portal
ma charakter prasy, wówczas administrator,
podobnie jak redaktor naczelny, ponosi³by
odpowiedzialnoœæ za umieszczane w serwisie treœci. S¹d wskaza³, ¿e portal naszakalwaria.pl jest zbiorem pewnych publikacji
i „œcian¹ na której ludzie maj¹ mo¿liwoœæ
umieszczaæ swoje komentarze”. S¹d podkreœli³, ¿e celem dzia³alnoœci portali internetowych, takich jak „naszakalwaria.pl” jest
przede wszystkim zainicjowanie i kszta³towanie debaty publicznej na tematy wa¿ne
dla spo³ecznoœci lokalnej. Istnienie podobnych serwisów umo¿liwia prowadzenie takiej
debaty, która z regu³y toczy siê z korzyœci¹
dla interesu publicznego. Ze wzglêdu na tak
istotn¹ rolê podobnych portali, nadmierna
ingerencja w ich dzia³alnoœæ by³aby nieproporcjonalna i w ostatecznym rozrachunku
spo³ecznie szkodliwa. S¹d doda³, ¿e Internet
jest, co do zasady, wolny od kontroli i podlega jej jedynie je¿eli mieœci siê w formule prawa prasowego. Podsumowuj¹c, w tej sprawie nale¿y zatem uznaæ, i¿ strona mia³a charakter „bloga” a nie prasy.
Ad 2. S¹d wskaza³, ¿e powód nie zdo³a³ wykazaæ, ¿e obraŸliwe – w jego przekonaniu –
komentarze odnosi³y siê do faktów. Zdaniem
S¹du, mia³y one raczej charakter opinii, która
z zasady nie podlega ocenie w oparciu o kryterium prawdy i fa³szu. Nie podlegaj¹ one zatem dowodzeniu i s¹d nie ma prawa ich dowodziæ. S¹d zauwa¿y³, ¿e poziom dyskusji
w Internecie jest ró¿ny. Nie mo¿na jednak
wymagaæ, aby znajdowa³y siê tam wy³¹cznie
komentarze pisane jêzykiem literackim. Nie
zawsze krytyka jest wyra¿ana „s³ownikow¹
polszczyzn¹”. Jednak¿e, wpisy na niskim czy
prowokacyjnym poziomie tak¿e podlegaj¹
ochronie. Niew¹tpliwie, obecnie mamy do
czynienia z procesem wulgaryzacji dyskursu
publicznego w Polsce, s¹dy oceniaj¹c skar¿one wypowiedzi musz¹ zatem braæ pod
uwagê ogólny poziom tocz¹cej siê w spo³eczeñstwie debaty.
Ponadto, S¹d uzna³, ¿e pozwany mia³ ograniczone mo¿liwoœci drobiazgowej kontroli
i edycji umieszczanych na forum wpisów ze
wzglêdu na ich du¿¹ liczebnoœæ. S¹d oceni³,
¿e podjête przez pozwanego œrodki kontroli
w postaci filtrowania treœci wpisów pod k¹tem zawartych w nich wulgaryzmów i usuwanie ewidentnie zniewa¿aj¹cych komentarzy
by³y wystarczaj¹ce.
Powód móg³ zwróciæ siê o usuniêcie komentarzy na podstawie art. 14 ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (mo¿na ¿¹daæ
zdjêcia wpisów, które naruszaj¹ prawo i wiadomoœci, o których wiadomo, ¿e s¹ bezprawne). S¹d odwo³a³ siê równie¿ do argumentu
stanowi¹cego, ¿e burmistrz miasta jest osob¹
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publiczn¹, która musi liczyæ siê z tym, ¿e jej
dzia³alnoœæ mo¿e zostaæ poddana krytyce.
Jako osoba publiczna powinien zatem wykazywaæ wiêksz¹ odpornoœæ na krytycznie
opinie, negatywnie oceniaj¹ce wykonywanie powierzonej mu funkcji. Podsumowuj¹c,
S¹d doda³, ¿e prawo nie nad¹¿a za rozwojem nowoczesnych technologii i w zwi¹zku
z tym, nie reguluje precyzyjnie zagadnieñ
zwi¹zanych w wolnoœci¹ wypowiedzi w Internecie. Dlatego, rzetelna ocena takich sytuacji ostatecznie nale¿y do sêdziego. Jego
zadaniem jest wiêc zadbaæ o przestrzeganie gwarancji wolnoœci s³owa w podobnych
przypadkach.
S¹d Najwy¿szy w wyroku (I CSK 291/09)
z dnia 15 marca 2010 r. uzna³, ¿e je¿eli dziennikarz dokona³ nale¿ytej starannoœci w gromadzeniu materia³ów nie mo¿e on byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci na drodze
procesu o ochronê dóbr osobistych. Pocz¹tek tej sprawie da³ program „Superwizjer”
wyemitowany przez TVN SA 9 stycznia 2005 r.
Dotyczy³ on konfliktu miêdzy cz³onkami spó³dzielni mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie a jej zarz¹dem.
Program sk³ada³ siê z czterech czêœci: w³adza, pieni¹dze, wp³ywy, nietykalnoœæ. Konflikt by³ ju¿ wczeœniej nag³aœniany w prasie.
Dziennikarze TVN zgromadzili bogaty materia³ dokumentalny dotycz¹cy funkcjonowania
spó³dzielni i przeprowadzili liczne wywiady.
W programie podniesiona zosta³a m.in. sprawa budowy bloku, nazwanego ze wzglêdu
na status osób, które kupi³y w nim lokale, prominenckim. W programie zosta³y przedstawione osoby, które kupi³y te mieszkania, z podaniem imion oraz inicja³ów nazwisk. Na tej
liœcie znalaz³o siê te¿ szeœæ osób bêd¹cych
sêdziami s¹du okrêgowego, w tym Wac³aw B.
W programie poruszono m.in. kwestiê wydawania przez niektórych sêdziów mieszkaj¹cych w tym bloku wyroków w sprawach
z udzia³em spó³dzielni, które II instancja uzna³a za wadliwe. Prezentowane by³y wypowiedzi prokuratorów, którzy ogólnie potwierdzali nieprawid³owoœci przy rozliczeniach
inwestycji i skierowanie w zwi¹zku z nimi
aktu oskar¿enia do s¹du. Na pytanie reporterki anonimowa osoba potwierdzi³a, ¿e sêdziowie wyrokami odwdziêczaj¹ siê za mieszkania, a jeden z nich jest sta³ym bywalcem
w spó³dzielni.
Po emisji tych materia³ów sêdzia Wac³aw B.
wyst¹pi³ przeciwko TVN do s¹du o ochronê
dóbr osobistych: dobrej s³awy, czci i godnoœci, poprzez podanie nieprawdziwych informacji mog¹cych go poni¿aæ w opinii publicznej i naraziæ na utratê zaufania potrzebnego
do zajmowania stanowiska sêdziego. Domaga³ siê przeprosin przed emisj¹ programu „Superwizjer”. Wac³aw B. orzeka
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w sprawach karnych, nigdy nie rozpatrywa³
spraw spó³dzielni.
S¹d I instancji oddali³ powództwo. S¹d II instancji w wyniku apelacji zmieni³ ten wyrok
i nakaza³ TVN przeprosiæ Wac³awa B. Za naruszaj¹ce jego dobra osobiste uzna³ fragmenty programu prezentuj¹ce jego imiê
i pierwsz¹ literê nazwiska oraz wypowiedŸ
o odwdziêczaniu siê sêdziów za mieszkania.
TVN wniós³ skargê kasacyjn¹ od wyroku.
S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e pozwana dzia³a³a
w interesie spo³ecznym, materia³y prezentowane w programie zebrane zosta³y rzetelnie.
By³ to program interwencyjny prezentuj¹cy
rzeczywiste pogl¹dy spó³dzielców, co uwalRys. £ukasz Pyrka
nia TVN od odpowiedzialnoœci za naruszenie
dóbr osobistych. Sêdzia zaznaczy³a, ¿e nikt opublikowa³ artyku³ pt. Troska ze szczególw programie nie twierdzi³, i¿ powód wydawa³ nym okrucieñstwem, który ukaza³ siê 11
wyroki w sprawach spó³dzielni. Na program wrzeœnia 2008 r. w dzienniku „Faky i Mity”.
sk³ada³y siê nie tylko te wypowiedzi i prezen- W artykule zosta³y opisane szczegó³y dokotacja listy nabywców, lecz materia³y, w któ- nanej zbrodni oraz jej motywy. Autor przytorych by³a mowa o sêdzi kobiecie, a drugi sê- czy³ tak¿e wypowiedzi prokuratora prowadzia zosta³ wprawdzie pokazany z zamazan¹ dz¹cego sprawê oraz zeznania prokuratortwarz¹, ale mo¿na by³o siê niew¹tpliwie zor- skie oskar¿onego D.M. W lipcu 2009 roku,
ientowaæ, ¿e nie jest to powód. Choæ prog- w zwi¹zku ze wskazan¹ publikacj¹, przeciwram móg³ rzuciæ niekorzystne œwiat³o na po- ko M. Szenbronowi zosta³ wniesiony akt oswoda, wynika³o z niego, ¿e powód nie by³ kar¿enia z art. 241 k.k.
uwik³any w „odwdziêczanie siê”. Znalaz³o to Dnia 23 marca 2010 r. w S¹dzie Rejonowym
wyraz w rozstrzygniêciu o kosztach w tej dla £odzi Œródmieœcia odby³a kolejna rozprawa w sprawie. Na rozprawie s¹d przes³ucha³
sprawie.
w charakterze œwiadka pani¹ prokurator – auWe wrzeœniu 2008 r. dziennikarzowi Markowi torkê aktu oskar¿enia skierowanego przeciwSzenbornowi ujawniono informacje dotycz¹- ko dziennikarzowi. Rozprawa odby³a z wy³¹ce œledztwa w sprawie przeciwko D.M., os- czeniem jawnoœci. Na podstawie art. 361 p.1
kar¿onego o zabójstwo ksiêdza w Blachowni. k.p.k. w rozprawie, jako osoba zaufania, uczeW oparciu o uzyskane informacje, Szenbron stniczy³a Dorota G³owacka – obserwator z ra-

Dnia 11 stycznia 2010 r. do S¹du Okrêgowego
w Oœwiêcimiu trafi³ prywatny akt oskar¿ony
o znies³awienie (art. 212 k.k.) skierowany
przeciwko Paw³owi Wodniakowi, dziennikarzowi redaguj¹cemu www.fakty.oswiecim.pl.
Akt oskar¿enia zosta³ skierowany przez P.M.,
dyrektora samorz¹dowych instytucji kultury.
P.M. poczu³ siê ura¿ony stwierdzeniami zawartymi na stronie internetowej w artykule
odnosz¹cym siê do jego osoby. Naruszyæ art.
212 k.k. mia³y sformu³owania: „Czy P.M. ma
czas by pracowaæ w OCK” oraz „Kiedy odpoczywa; na pewno w pracy”. Artyku³ zosta³
umieszczony na stronie www.fakty.oswiecim.
pl, póŸniej szereg artyku³ów na temat P.M.
ukaza³ siê w Gazecie Ma³opolskiej (Polska
Gazeta Kraków) w listopadzie 2009 r.
Dnia 13 kwietnia 2010 r. o godz. 10 w S¹dzie
Rejonowym w Oœwiêcimiu w sali 201 odbêdzie siê posiedzenie pojednawcze w sprawie.

Najnowsze informacje
na stronie internetowej
„Obserwatorium”

REDAKCJA BIULETYNU
Dr Adam Bodnar – redaktor naczelny
Koordynator merytoryczny „Obserwatorium”, doktor nauk prawnych,
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz sekretarz Zarz¹du Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka.
A.Bodnar@hfhr.org.pl
Dominika Bychawska-Siniarska, koordynator „Obserwatorium”,
prawnik, absolwentka Kolegium Europejskiego w Natolinie, w latach
2005–2006 wspó³pracownik Programu Spraw Precedensowych
Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, w latach 2007–2008 prawnik

Chcesz dostawaæ nasz comiesiêczny biuletyn?
Napisz: obserwatorium@hfhr.org.pl

w Kancelarii Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.
D.Bychawska@hfhr.org.pl
Dorota G³owacka, koordynator techniczny „Obserwatorium”,
studentka ostatniego roku Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu £ódzkiego oraz Szko³y Prawa Francuskiego
Uniwersytetu Francois-Rebelais w Tours, odby³a sta¿ w Miêdzynarodowym Trybunale Karnym dla by³ej Jugos³awii w Hadze.
D.Glowacka@hfhr.org.pl
WYDAWCA:

HELSIÑSKA FUNDACJA PRAW CZ£OWIEKA
Obserwatorium wolnoœci mediów w Polsce
ul. Zgoda 11; 00–018 Warszawa
Tel. 022 556 44 54, faks: 022 556 44 75

e-mail: obserwatorium@hfhr.org.pl
http://www.obserwatorium.org
Projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê, Liechtenstein i Norwegiê ze œrodków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz bud¿etu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych.
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