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1. Wstęp

Instytucja sprostowania pojawiła się wraz z ustawodawstwem praso-
wym1. W Polsce istniała ona od odzyskania niepodległości w 1918 roku. 
Należy w tym miejscu wskazać, że sprostowanie zostało unormowane 
we wszystkich aktach normatywnych z zakresu prawa prasowego obo-
wiązujących w Polsce.

W Dekrecie w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych 
z dnia 7 lutego 1919 r.2 sprostowanie prywatne zostało unormowane 
w art. 22. Zgodnie z tym przepisem:

[…] jeżeli w czasopiśmie zostanie umieszczona wiadomość, dotycząca 
osoby prywatnej lub instytucji społecznej, handlowej albo komunal-
nej, wydawnictwo to nie może odmówić przyjęcia zakomunikowanego 
przez tę osobę lub instytucję zaprzeczenia lub sprostowania, jeżeli za-
przeczenie lub sprostowanie nie zawiera treści karalnej i jest ograniczo-
ne do  wiadomości rzeczowych. Zaprzeczenie lub sprostowanie osoby 
prywatnej lub instytucji społecznej, handlowej lub komunalnej winno 
być z zachowaniem terminów, wyszczególnionych w art. 21 niniejszych 
przepisów prasowych, wydrukowane bezpłatnie, jeżeli zajmuje naj-
wyżej dwa razy tyle miejsca, co zajmował artykuł, na który jest odpo-
wiedzią. W razie większych rozmiarów zaprzeczenia lub sprostowania 
wydawnictwo obowiązane jest je zamieścić, może jednak pobrać opłatę 
przyjętej należności za umieszczenie wierszy, przewyższających normę, 
podlegającą bezpłatnemu umieszczeniu. Zaprzeczenie lub sprostowa-

1 Zob. A. Heck, Austryjackie prawo prasowe, Lwów 1891, s. 269n; J. Nowotny, Prawo 
prasowe, Lwów 1917, s. 89n. Zob. również I. Dobosz, Sprostowanie prasowe – 
realia prawne i perspektywy nowej regulacji, „Zeszyty Prasoznawcze” 3 (1983), 
s. 5n; I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2011, s. 247n; K. Skubisz-Kępka, 
Sprostowanie i odpowiedź w prasie, Warszawa 2009, s. 120n.

2 Dz.U. z 1919 Nr 14, poz. 186 ze zm.



8 Sprostowanie prasowe we współczesnym orzecznictwie…

nie musi być podpisane przez osobę lub instytucję, wnoszącą obronę, 
i, w razie żądania, wydrukowane takiemi samemi czcionkami i w tym 
samym dziale, co i wiadomość, ulegająca sprostowaniu.

Z kolei rosyjski kodeks karny z 1903 r., który obowiązywał na tym 
samym terenie, w art. 306 przewidywał w razie nieopublikowania spro-
stowania w terminie – w wydawnictwie codziennym w ciągu trzech 
dni, a w wydawnictwie wychodzącym w dłuższych odstępach czasu 
w najbliższym numerze – karę grzywny do 50 zł za każdy numer, który 
wyszedł od dnia upływu terminu wydrukowania w wydawnictwie spro-
stowania. Jeżeli natomiast sprostowanie nie było wydrukowane w ciągu 
trzech miesięcy, to oprócz skazania winnego na grzywnę wydawnictwo 
ulegało zawieszeniu.

W przepisach austriackich – ustawa prasowa z dnia 17 grudnia 1862 r.3 – 
sprostowanie zostało unormowane w § 19. Zgodnie z tym przepisem:

[…] w każdym piśmie periodycznym sprostowanie ogłoszonych w niem 
faktów musi być na  żądanie władzy lub zainteresowanej osoby pry-
watnej w numerze lub zeszycie najbliższym lub drugim, po wyrażeniu 
żądania umieszczenia w sposób zarówno co do miejsca umieszczenia, 
jak i druku (czcionek) zupełnie identyczny z tym, w jaki sprostować się 
mający artykuł wydrukowano.

Co więcej, sprostowania prywatne miały być publikowane bezpłatnie, 
o ile nie przekraczały podwójnego rozmiaru artykułu, przeciwko które-
mu je umieszczano. Jeżeli przekraczały, to nadwyżka podlegała opłacie 
jak za ogłoszenia. Niezamieszczenie sprostowania było karane grzywną 
od 40 do 400 zł, a jednocześnie sąd miał obowiązek nakazać w wyroku 
publikację sprostowania. Zaskarżenie takiego wyroku nie wstrzymywało 
obowiązku publikacji sprostowania.

3 Dz.U. p. austr. z 1863 Nr 6 ze zm.
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W przepisach obowiązujących na terenie byłego zaboru niemiec-
kiego – ustawa prasowa z dnia 7 maja 1874 r.4 – sprostowanie zostało 
unormowane w § 11:

Odpowiedzialny redaktor periodycznego pisma jest obowiązany przy-
jąć na  żądanie zainteresowanej władzy albo osoby prywatnej sprosto-
wanie, odnoszące się do faktów, podanych przez pismo, bez czynienia 
wstawek względnie opuszczeni, o ile sprostowanie jest podpisane przez 
nadsyłającego, nie zawiera treści karygodnej i ogranicza się do faktów 
rzeczowych.

Sprostowanie miało być zamieszczone w najbliższym numerze, w tej 
samej rubryce co prostowany artykuł, i wydrukowane tymi samymi 
czcionkami co artykuł, do którego się odnosiło. Ponadto bezpłatna pu-
blikacja przewidziana była dla sprostowania, które nie przekraczało 
liczbą wierszy prostowanego artykułu. Naruszenie § 11 podlegało karze 
grzywny do 150 zł albo karze aresztu, a w wyroku należało orzec obo-
wiązek publikacji sprostowania.

Z kolei rozporządzenie prezydenta z dnia 10 maja 1927 r. o prawie 
prasowym5 w art. 32 głosi, iż:

[…] redaktor odpowiedzialny nie może odmówić umieszczenia bezpłat-
nie w czasopiśmie nadesłanego i podpisanego przez instytucję publicz-
ną lub prywatną, albo przez osobę prywatną sprostowania wiadomości, 
dotyczącej tej instytucji lub osoby, a  wydrukowanej w  tem czasopi-
śmie, jeśli tylko sprostowanie nie zawiera treści karalnej, ogranicza się 
do przytoczenia okoliczności faktycznych i nie przekracza dwukrotnie 
objętości prostowanej wiadomości. Sprostowanie powinno być wydru-
kowane w tym samym dziale i takiemi samemi czcionkami, co prosto-
wana wiadomość.

4 Dz.U. Rz. Niem. Nr 6, s. 1003.
5 Dz.U. z 1927 Nr 45, poz. 398 ze zm.
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Zgodnie z art. 61 redaktor, który nie opublikował sprostowania albo 
opublikował w sposób niezgodny z przepisami, podlegał karze pozba-
wienia wolności do sześciu tygodni i karze grzywny do 500 zł lub jed-
nej z tych kar. Równolegle z karą sąd orzekał obowiązek umieszczenia 
w czasopiśmie sprostowania:

[…] w terminie możliwie najbliższym, oraz konfiskatę każdego numeru, 
wydanego po  tym terminie, aż do czasu umieszczenia ogłoszenia lub 
sprostowania. Obowiązek umieszczenia, orzeczony na zasadzie niniej-
szego przepisu, ciąży także na każdym następnym redaktorze odpowie-
dzialnym.

Zaskarżenie wyroku nie wstrzymywało wykonania obowiązku umiesz-
czenia sprostowania. Z kolei na podstawie art. 63 sąd mógł ograniczyć 
się do orzeczenia nakazującego ogłoszenie sprostowania odrzuconego 
przez redaktora odpowiedzialnego, jeśli uznał, że ten mógł być w błędzie 
co do warunków ogłoszenia sprostowania.

Ostatnim aktem normatywnym dotyczącym prasy, a obowiązującym 
przed rokiem 1984, był dekret z dnia 21 listopada 1938 r. Prawo prasowe6. 
Zgodnie z art. 27 ust. 1 redaktor obowiązany był umieścić bezpłatnie 
w czasopiśmie nadesłane przez instytucję lub osobę zainteresowaną 
sprostowanie rzeczowe wiadomości podanej w czasopiśmie. Dalsze 
przepisy precyzowały warunki umieszczenia takiego sprostowania 
oraz wskazywały fakultatywne przesłanki odmowy jego opublikowania. 
Z kolei art. 42 ust. 1 przewidywał za naruszenie przepisów dotyczących 
sprostowania grzywnę do 2 tys. zł. Jednocześnie sąd miał obowiązek 
orzeczenia publikacji sprostowania w określonym terminie. W razie nie-
umieszczenia sprostowania w terminie nakazanym wyrokiem redaktor 
podlegał karze grzywny od 500 zł do 3 tys. zł. Sąd orzekał równocześnie 
z karą konfiskatę każdego numeru czasopisma, który ukazał się po ter-
minie określonym w wyroku, aż do czasu umieszczenia sprostowania. 

6 Dz.U. z 1938 Nr 89, poz. 608.
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Zaskarżenie wyroku nie wstrzymywało jego wykonania co do obowiązku 
umieszczenia sprostowania oraz co do konfiskaty.

Przechodząc do meritum rozważań, należy wskazać, że instytucja 
sprostowania jest swoistą przeciwwagą dla wolności prasy. Prasa nie 
zawsze bowiem rozpowszechnia prawdziwe informacje i stąd konieczne 
było zagwarantowanie również drugiej stronie możliwości wypowiedze-
nia się w odniesieniu do przekazywanego przez media stanu faktycznego. 
Gdyby z kolei możliwość sprostowania nie była zapewniona poprzez 
odpowiednie przepisy prawne, należy przypuszczać, iż mimo etycznego 
obowiązku dziennikarskiego w zakresie autosprostowania nie dałoby 
się go wyegzekwować, nawet zakładając dobrą wolę samego dzienni-
karza. Z jednej strony bowiem prasa jest wydawana przez konkretne 
podmioty – wydawców, którzy mogą nie być zainteresowani opubliko-
waniem autosprostowania dziennikarza. Z drugiej strony – to redaktor 
naczelny decyduje o rozpowszechnieniu każdego materiału prasowego 
i można sobie wyobrazić sytuację, gdy także on nie byłby zainteresowany 
publikacją sprostowania. Co więcej, z reguły wydawca jest podmio-
tem zbiorowym, a więc nie jest dziennikarzem – osobą fizyczną, którą 
by obowiązywała dziennikarska deontologia zawodowa. Z kolei sam 
redaktor naczelny, który jest dziennikarzem, może nie należeć do żadne-
go stowarzyszenia dziennikarskiego i wówczas także nie ma obowiązku 
stosowania zasad deontologicznych funkcjonujących wewnątrz takiej 
organizacji zbiorowej.

Należy także podkreślić, że w Polsce współcześnie istnieje znaczne 
rozdrobnienie wśród organizacji dziennikarskich w Polsce, jak rów-
nież nie ma przymusu organizacyjnego. Chociaż więc można w zakre-
sie sprostowania wskazać na zapisy w kodeksach deontologicznych 
dziennikarzy7, tym niemniej bez ścisłego obowiązku opublikowania 

7 Zob. kodeks etyki dziennikarskiej SDP, pkt I.4, http://sdp.pl/s/kodeks-etyki-
-dziennikarskiej-sdp (4.02.2017); kodeks etyki dziennikarzy – pkt 1 zd. 3, http://
www.dziennikarzerp.pl/wp-content/uploads/2010/06/kodeks.pdf (4.02.2017). 
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy posługuje się kodeksem etyki dzien-
nikarskiej SDP.
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sprostowania nakazanego za pomocą norm prawnych jego realizacja 
w praktyce byłaby wątpliwa.

Z powyższych względów od samego początku funkcjonowania usta-
wodawstwa prasowego osobom, których materiały prasowe dotyczyły, 
gwarantowano możliwość skorygowania nieprawdziwych informacji. 
Prasa posiada ogromną siłę kształtowania opinii publicznej. Przedsta-
wiając nieprawdziwe informacje – dezinformuje społeczeństwo. Stąd też 
konieczność sprostowania nieprawdziwej informacji u samego źródła. 
To medium, które rozpowszechniło nieprawdę, powinno podać praw-
dę, aby dotrzeć z nią do tego samego kręgu społecznego i doprowadzić 
do informacyjnego ładu.

Należy jednak zauważyć, że współcześnie przy uzasadnianiu wpro-
wadzenia instytucji sprostowania nie opieramy się na kryterium prawdy 
i fałszu, co oczywiście budzi wiele kontrowersji. Obecnie dominuje 
bowiem koncepcja subiektywnej prawdy zainteresowanego. Nie chodzi 
więc w sprostowaniu o prawdę jako taką, ale o umożliwienie zabrania 
głosu stronie przeciwnej w tym samym miejscu i w czasie, w którym jej 
zdaniem doszło do podania nieścisłego lub nieprawdziwego faktu. Co do 
tego, kto jest bardziej wiarygodny, decyduje opinia publiczna na pod-
stawie wypowiedzi dwóch stron. Wobec tego sprostowanie gwarantuje 
niejako kontradyktoryjność postępowania przed opinią publiczną.

Należy zauważyć, że sprostowaniu prasowemu nie udało się uzyskać 
statusu zasady konstytucyjnej – pomimo istnienia w Konstytucji RP8 
zasady wolności mediów (art. 14 Konstytucji)9 oraz wolności wypowiedzi 
(art. 54 Konstytucji)10. Z kolei sprostowanie jest dla nich swoistą prze-
ciwwagą. W polskim ustawodawstwie poza szczególnymi przypadkami 
nie jest sankcjonowane kłamstwo. Jeżeli nie narusza ono żadnego dobra 

      8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 IV 1997 r., Dz.U. z 1997 Nr 78, 
poz. 483 ze zm., dalej: „Konstytucja RP”, „Konstytucja”. 

      9 Zgodnie z powołanym przepisem: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność 
prasy i innych środków społecznego przekazu”.

10 Zgodnie z art. 54 ust. 1 Konstytucji: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania 
swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”.
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prawnie chronionego (dobrego imienia, prywatności itp.), nie można 
dochodzić odpowiedzialności cywilnej z tytułu jego wypowiedzenia 
na podstawie art. 23 i 24 k.c. Nie ma już także w polskim ustawodawstwie 
odpowiedzialności karnej za rozpowszechnienie przy pomocy prasy 
nieprawdziwej informacji, poza bardzo specjalistycznymi przypadkami11. 
Można więc ogólnie przyjąć, że społeczeństwu nie udało się wywalczyć 
w odniesieniu do mediów obowiązku podawania prawdziwych informa-
cji (poza ogólnym obowiązkiem dziennikarskim wynikającymi z ustawy 
Prawo prasowe12), których fałszowanie samo w sobie nie jest podstawą 
jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Z uwagi na fakt, że problematyka dotycząca sprostowania prasowego 
była już kilkakrotnie poddawana analizie, moje rozważania ograniczę 
do najnowszych zmian w polskim systemie prawnym, które jeszcze nie 
zostały w  sposób wszechstronny opisane. Stąd interpretacji zostaną 
poddane przede wszystkim najnowsze orzecznictwo sądowe oraz wy-
powiedzi współczesnej doktryny prawniczej dotyczące tego zagadnienia.

11 Zob. E. Czarny-Drożdżejko, Przestępstwa prasowe, Warszawa 2013, s. 273n.
12 Dz.U. z 1984 Nr 5, poz. 24 ze zm. Zgodnie z art. 6 ust. 1 p.p.: „[…] prasa jest 

zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk”. Z kolei 
art. 12 ust. 1 pkt 1 przewiduje, że „dziennikarz jest obowiązany zachować 
szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów 
prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości 
lub podać ich źródło”.



2. Ukształtowanie się  
obecnej regulacji dotyczącej 
sprostowania na gruncie ustawy 
Prawo prasowe z 1984 r.

Obecna regulacja w polskim systemie prawnym instytucji sprostowania 
prasowego znajduje się w artykułach od 31a do 33 ustawy Prawo prasowe 
i jest ona efektem kilku zmian.

Pierwotnie art. 31 p.p. przewidywał, że:

[…] na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jed-
nostki organizacyjnej redaktor naczelny redakcji właściwego dziennika 
lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie:

1) rzeczowe i  odnoszące się do  faktów sprostowanie wiadomości 
nieprawdziwej lub nieścisłej,

2) rzeczową odpowiedź na stwierdzenie zagrażające dobrom osobi-
stym.

Takie brzmienie przepisu przetrwało od momentu wejścia ustawy Pra-
wo prasowe w życie aż do dnia 14 czerwca 2012 roku, kiedy to na skutek 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego1 utracił on moc. Trybunał Konsty-
tucyjny stwierdził jego niekonstytucyjność z powodu braku zachowania 
wymaganej precyzji w określaniu znamion czynu zagrożonego karą.

Przepis ten został zastąpiony art. 31a p.p. na podstawie nowelizacji 
ustawy z dnia 14 września 2012 r.2 Zgodnie z obecnym art. 31a ust. 1 p.p. 

1 Wyrok TK z dnia 1 grudnia 2010 r., K 41/07, OTK-A 2010 nr 10 poz. 127 (Dz.U. 
Nr 235, poz. 1551).

2 Dz.U. z 2012, poz. 1136.
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na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej niebędącej osobą prawną redaktor naczelny właściwego 
dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rze-
czowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub niepraw-
dziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym. Kolejne jednostki 
redakcyjne art. 31a p.p. przewidują, że:

2. Uprawnienie do  wystąpienia z  wnioskiem, o  którym mowa 
w ust. 1, przysługuje także osobie najbliższej zmarłego, w rozumieniu 
art. 115 § 11 kodeksu karnego, oraz następcy prawnemu osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.

3. Sprostowanie powinno zostać nadane w  placówce pocztowej 
operatora pocztowego lub złożone w  siedzibie odpowiedniej redakcji, 
na piśmie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia opublikowania 
materiału prasowego.

4. Sprostowanie powinno zawierać podpis wnioskodawcy, jego imię 
i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny.

5. Adres korespondencyjny wnioskodawcy może zostać zastrzeżony 
tylko do wiadomości redakcji, a w przypadku gdy materiał prasowy bę-
dący przedmiotem sprostowania dotyczy działalności związanej z uży-
wanym przez osobę fizyczną pseudonimem, może ona zastrzec także 
imię i nazwisko tylko do wiadomości redakcji.

6.  Tekst sprostowania nie może przekraczać dwukrotnej objętości 
fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy, ani zajmować więcej 
niż dwukrotność czasu antenowego, jaki zajmował dany fragment prze-
kazu.

7. Sprostowanie powinno być sporządzone w  języku polskim lub 
w  języku, w  którym opublikowany został materiał prasowy będący 
przedmiotem sprostowania.

Jak z powyższego wynika, w porównaniu z poprzednią wersją art. 31 p.p. 
istotną zmianą było zniesienie instytucji odpowiedzi, krytykowanej 
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w polskiej doktrynie3 przede wszystkim z uwagi na brak precyzyjnego 
jej oddzielenia od sprostowania. Stąd zresztą Trybunał Konstytucyjny 
zdecydował się na uznanie art. 31 p.p. za niekonstytucyjny w powołanym 
wyżej orzeczeniu. Definicja samego sprostowania – a więc tego, czego 
ono dotyczy – pozostała identyczna.

Istotną zmianą jest też zmiana podmiotu, który może wystąpić 
po śmierci zainteresowanego o sprostowanie nieścisłej lub niepraw-
dziwej informacji dotyczącej tego ostatniego. Mianowicie z poprzed-
niego brzmienia art. 33 ust. 2 pkt 2 p.p. wynikało, że po śmierci osoby 
bezpośrednio zainteresowanej sprostowania może dokonać osoba za-
interesowana w związku ze stosunkiem służbowym, wspólną pracą lub 
działalnością albo więzami pokrewieństwa lub powinowactwa. Obecnie 
po śmierci osoby zainteresowanej ze sprostowaniem może wystąpić 
jedynie osoba bliska. Natomiast dodatkowo przewidziano możliwość 
wystąpienia ze sprostowaniem po osobie prawnej oraz jednostce orga-
nizacyjnej, które przestały istnieć, ich następcom prawnym.

Bardziej szczegółowo unormowano również kwestię przesłania spro-
stowania oraz umieszczenia w nim danych osobowych zainteresowa-
nego.

Z kolei uregulowanie dotyczące wielkości sprostowania pozostało bez 
zmian – dodano jedynie uregulowanie dotyczące przekazu radiowego 
lub telewizyjnego, a więc odniesiono długość trwania sprostowania 
do czasu antenowego.

W art. 32 p.p. w pierwotnym jego brzmieniu uregulowano umiej-
scowienie sprostowania jedynie w dzienniku, czasopiśmie i innym niż 
dziennik przekazie za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, przy czym 
w tym ostatnim medium należało je zamieścić w najbliższym analogicz-
nym przekazie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od dnia 
otrzymania. Obecnie ustawodawca zrezygnował, niestety, z regulacji 
maksymalnego czasu, w  którym należy rozpowszechnić nadesłane 
sprostowanie. Wydaje się, że taka regulacja jest niedostateczna i trafne 

3 Zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, dz. cyt., s. 251.
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było wcześniejsze zakreślenie ram czasowych nadania sprostowania. 
Natomiast na gruncie obecnej regulacji dodano terminy umieszcze-
nia sprostowania w elektronicznej formie dziennika lub czasopisma 
oraz zrezygnowano ze sprostowania w kronice filmowej. Zniesiono 
również uprzywilejowanie sprostowań pochodzących od naczelnych 
i centralnych organów państwowych, w tym od naczelnych i central-
nych organów administracji państwowej, jeżeli zostały nadesłane przez 
rzecznika prasowego rządu – do 2012 roku sprostowania tego typu mogły 
dwukrotnie przekraczać objętość prostowanego fragmentu materiału 
prasowego. Pozostałe zmiany treści byłego art. 32 p.p. mają charakter 
doprecyzowujący.

Z kolei art. 33 p.p. od momentu jego uchwalenia uległ na przestrze-
ni czasu aż trzem zmianom. Pierwsza zmiana tego przepisu nastąpiła 
w ustawie z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli pu-
blikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz zmianie usta-
wy – Prawo prasowe4. Usunięto wówczas treść art. 33 ust. 1 pkt 2 p.p., 
który stanowił jedną z obligatoryjnych przyczyn5 odmowy zamieszczenia 
sprostowania i przewidywał, że:

[…] redaktor naczelny odmówi opublikowania sprostowania lub odpo-
wiedzi, jeżeli zawierają treść karalną, a w szczególności wykraczają prze-
ciwko konstytucyjnemu ustrojowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
konstytucyjnym zasadom polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej i jej sojuszom, naruszają tajemnicę państwową i służbową 

4 Dz.U. z 1990 Nr 29, poz. 173. 
5 W ustawie Prawo prasowe z 1984 r. podzielono przesłanki odmowy rozpo-

wszechnienia sprostowania na obligatoryjne i fakultatywne. W razie wystą-
pienia tych pierwszych redaktor naczelny musi odmówić jego opublikowania. 
W przypadku gdy zajdzie tylko jedna z sytuacji mieszczących się w ramach prze-
słanek fakultatywnych, redaktor naczelny może odmówić rozpowszechnienia 
sprostowania, ale to już jest zależne od jego woli. Należy przy tym podkreślić, 
że w dekrecie prasowym z 1938 r. były sformułowane jedynie fakultatywne 
przyczyny opublikowania sprostowania.
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oraz inną tajemnicę chronioną ustawą, noszą znamiona zniesławienia 
lub obrazy.

Zastąpiono go sformułowaniem, iż „redaktor naczelny odmówi opu-
blikowania sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli zawierają treść karalną 
lub naruszają dobra osobiste osób trzecich”. Tak więc nie tylko uchylono 
odwołanie się do nieistniejącego już PRL-u, ale również dodano prawo 
do odmowy zamieszczenia sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli te naru-
szałyby dobra osobiste, czego wcześniej nie było. Obecnie ustawodaw-
ca, zmieniając w całości art. 33 p.p., pominął, niestety, tę obligatoryjną 
przesłankę odmowy, co należy uznać za błąd.

Z kolei część dawniej fakultatywnych przyczyn odmowy zamiesz-
czenia sprostowania została przerzucona, z zupełnie niezrozumiałych 
względów, do tych obligatoryjnych – odnosi się to do wszelkich uchybień 
formalnych, co moim zdaniem nie jest również trafnym rozwiązaniem. 
Nie ma bowiem podstaw do kwestionowania prawa do opublikowania 
sprostowania przez redaktora naczelnego, jeżeli zainteresowany uchybi 
terminowi. Stąd wydaje się, że uregulowanie instytucji sprostowania 
w ustawie Prawo prasowe powinno jednak zostać poprawione przez 
ustawodawcę i wszystkie przesłanki odmowy jego zamieszczenia po-
winny zostać sformułowane jako fakultatywne.



3. Polska instytucja  
sprostowania prasowego  
w ocenie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka

Polska regulacja dotycząca sprostowania prasowego była oceniana 
przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 3 kwietnia 
2012 r. Kaperzyński przeciwko Polsce1. Sprawa dotyczyła stanu prawnego 
sprzed dnia 14 września 2012 r. Skarżący wyrokiem z dnia 13 grudnia 
2006 r. został skazany na cztery miesiące ograniczenia wolności w formie 
dwudziestu godzin pracy na cele społeczne w miesiącu w zawieszeniu 
na okres dwóch lat. Sąd pozbawił go także prawa wykonywania zawodu 
dziennikarza przez okres dwóch lat i nakazał podanie wyroku do pu-
blicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Iława. W dniu 29 marca 2007 r. 
Sąd Okręgowy w Elblągu utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

Powyższa sprawa zakończyła się dla Polski niepomyślnie, gdyż Try-
bunał stwierdził naruszenie art. 10 EKPC2:

1 Wyrok ETPC z dnia 3 kwietnia 2012 r., Kaperzyński przeciwko Polsce, skarga 
nr 43206/07, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c-
d=2&ved=0ahUKEwikw8qwhODQAhVGiSwKHYmvDPYQFggjMAE&url=http%3A
%2F%2Fbip.mkidn.gov.pl%2Fmodules%2Fdownload_gallery%2Fdlc.php%3Ffil
e%3D1933%26id%3D1414496020&usg=AFQjCNGjfFM3cKPIhOA8lGTcXMae2M-
4cZQ (6.12.2016).

2 Art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: 
„EKPC”), sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie 
Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 Nr 61, 
poz. 284):

„1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność 
posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez 
ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy 
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Zdaniem Trybunału, obowiązek prawny publikacji sprostowania lub 
odpowiedzi można uznać za  normalny element ram prawnych regu-
lujących korzystanie z  prawa wolności wyrażania opinii przez media 
drukowane. A zatem nie może być uznawany za nadmierny czy nieuza-
sadniony. W rzeczy samej Trybunał już wcześniej stwierdzał, iż prawo 
do odpowiedzi, stanowiące ważny element wolności wyrażania opinii, 
jest objęte zakresem art. 10 Konwencji. Powyższe wynika nie tylko z po-
trzeby umożliwienia kwestionowania informacji nieprawdziwych, lecz 
także zapewnienia różnorodności opinii, szczególnie w  odniesieniu 
do  spraw leżących w  interesie ogólnym, na  przykład w  ramach deba-
ty o  charakterze literackim i  politycznym (zob. Melnychuk przeciwko 
Ukrainie (dec.), nr 28743/03, ETPCz 2005-IX). Podobnie, zobowiązanie 
do  poinformowania zainteresowanej strony o  przyczynach odmowy 
publikacji odpowiedzi lub sprostowania, zdaniem Trybunału, jako takie 
nie podlega krytyce. Zobowiązanie takie umożliwia, na przykład, oso-
bie, która czuje się pokrzywdzona artykułem prasowym, przedstawie-
nie odpowiedzi w sposób zgodny z praktyką redakcyjną danej gazety3.

Jak z powyższego fragmentu wyroku wynika, Europejski Trybunał 
Praw Człowieka nie kwestionuje dopuszczalności wprowadzenia prze-
pisów nakazujących opublikowanie sprostowania prasowego. Uznaje 

przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przed-
siębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.
2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzial-
ność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom 
i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie 
demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności te-
rytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapo-
bieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia 
i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu 
na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie po-
wagi i bezstronności władzy sądowej”.

3 Wyrok ETPC z dnia 3 kwietnia 2012 r., Kaperzyński przeciwko Polsce, skarga 
nr 43206/07, pkt 66.
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bowiem, że mają one pozytywny wpływ na społeczne prawo do infor-
macji oraz wymianę poglądów. Również formalne regulacje prawne 
w tym zakresie, a więc obowiązek poinformowania o przyczynach od-
mowy zamieszczenia sprostowania, są zasadniczo zgodne z art. 10 EKPC. 
Co więcej, Trybunał stwierdził, że skarżący nie dopełnił swoich obowiąz-
ków zawodowych przewidzianych w ustawie Prawo prasowe, a więc nie 
poinformował wójta, iż jego odpowiedź nie zostanie opublikowana, oraz 
nie podał przyczyn odmowy wynikających z postanowień art. 33 prawa 
prasowego. Ponadto negatywnie zostało ocenione, że skarżący nie opu-
blikował pisma wójta – w całości ani w formie, którą można by uznać 
za zgodną z profilem i formatem gazety.

Jednak w przedstawionej do oceny sprawie doszło do wydania wyro-
ku karnego i nałożenia sankcji karnych na pana Kaperzyńskiego przez 
polski sąd karny. W tym zakresie również Europejski Trybunał Praw 
Człowieka przypomniał, że zasadniczo sankcja karna za przekroczenie 
ram wolności wypowiedzi nie jest nieproporcjonalna. Dopuścił wobec 
tego możliwość ochrony granic wolności wypowiedzi za pomocą norm 
prawa karnego oraz wymierzanie – w sytuacji przekroczenia dozwolo-
nych ram i jednocześnie naruszenia dobra prawnego – sankcji karnych. 
Jednak podkreślił, że sankcje takie:

[…] mogą prowadzić do  zniechęcania prasy do  zabierania aktywnego 
udziału w dyskusji dotyczącej spraw leżących w uzasadnionym intere-
sie publicznym. Efekt „zamrożenia”, jaki obawa przed sankcjami kar-
nymi wywiera na  wykonywanie dziennikarskiej wolności wyrażania 
opinii, jest oczywisty. Efekt ten, który działa na szkodę społeczeństwa 
jako całości, jest również czynnikiem, który dotyczy problemu propor-
cjonalności, a więc uzasadnienia sankcji nałożonych na pracowników 
mediów.

Trybunał podkreślił, że sankcja karna została nałożona w związku 
z czynem o charakterze zasadniczo proceduralnym, to  jest nieopu-
blikowaniem pisma wójta i niepoinformowaniem go o odmowie i jej 
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przyczynach. Trybunał zauważył, iż zgodnie z przepisami, na podstawie 
których orzekały sądy, nie mogły one uwzględniać okoliczności związa-
nych z wolnością wyrażania opinii. Podobnie skarżącego pozbawiono 
możliwości przedstawienia ważnych prawnie argumentów na swoją 
korzyść odnoszących się do tej wolności.

Oceniając z kolei proporcjonalność samej sankcji, Trybunał uwzględ-
nił dwie przesłanki – rodzaj i surowość sankcji:

W związku z powyższym Trybunał zauważa, że skarżący został skazany 
na cztery miesiące ograniczenia wolności w formie dwudziestu godzin 
pracy na cele społeczne w miesiącu. Sądy zawiesiły wykonanie wyroku 
na okres dwóch lat. Ponadto sądy pozbawiły skarżącego prawa wykony-
wania zawodu dziennikarza przez okres dwóch lat.

Wydaje się jednak, że orzeczenie kary ograniczenia wolności w za-
wieszeniu na dwa lata nie było specjalnie negatywnie ocenione przez 
Trybunał. Natomiast orzeczenie środka karnego w postaci zakazu wy-
konywania zawodu dziennikarza spotkało się ze zdecydowaną krytyką 
ze strony Trybunału:

W  opinii Trybunału wyrok pozbawiający zawodowego dziennikarza 
prawa do wykonywania zawodu należy uznać za bardzo surowy. Ponad-
to podnosi on wspomniane powyżej ryzyko efektu „zamrożenia” debaty 
publicznej. Kara tego rodzaju nałożona na dziennikarza może mieć po-
tencjalnie ogromny efekt odstraszający od prowadzenia otwartej i nie-
skrępowanej debaty publicznej w sprawach ważnych z punktu widzenia 
interesu publicznego.

Ponadto należy zauważyć, że wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka zapadł już po wspominanym wyżej wyroku polskiego Try-
bunału Konstytucyjnego z  dnia 1  grudnia 2010 r., w  którym uznał 
on postanowienia art. 46 ust. 1, art. 31 i art. 32 ust. 1 p.p. za niezgodne 
z art. 46 Konstytucji.
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Biorąc wszystkie te elementy pod uwagę, Europejski Trybunał Praw 
Człowieka stwierdził, iż  ingerencja będąca przedmiotem skargi nie 
była „konieczną w demokratycznym społeczeństwie” w rozumieniu 
art. 10 ust. 2 EKPC – i przyjął, że Polska dopuściła się naruszenia tego 
artykułu.



4. Funkcje sprostowania prasowego

W doktrynie wyróżnia się cztery funkcje sprostowania: wychowawczą, 
prewencyjną, informacyjną i odszkodowawczą1. Dwie pierwsze nakie-
rowane są na media. Funkcja wychowawcza ma charakter uświadamia-
jący, a więc pokazuje mediom, że w razie podania informacji nieścisłej 
lub nieprawdziwej będą musiały zamieścić za darmo materiał prasowy 
pochodzący od zainteresowanego. Z kolei funkcja prewencyjna może 
przybrać charakter ogólny lub indywidualny. Samo istnienie przepisów 
o sprostowaniu wskazuje mediom i ich właścicielom, że w razie podania 
informacji w niewłaściwy sposób osoba zainteresowana ma możliwość 
odpłacenia tą samą monetą, zajmując część miejsca w gazecie, które 
pierwotnie przeznaczone było na materiał odredakcyjny. W konkretnym 
zaś przypadku, gdy redaktor naczelny ma obowiązek umieścić sprosto-
wanie, oddziałuje to na przyszłość, tak aby nigdy więcej nie rozpowszech-
niał wiadomości nieścisłych lub nieprawdziwych, a więc aby rzetelniej 
sprawdzał publikowane materiały pod względem faktograficznym. Na-
leży jednak zauważyć, że z uwagi na dominację subiektywnej koncepcji 
prawdziwości sprostowania w praktyce może się okazać, że „prostowane” 
będą fakty, a samo sprostowanie będzie zawierać kłamstwa. Stąd wydaje 
się, że funkcja wychowawcza i prewencyjna w odniesieniu do mediów 
nie ma zasadniczego znaczenia.

Z kolei funkcja informacyjna jest istotna dla społeczeństwa, gdyż 
dzięki temu ma  możliwość otrzymania wiadomości pochodzących 
od samego zainteresowanego, a więc poznania jego wersji prawdy czy 
uściślenia opublikowanej przez dziennik lub czasopismo informacji. Stąd 
warunki publikacji sprostowania zostały tak dopracowane, aby mogło 

1 Tak A. Kopff, Kilka uwag o instytucji sprostowań prasowych, „Zeszyty Prasoznaw-
cze” 4 (1976), s. 65n; I. Dobosz, Prawo prasowe, dz. cyt., s. 253.
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ono dotrzeć do identycznej grupy odbiorców będących czytelnikami 
informacji prostowanej.

Ostatnia funkcja odnosi się do samego zainteresowanego, dla którego 
sprostowanie jest pewnym rodzajem naprawiania szkód wyrządzonych 
wskutek podania informacji nieprawdziwej lub nieścisłej. Daje mu bo-
wiem satysfakcję, że media są zobligowane do przedstawienia jego wersji 
zdarzeń czy uściślenia podanych wcześniej informacji.

Sprostowanie ma przede wszystkim zapewnić drugiej stronie moż-
liwość wypowiedzenia się w odniesieniu do podanych – jej zdaniem 
nieprawdziwych – informacji na temat faktów. Gdyby nie istniały prze-
pisy zapewniające realizację tego prawa, najprawdopodobniej „prawda 
drugiej strony” nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, o ile inne medium 
samodzielnie nie zdecydowałoby się zabrać głosu w sprawie i przedsta-
wić danego faktu z punktu widzenia tej drugiej strony.

Należy jednak zauważyć, że współcześnie funkcja sprostowania może 
być realizowana również poprzez nakazanie przez sąd opublikowania 
ogłoszenia określonej treści – jako efekt procesu cywilnego o naruszenie 
dobra osobistego. Jednak taka możliwość istnieje tylko w przypadku 
faktycznego naruszenia jakiegoś dobra osobistego, a  nie w  sytuacji 
podania przez dziennikarza nieprawdziwej lub nieścisłej informacji. 
Musiałoby więc w materiale prasowym dojść do naruszenia dobrego 
imienia, prywatności, kultu pamięci po zmarłym czy prawa do nazwi-
ska, aby sąd orzekający w sprawie mógł nakazać publikację ogłoszenia 
określonej treści. Co więcej, nakaz takiej publikacji jest dopiero efektem 
najczęściej przez dłuższy czas toczonego procesu. Opublikowanie więc 
stosownego ogłoszenia, w  którym następuje sprostowanie niepraw-
dziwych informacji, nie wywrze skutku właściwego dla sprostowania – 
to jest naprawienia panującego w społeczeństwie stanu dezinformacji. 
Najprawdopodobniej bowiem samo społeczeństwo nie będzie już 
świadome, że  w  ogóle zostało wprowadzone w  błąd, jak i  być może 
w ogóle nie będzie pamiętać o wcześniejszym opublikowaniu niepraw-
dziwych informacji i o tym, że zostało zmanipulowane. Stąd zasądzenie 
opublikowania ogłoszenia określonej treści nie realizuje celu, jakiemu 
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ma  służyć instytucja sprostowania  – szybkiego poinformowania tej 
samej grupy odbiorców danego medium o istnieniu niejako innej wersji  
wydarzeń.

Trafnie więc stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi, że:

[…] sprostowanie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego, 
dotyczy każdej wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej, niezależnie 
od tego, czy dotyka ona sfery dóbr osobistych. Jeżeli wiadomość taka 
narusza dobra osobiste, opublikowanie sprostowania stanowi środek 
ochrony tych dóbr, niewyłączający jednak środków przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym, w szczególności stosownych oświadczeń pocho-
dzących od samych autorów (redaktorów, wydawców). Istota sprosto-
wania polega na przyznaniu poszkodowanemu uprawnienia do przed-
stawienia swojego stanowiska, swojej wersji co  do faktów zawartych 
w  treści publikacji. Pozostaje ono jednak tylko oświadczeniem danej 
osoby we własnej sprawie, a z faktu publikacji nie można wyprowadzać 
wniosku o  braku potrzeby dalszej ochrony (wyrok SN  z  dnia 8  stycz-
nia 2010 roku, IV CSK 309/09, Lex nr 630175). Potrzeba taka wynikać 
może w szczególności z faktu, iż w odczuciu świadomych czytelników 
tygodnika, inny charakter ma  sprostowanie przygotowane przez jed-
ną ze stron, którego obowiązek publikacji wynika z prawa prasowego 
i oświadczenie samego tygodnika, który przyzna nieprawdziwość opu-
blikowanych przez siebie informacji i wycofa się ze swojego stanowiska. 
Tym samym inny jest też stopień satysfakcji poszkodowanego z publi-
kacji takiego materiału i jego zdolność do usunięcia skutków w postaci 
naruszenia dobrego imienia strony2.

Jak już wyżej podnosiłam, sprostowanie ma w pewnej mierze słu-
żyć także przedstawieniu opinii publicznej prawdziwych informacji 

2 Wyrok SA w Łodzi z dnia 31 stycznia 2014 r., I ACa 912/13, http://orzecze-
nia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/152500000000503_I_
ACa_000912_2013_Uz_2014-01-31_001 (3.12.2016).
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na temat faktów, które zostały błędnie podane w materiale prasowym. 
Jednak funkcjonujące przepisy prawne w zakresie sprostowania służą 
raczej umożliwieniu wypowiedzi drugiej stronie niż samej prawdzie. 
Chodzi w nich bowiem o przedstawienie „prawdy” osoby, która domaga 
się sprostowania:

Bez względu jednak na nazwę – udzielenie głosu drugiej stronie na rów-
nych prawach z  prasą i  stworzenie jej możliwości dotarcia w  jak naj-
krótszym czasie, bez uciążliwej procedury do tego samego kręgu osób, 
do których uprzednio dotarła prostowana wiadomość3.

Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 listo-
pada 2015 r.4:

Zasadniczą funkcją sprostowania jest umożliwienie zainteresowanemu, 
a więc osobie, której dotyczą fakty przytoczone w prostowanym mate-
riale prasowym (art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z 1984 r. – Prawo prasowe), 
przedstawienia własnej wersji wydarzeń. Instytucja sprostowania sta-
nowi nie tyle środek ochrony dóbr osobistych, co przewidziany przez 
prawo prasowe szczególny mechanizm pozwalający opinii publicznej 
na zapoznanie się ze stanowiskiem drugiej strony (zainteresowanego), 
której daje możliwość zajęcia własnego stanowiska, przedstawienia 
swojej wersji wydarzeń. Tym samym sprostowanie w  sposób bezpo-
średni realizuje zasadę „audiatur et altera pars” umożliwiając zaintere-
sowanemu dotarcie do opinii publicznej z własną prawdą, za pośrednic-
twem tego samego środka przekazu, w którym ukazały się uprzednio 
informacje dotyczące zainteresowanego.

Trafnie podnosi Izabela Dobosz, że sprostowanie przede wszystkim 
daje możliwość szybkiego i skutecznego naprawienia szkody wyrządzonej 

3 K. Stępińska, Sprostowanie prasowe w świetle prawa, Warszawa 1964, s. 15.
4 Wyrok SA w Warszawie z dnia 10 listopada 2015 r., VI ACa 1483/15, LEX nr 1966294.
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jednostce oraz umożliwia dotarcie do tej samej grupy odbiorców, która 
zapoznała się z pierwotnym materiałem prasowym5.

5 Zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, dz. cyt., s. 254.



5. Definicja  
sprostowania prasowego

Zgodnie z art. 31a ust. 1 p.p. sprostowanie ma być materiałem prasowym – 
rzeczowym i odnoszącym się do faktów – który zawiera skorygowanie 
nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w uprzednim mate-
riale prasowym. Istotą sprostowania ma więc być podanie „ścisłej” lub 

„prawdziwej wiadomości”, która we wcześniejszym materiale została 
bądź zmanipulowana, bądź zafałszowana. W poszczególnych podroz-
działach zostaną przeanalizowane zagadnienia dotyczące materiału 
prasowego podlegającego sprostowaniu prasowemu, charakteru pro-
stowanej informacji, jak również zawartości prawidłowo sporządzonego 
sprostowania.

5.1. Materiał prasowy jako przedmiot sprostowania

Zgodnie z art. 31a p.p. sprostować na podstawie przepisów ustawy Prawo 
prasowe można jedynie materiał prasowy, który wcześniej został roz-
powszechniony. Materiałem prasowym zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 p.p.:

[…] jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie 
tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, doku-
mentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, for-
my, przeznaczenia czy autorstwa.

Materiały prasowe dzieli się na odredakcyjne oraz pozostałe, a więc 
takie, które pochodzą od osób trzecich. W art. 31a p.p. ustawodawca nie 
ograniczył instytucji sprostowania tylko do materiałów odredakcyjnych, 
co skutkuje przyjęciem, że materiałem podlegającym prostowaniu może 
być również materiał niepochodzący od redakcji, a więc ogłoszenie 
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reklama, komunikat1, a nawet samo sprostowanie zamieszczone przez 
inną osobę. Co więcej, instytucja sprostowania może potencjalnie od-
nosić się zarówno do materiałów wizualnych – fotografii – audiowizu-
alnych, audialnych, jak i drukowanych czy udostępnianych w postaci 
elektronicznego tekstu. Jednak istotne jest, że nie można domagać się 
sprostowania materiału prasowego, który nie został wcześniej opubli-
kowany, a jedynie przekazany do publikacji, pomimo że taki materiał 
zgodnie z definicją jest już materiałem prasowym.

Przechodząc do dalszej części rozważań, należy jeszcze raz podkreślić, 
że do materiałów prasowych, które nie pochodzą od redakcji, a które 
zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy będą podlegać prostowaniu, 
należy zaliczyć komunikaty i ogłoszenia (w tym reklamy) oraz same 
sprostowania.

W odniesieniu do komunikatów – zgodnie z art. 34 ust. 3 p.p. należy 
je opublikować bez dokonywania zmian, zamieszczania uwag i zaprze-
czeń, a w razie braku uzgodnienia terminu – w najbliższym przygotowy-
wanym wydaniu, co jednak nie zakazuje ewentualnego późniejszego ich 
sprostowania. Wydaje się również, że podmiotem, który ma prawo żądać 
sprostowania, może być zarówno podmiot, który go nadesłał do opubli-
kowania, jak i inne osoby zainteresowane. Komunikat urzędowy może 
bowiem odnosić się do konkretnej osoby, która może być zaintereso-
wana sprostowaniem nieścisłej lub nieprawdziwej informacji o fakcie 
w nim zawartej. Stąd nie jest dopuszczalne odmawianie umieszczenia 
jej sprostowania, tylko dlatego że komunikat pochodzi od naczelnych 
i centralnych organów państwowych, sądu czy innego organu państwo-
wego. Zgodnie z art. 34 ust. 3 p.p. komunikaty „należy opublikować, 
w uzgodnionym terminie, bez dokonywania zmian, zamieszczania uwag 
i zaprzeczeń, a w razie braku uzgodnienia terminu – w najbliższym 
przygotowywanym wydaniu”. Zakaz ingerencji w treść komunikatu czy 

1 Tak również P. Kosmaty, Prawo do sprostowania, „Prokurator” 1–4 (2012), s. 29; 
B. Kosmus, Art. 31–33 ustawy Prawo prasowe, w: Prawo prasowe. Komentarz, red. 
B. Kosmus, G. Kuczyński, Warszawa 2011, s. 353n.
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zamieszczania ewentualnych uwag odnosi się więc jedynie do konkret-
nego momentu i miejsca jego publikacji. Nie został z kolei sformuło-
wany zakaz komentowania czy zamieszczania uwag (do których można 
zaliczyć sprostowanie) w kolejnym numerze dziennika lub czasopisma. 
Jedynie w odniesieniu do opublikowanego prawomocnego wyroku sądu 
redaktor naczelny ma obowiązek odmówić zamieszczenia jego sprosto-
wania, jeżeli dotyczy ono faktu ustalonego w tym wyroku, a fakt odnosi 
się do osoby żądającej sprostowania. W pozostałych przypadkach redak-
tor naczelny ma, moim zdaniem, obowiązek zamieścić sprostowanie.

Należy jednak podkreślić, że opublikowanie sprostowania w odniesie-
niu do komunikatów urzędowych nie rodzi żadnych skutków prawnych 
dla samego zainteresowanego, do którego te komunikaty się odnoszą. 
Nawet jeżeli określona władza publiczna pomyliła się w treści swo-
jej decyzji, która następnie została opublikowana, to sprostowanie jej 
musi być dochodzone zgodnie z właściwymi przepisami2. W sytuacji 
błędu w opublikowanym wyroku (na przykład literówki w nazwisku) 
również może nastąpić sprostowanie oczywistej pomyłki, ale w trybie 
przewidzianym w określonych przepisach. Zamieszczenie sprostowania 
przez zainteresowanego w dzienniku lub czasopiśmie niczego zatem tak 
naprawdę nie zmienia.

Sprostowanie potencjalnie może się odnosić także do reklamy lub 
ogłoszenia. Może się zdarzyć, że takiego sprostowania domagać się bę-
dzie podmiot umieszczający taki materiał, w sytuacji, gdy na przykład 
nastąpiło nieprawidłowe podanie numeru telefonu, adresu nadawcy czy 

2 Zob. art. 113 § 1 k.p.a. (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., t.j. Dz.U. z 2016, poz. 23), 
zgodnie z którym „organ administracji publicznej może z urzędu lub na żąda-
nie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe 
oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”. Zgodnie 
z art. 350 § 1 k.p.c. „sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, 
błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki”. Z kolei art. 105 
§ 1 k.p.k. przewiduje, że „oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz w obli-
czeniu terminów w orzeczeniu lub zarządzeniu albo w ich uzasadnieniu można 
sprostować w każdym czasie”.
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też ceny. Można sobie również wyobrazić, że zainteresowanym opubliko-
waniem sprostowania będzie inna osoba, której np. numer telefonu lub 
adres został ujawniony w związku z rozpowszechnieniem komunikatu 
lub ogłoszenia. Stąd Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r. 
wypowiedział się:

[…] redaktor naczelny ma  obowiązek, przy spełnieniu ustawowych 
przesłanek, publikacji sprostowania także w  odniesieniu do  ogłoszeń. 
W konsekwencji można żądać publikacji sprostowania ogłoszenia, gdy 
są spełnione przesłanki określone w art. 31a ustawy z 1984 r. – Prawo 
prasowe, niezależnie od  tego, czy jest to  ogłoszenie nieodpłatne, czy 
odpłatne3.

Jednak to orzeczenie może budzić wątpliwości z uwagi na to, że zgod-
nie z art. 42 ust. 2 p.p. wydawca i redaktor nie ponoszą odpowiedzialno-
ści za treść ogłoszeń i reklam, ale tylko tych opublikowanych zgodnie 
z art. 36 p.p. – to jest zgodnych z prawem i zasadami współżycia spo-
łecznego. Zdanie Sądu Najwyższego w tej sprawie brzmi:

[…] sprostowanie zostało uregulowane w  samodzielnym rozdziale  5 
prawa prasowego, co podkreśla autonomiczny charakter tej instytucji 
względem innych instytucji prawa prasowego. Obowiązek publikacji 
sprostowania tylko potocznie jest przejawem ponoszenia odpowie-
dzialności za publikację przez redaktora naczelnego. W rzeczywistości 
jego funkcja jest inna  – jest nią zapewnienie właściwych wymiarów 
wolności słowa i ochrony zagrożonych nadużyciem tej wolności praw 
innych osób. Znamienne jest przy tym, że obowiązek ten jest on ode-
rwany od konkretnej osoby redaktora naczelnego i jej czynu. W konse-
kwencji do instytucji sprostowania nie mają zastosowania ani wprost, 
ani per analogiam przepisy rozdziału 7  prawa prasowego o  odpowie-
dzialności redaktora. W szczególności art. 42 ust. 2 prawa prasowego, 

3 Wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2015 r., I CSK 278/14, LEX nr 2004232.
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który wyłącza odpowiedzialność redaktora za  publikację odpłatnych 
ogłoszeń, nie dotyczy obowiązku publikacji sprostowania. Obowiązek 
ten jest bowiem zagwarantowany odrębną ochroną sądową przewidzia-
ną w art. 39 prawa prasowego.

Wykładnia ta moim zdaniem jest błędna, gdyż cały rozdział 7 usta-
wy Prawo prasowe, dotyczący odpowiedzialności, ma zastosowanie 
w każdej sprawie prasowej. Nie ma jakichkolwiek wyraźnych wyłączeń 
dokonanych przez ustawodawcę. Poza tym gdyby iść tokiem rozumo-
wania Sądu Najwyższego, to także do „komunikatów i ogłoszeń”, które 
są zawarte w odrębnym rozdziale, nie stosowałoby się rozdziału 7 ustawy 
Prawo prasowe. Oczywiste jest, że różne przepisy wskazanego rozdziału 
mają zastosowanie do różnych spraw prasowych – i stąd wynika trud-
ność w ich wykładni. Nie można jednak wyłączyć stosowania całego 
rozdziału do sprostowań prasowych, zwłaszcza że w nim znajduje się 
art. 39 p.p., który dotyczy właśnie kwestii odpowiedzialności cywilno-
prawnej za naruszenie przepisów dotyczących sprostowania prasowego. 
Jedyną racją przemawiającą za trafnością wskazanego wyżej orzeczenia 
Sądu Najwyższego jest wykładnia literalna i potwierdzona wyraźnie 
przez ustawodawcę możliwość żądania sprostowania w odniesieniu 
do każdego materiału prasowego. W odniesieniu jednak do reklam 
i ogłoszeń zawsze należy rozważyć kwestię wyłączenia odpowiedzialno-
ści redaktora naczelnego za ich publikację na podstawie art. 42 ust. 2 p.p. 
Przeciwko jego stosowaniu może przemawiać jedynie fakt, że w jednost-
kowym przypadku reklama lub ogłoszenie nie będzie naruszać prawa ani 
zasad współżycia społecznego. Jednak za każdym razem sądy powinny 
dokładnie rozważać sytuację jednostkową. Podanie nieprawdziwej infor-
macji w reklamie może wprowadzać klientelę w błąd, co jest sprzeczne 
z prawem. Można się z kolei zastanawiać, czy podanie błędnego numeru 
telefonu w ogłoszeniu będzie naruszało zasady współżycia społecznego. 
Jednak takie przypadki, moim zdaniem, będą wymagały rozważenia 
konkretnego stanu faktycznego.
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Potencjalnie można również żądać sprostowania samego sprosto-
wania. Wprawdzie redaktor naczelny może odmówić opublikowania 
sprostowania, jeżeli odnosi się ono do wiadomości poprzednio sprosto-
wanej (art. 33 ust. 2 pkt 1 p.p.), to jednak odnosi się to do sytuacji, gdy 
ponownego sprostowania tej samej informacji domaga się osoba, której 
sprostowanie zostało już opublikowane. Nie można wykluczyć sytuacji, 
że opublikowane sprostowanie będzie zawierało informacje nieścisłe lub 
nieprawdziwe, których sprostowanie będzie leżało w interesie jakiegoś 
innego podmiotu. Wówczas będzie on także miał prawo do przedstawie-
nia swoich własnych racji w ramach instytucji sprostowania prasowego.

De lege ferenda należy jednak, moim zdaniem, rozważyć ograniczenie 
instytucji sprostowania tylko do materiałów odredakcyjnych. Funkcją 
sprostowania jest umożliwienie zabrania głosu stronie przeciwnej, któ-
rej dotyczą nieprawdziwe informacje na temat faktów przedstawione 
w materiale dziennikarskim. Stąd w dawnych przepisach prasowych 
ustawodawca dopuszczał sprostowanie wiadomości lub faktów poda-
nych w czasopiśmie. Nie odnosiło się ono do inseratów, komunikatów 
urzędowych czy samych sprostowań. Wydaje się, że nie ma racji uza-
sadniających nakazanie redaktorowi publikowania takich sprostowań. 
Jeżeli zleceniodawca poda w ogłoszeniu nieprawdziwy numer telefonu, 
to żaden klient do niego nie zadzwoni. Z kolei jeżeli sama redakcja po-
myli dane zleceniodawcy, to ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną 
z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy. Jeżeli poprzez podanie 
nieprawdziwej informacji w reklamie lub ogłoszeniu zostanie naruszone 
dobro osobiste, to pokrzywdzony ma możliwość wystąpienia zarówno 
przeciwko zleceniodawcy, jak i każdemu, kto spowodował opubliko-
wanie takiego materiału, w tym przeciwko redaktorowi naczelnemu 
i wydawcy. Ponadto trafnie zauważa Marcin Ożóg, że:

[…] w  tym kontekście należy zwrócić uwagę w  szczególności na  przy-
padek reklamy porównawczej. W  sytuacji gdy do  istoty tego sposo-
bu prowadzenia działalności reklamowej należy czynienie odniesień 
do towarów i usług innych konkurencyjnych przedsiębiorców, istnieje 
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podwyższone ryzyko wysunięcia przez konkurentów reklamującego 
zarzutów nieprawdziwości, nieścisłości podawanych informacji. In-
stytucja sprostowania mogłaby stać się w  tej sytuacji instrumentem 

„kontrreklamy” i  zniechęcić reklamujących do  budowania przekazu re-
klamowego według formuły porównania, a redakcje do publikowania 
reklam tego rodzaju. Ponadto zgodnie z  art.  31  pr.pras. sprostowanie 
powinno zostać opublikowane bezpłatnie, w  przypadku natomiast, 
o którym mowa w art. 32 ust. 3 pr.pras. – na koszt wydawcy. Nie istnieją 
przyczyny, z których wydawca miałby ponosić konsekwencje finansowe 
opublikowania niezgodnych z prawdą lub zawierających nieścisłe infor-
macje reklam4.

Nie jest więc potrzebna w tych przypadkach instytucji sprostowania. 
W odniesieniu do komunikatów urzędowych – jak już wskazałam – nie 
ma ona żadnego znaczenia.

W  praktyce najczęstszym materiałem prasowym, w  odniesieniu 
do którego występuje żądanie sprostowania, jest materiał odredakcyjny. 
Materiałem prasowym opublikowanym jest także zapowiedź właściwe-
go materiału prasowego5. W materiale odredakcyjnym mogą wystąpić 
zarówno wypowiedzi własne dziennikarza, jak i cytaty z wypowiedzi 
innych. Trafnie podnosi Bogusław Kosmus6, że można domagać się 
sprostowania informacji zawartych w cytatach czy powtarzanych przez 
dziennikarzy za osobami trzecimi, które je pierwotnie podały. Stąd do-
puszczalne jest także żądanie sprostowania w odniesieniu do przeglądu 
prasy, który stanowi powtórzenie tego, co zostało opublikowane w in-
nych mediach. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 czerwca 
2015 r. przyjął, że:

4 M. Ożóg, Reklama prasowa, w: Prawo reklamy i promocji, red. E. Traple i in., 
Warszawa 2007, s. 456.

5 Tak Sąd Okręgowy w  Warszawie w  wyroku z  dnia 2  lutego 2015 r.,  III 
C  1322/14, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Praso-
we/154500000003003_VI_ACa_000459_2015_Uz_2015-06-16_002 (21.11.2016).

6 Zob. B. Kosmus, Art. 31–33…, dz. cyt., s. 362.
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[…] „sugestia” to  informacja (wiadomość) wynikająca nie wprost, ale 
w sposób dorozumiany, pośredni z danej wypowiedzi. Jeżeli informacja 
taka odnosi się do faktów, a więc podlega ocenie w kategoriach „prawda” 
i „fałsz” może stanowić przedmiot sprostowania. Zakres przedmiotowy 
art.  31a prawa prasowego obejmuje wszelkie wiadomości (informacje) 
zawarte w tekście prasowym, bez rozróżnienia na informacje wynikają-
ce z tekstu prasowego w sposób wyraźny i dorozumiany. Tak rozumia-
na „sugestia” może być więc – wbrew wywodom apelacji – przedmio-
tem sprostowania7.

W innym orzeczeniu8 Sąd Apelacyjny w Białymstoku słusznie opowie-
dział się za dopuszczalnością sprostowania cudzej wypowiedzi zawartej 
w odredakcyjnym materiale prasowym.

W przypadku materiału prasowego o charakterze audiowizualnym 
lub audialnym wydaje się, że można żądać sprostowania wypowiedzi 
publiczności zebranej w studio czy informacji wykrzykiwanych przez 
osoby manifestujące, które były słyszalne dla odbiorców. Można także 
żądać sprostowania nieścisłych lub nieprawdziwych wypowiedzi osób 
biorących udział w wywiadzie czy udzielających wypowiedzi dzienni-
karzowi.

Co więcej, jeżeli ten sam nieprawdziwy lub nieścisły fakt został po-
dany w różnych materiałach prasowych czy w różnych mediach, spro-
stować można każdy z nich osobno9.

7 Wyrok SA w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015 r., VI ACa 459/15, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/154500000003003_VI_
ACa_000459_2015_Uz_2015-06-16_002 (21.11.2016).

8 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 16 maja 2014 r., I ACa 87/14, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/150500000000503_I_
ACa_000087_2014_Uz_2014-05-16_002 (24.11.2016).

9 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 16 maja 2014 r., I ACa 87/14, dz. cyt., s. 363.
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5.2. Informacja podlegająca sprostowaniu

Istotą sprostowania jest wcześniejsze rozpowszechnienie nieścisłej lub 
nieprawdziwej informacji. Z kolei wiadomość „nieścisła” to taka, która 
wprawdzie nie jest fałszywa, ale jest niedokładna czy niepełna. Nato-
miast informacja nieprawdziwa to taka, którą można poddać testowi 
prawdy i fałszu, a więc która może być hipotetycznie sprzeczna z prawdą.

Takie dookreślenie tego, co ma być sprostowane, grzeszy ogólniko-
wością. Należy pamiętać bowiem, że nie jest istotne, czy taka nieścisła 
lub nieprawdziwa informacja narusza jakieś dobro prawnie chronione 
czy osobiste. Nie ma znaczenia, czy sam zainteresowany zostanie przed-
stawiony w niewłaściwym świetle, czy też na skutek rozpowszechnienia 
takiego materiału prasowego spotka go jakaś krzywda lub szkoda. Wy-
starczy, że zostanie zaprezentowany komunikat, który jest nieścisły lub 
nieprawdziwy. Co więcej, opublikowanie przez redaktora naczelnego 
sprostowania nie będzie skutkowało uwolnieniem od odpowiedzialności 
z tytułu naruszenia dobra osobistego czy realizacji znamion typu czynu 
zabronionego. W odrębnym procesie sądowym o ochronę dóbr osobi-
stych nie jest bowiem wykluczone – w ramach roszczenia o usunięcie 
skutków naruszenia – zasądzenie przeprosin.

Sama „nieścisłość” lub „nieprawdziwość” jest oceniana z punktu wi-
dzenia zainteresowanego. Chodzi bowiem w przekazanie w sprostowa-
niu jego wersji prawdy bez jakiejkolwiek manipulacji. Stąd nie podlega 
badaniu prawdziwość rozpowszechnionego komunikatu10, a redaktor 

10 Tak również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 2016 r., I CSK 30/15, 
LEX nr 2093744: „Obowiązek redaktora naczelnego dotyczy bezpłatnego opu-
blikowania rzeczowego sprostowania wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej 
odnoszącej się do faktów, a więc opisanych w artykule zdarzeń lub stanów rzeczy. 
Z art. 31a ustawy z 1984 r. – Prawo prasowe nie wynika uprawnienie redaktora 
naczelnego do dokonywania oceny, czy wiadomość, której sprostowania domaga 
się zainteresowany, jest prawdziwa i ścisła, czy też pozbawiona tych cech. Upraw-
nienia takiego nie przewiduje również zmieniony art. 33 prawa prasowego 
określający okoliczności uzasadniające odmowę opublikowania sprostowania. 
Nie jest właściwe obiektywizowanie pojęć «nieprawdziwości» i «nieścisłości» 
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naczelny nie może oceniać ścisłości informacji lub jej braku w prosto-
wanym materiale prasowym. Współcześnie dominuje bowiem koncepcja 
subiektywnego podejścia do kwestii prawdziwości zaprezentowanych 
faktów w prostowanym materiale prasowym11. Wydaje się, że takie po-
dejście jest trafne, chociaż z  literalnego brzmienia art. 31a p.p. moż-
na wysnuć wniosek o konieczności istnienia uprzedniej obiektywnie 
nieprawdziwej informacji, która dopiero może podlegać prostowaniu. 
Prawda jest bowiem tylko jedna, a dopuszczalność prostowania odno-
siłaby się do tego, co prawdziwe nie jest.

Jednak przyjęcie obiektywnej koncepcji prawdziwości prostowanej 
informacji byłoby niewłaściwe z punktu widzenia funkcji, które spro-
stowanie ma realizować. Istotne jest bowiem, aby zainteresowany mógł 
w niedługim czasie po ukazaniu się pierwotnego materiału prasowego 
przedstawić własną wersję prawdy. Gdyby z kolei dopuścić koncepcję 
prawdy obiektywnej – dochodzenie sprostowania w procesie sądowym 
byłoby rozciągnięte w stosunkowo długim czasie, co niweczyłoby reali-
zację zakładanej funkcji. Być może należałoby jedynie wykreślić z art. 31a 

wiadomości podlegającej sprostowaniu. Sprostowanie jest rzeczowym, ale su-
biektywnym odniesieniem się bohatera materiału prasowego do opisanych 
w nim okoliczności, a jego celem jest umożliwienie, zgodnie z zasadą audiatur 
et altera pars, przedstawienia opinii publicznej własnej wersji wydarzeń, zde-
mentowania określonych informacji”. Na temat obiektywnej i subiektywnej 
koncepcji prawdy w sprostowaniu zob. K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpo-
wiedź…, dz. cyt., s. 203n. 

11 Jest to tak zwana koncepcja germańska. „Zgodnie z kierunkiem przyjętym 
w Niemczech o prawie żądania zamieszczenia sprostowania przesądzają prze-
słanki czysto formalne” (K. Stępińska, Sprostowanie prasowe…, dz. cyt., s. 31). 
Z kolei prawo austriackie „nie przewiduje […] wprawdzie możliwości odmowy 
zamieszczenia sprostowania na tej zasadzie, że zawarte w niej twierdzenia nie 
odpowiadają prawdzie, ale daje wydawcy możliwość wystąpienia na drodze 
cywilnej przeciwko osobie, na żądanie której zostało zamieszczone sprostowanie 
zawierające twierdzenia niezgodne z prawdą. Skarga jest dopuszczalna nieza-
leżnie od tego, czy odpowiadający postąpił świadomie, czy nieświadomie. Jeśli 
jednak świadomie doprowadzono do ogłoszenia nieprawdziwych odpowiedzi, 
wydawca ma prawo domagać się dodatkowego, wysokiego odszkodowania” 
(K. Stępińska, Sprostowanie prasowe…, dz. cyt., s. 32).
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ust. 1 p.p. określenie „nieprawdziwej informacji”, a wskazać, że osoba 
zainteresowana ma prawo w ramach sprostowania przedstawić własną 
wersję wydarzeń lub uściślić zaprezentowaną wiadomość. Uważam 
również, że w przypadku świadomego zamieszczenia przez prostującego 
nieprawdziwych wiadomości wydawca powinien mieć prawną możli-
wość wystąpienia przeciwko niemu z określonym karnym roszczeniem 
odszkodowawczym. Ustawodawca powinien więc wprowadzić odpo-
wiedni przepis prawny, który by taką możliwość przewidywał. Obecnie 
dochodzenie jakiegokolwiek odszkodowania na zasadach ogólnych jest 
niemożliwe.

Nie można także odmówić sprostowania tylko dlatego, że redaktor 
naczelny ocenia zaprezentowane w nim informacje jako nieprawdziwe.

Instytucja sprostowania stanowi szczególny mechanizm prawa praso-
wego pozwalający opinii publicznej na zapoznanie się ze stanowiskiem 
drugiej strony sporu, umożliwia zainteresowanemu zajęcie własne-
go stanowiska i  przedstawienia swojej wersji wydarzeń umożliwiając 
mu dotarcie do opinii publicznej z własną prawdą, za pośrednictwem 
tego samego środka przekazu, w  którym ukazały się uprzednio infor-
macje oddziaływujące na jego wizerunek. Tak więc przedmiotem spro-
stowania są  informacje (fakty) nieprawdziwe zdaniem wnoszącego 
o sprostowanie12.

Podkreśla się jednak, że można nie opublikować sprostowania, je-
żeli jest ono w sposób oczywisty nieprawdziwe, a więc zaprzecza po-
wszechnie znanym faktom. W  jednym z  orzeczeń taką „oczywistą 
nieprawdziwość” ocenia się z punktu widzenia konieczności – lub jej 
braku – prowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie13.

12 Wyrok SN z dnia 26 czerwca 2015 r., I CSK 255/14, LEX nr 2093743.
13 Tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 grudnia 2014 r., I ACa 

982/14, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe-
/154500000000503_I_ACa_000982_2014_Uz_2014-12-16_001 (24.11.2016).
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Nie jest również dopuszczalna odmowa sprostowania na tej podsta-
wie, że redaktor naczelny ocenia zaprezentowany materiał prasowy jako 
sporządzony zgodnie ze sztuką dziennikarską, a więc z uwzględnieniem 
szczególnej staranności, rzetelności oraz zasad etyki dziennikarskiej. 
Ocena postępowania dziennikarza – autora prostowanego materiału 
prasowego – nie ma znaczenia z punktu widzenia obowiązku opubli-
kowania sprostowania prasowego14.

Trafnie zauważa Katarzyna Skubisz-Kępka15, że termin „nieścisłość” 
należy interpretować szeroko. Nieścisłość może bowiem polegać 
na pominięciu kontekstu rozmowy. Należy jednak zauważyć, że źró-
dłem „nieścisłości” materiału prasowego może być zarówno dziennikarz 
go sporządzający, osoba trzecia, jak i sam zainteresowany. Może się 
bowiem okazać, że w materiale prasowym celowo nie zostaną podane 
wszystkie informacje na dany temat, gdyż dziennikarz sporządzający 
go uzna to za niecelowe i pewne fakty pominie. Jeżeli zdaniem zainte-
resowanego wystąpi wówczas nieścisły komunikat, może on podlegać 
obowiązkowemu sprostowaniu. Może także wystąpić sytuacja, gdy sam 
zainteresowany nie poda wcześniej dziennikarzowi wszystkich istot-
nych szczegółów lub też wprost zakaże ich publikacji. W takiej sytuacji 
również może wystąpić obowiązek sprostowania materiału prasowego. 
Jednak w tym ostatnim przypadku można by ewentualnie przyjąć nad-
użycie prawa ze strony zainteresowanego – skoro bowiem nie zgodził 
się on na rozpowszechnienie określonych informacji i dziennikarz usza-
nował jego wolę, to nie powinien później domagać się sprostowania 

14 Trafnie moim zdaniem stwierdza Ewa Nowińska, iż „należy także wskazać, 
że okoliczność uznania przez redaktora naczelnego, iż dziennikarz – autor 
materiału prasowego dochował obowiązków dziennikarskich, a więc iż tekst 
został przygotowany z zachowaniem szczególnej staranności i rzetelności, w ro-
zumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 pr. pras., dla obowiązku publikowania sprostowań 
i odpowiedzi – moim zdaniem – nie ma znaczenia. Decydujące jest tu bowiem 
jedynie to, iż określona przepisami osoba uważa, iż materiał prasowy jest nie-
prawdziwy lub nieścisły” (E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 
2007, s. 220n).

15 Zob. K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 210n.
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informacji nieścisłej, gdyż ta nieścisłość została przez niego wywołana. 
Jednak może się okazać, że w konkretnej sytuacji, gdyby zainteresowany, 
który zakazał ujawniania dziennikarzowi pewnych informacji, znał całą 
jego wymowę, to postąpiłby odmiennie. Wówczas trudno by mu było 
odmówić możliwości sprostowania informacji nieścisłej. Możliwa jest 
również sytuacja, gdy dziennikarz świadomie rezygnuje z podania okre-
ślonych informacji z uwagi na objętość planowanego materiału lub też 
ocenia je jako mało istotne. Dyskusyjne jest, czy wówczas domaganie się 
sprostowania z uwagi na „nieścisłość” może stanowić nadużycie prawa.

5.3. Cechy sprostowania prasowego

Cechami sprostowania jest „rzeczowość” i „odnoszenie się do faktów”:

Pod pojęciem „rzeczowości” w  rozumieniu art.  31a ustawy z  1984  r.  – 
Prawo prasowe rozumieć należy konkretność, zwartość i  jasność wy-
powiedzi. Nie mogą one dotyczyć wszystkich okoliczności, jakie re-
spondentowi kojarzą się z opisaną przez prasę sytuacją, a powinny być 
skoncentrowane na  „prostowaniu” informacji nieprawdziwych czy 
niejasnych lub na  „stwierdzeniach”, które zagroziły jego dobrom oso-
bistym16.

Sprostowanie nie może więc przybrać charakteru materiału pole-
micznego czy publicystycznego. Nie ma być satyrą na wcześniej roz-
powszechniony tekst. Sprostowanie musi w sposób konkretny odnosić 
się do faktów bądź nieprawdziwych, bądź nieścisłych. Powinno więc 
przybrać charakter materiału informacyjnego, w sposób konkretny od-
nosząc się do właściwego prostowanego fragmentu. Z tego względu 
nie może się ono odnosić do ocen, które są osobistymi poglądami „wy-
powiadającego się o wartościach, błędach i zaletach człowieka, rzeczy 

16 Wyrok SA w Krakowie z dnia 7 lipca 2016 r., I ACa 868/16, LEX nr 2112374.
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lub dzieła”17. Trafnie Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 
24 kwietnia 2014 r. stwierdził, że sprostowanie:

[…] odnosi się zatem do tych wypowiedzi, które są możliwe do zwery-
fikowania według kryterium prawda – fałsz (opisowych). Nie dotyczy 
natomiast wypowiedzi ocennych, stanowiących krytykę, którą zainte-
resowany podmiot może odbierać jako nieuzasadnioną, a nawet krzyw-
dzącą. Wypowiedzi ocenne nie zawsze bowiem dają się zakwalifikować 
jako prawdziwe albo fałszywe18.

Oczywiste jest, że nie musi ono stanowić prostego zaprzeczenia wcze-
śniej opublikowanego faktu, na przykład: „zainteresowany nigdy nie 
był w Nowej Gwinei”, ale w niektórych przypadkach może wymagać 
dłuższego sprecyzowania uprzednio rozpowszechnionej informacji, jej 
kontekstu. Będzie to miało znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do pro-
stowania informacji „nieścisłej”. Kwestia rzeczowości i odnoszenia się 
do faktów będzie już podlegała ewentualnej ocenie sądowej w sytuacji, 
gdy nastąpi odmowa opublikowania sprostowania. Słusznie także Sąd 
Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 lutego 2016 r. przyjął, że „sko-
ro powód mógłby domagać się opublikowania w treści sprostowania 
twierdzenia, że nieprawdziwe są dane fakty, to tym bardziej uznać należy, 
że może domagać się opublikowania sprostowania zawierającego jego 
twierdzenie, że nieprawdziwe są sugestie dotyczące zakwestionowanych 
faktów”19.

Sprostowanie ma odnosić się do faktu, a więc czegoś, co obiektywnie 
wystąpiło w rzeczywistości, do jakiegoś zdarzenia. „Sprostowaniu pod-
legają jednak nie tylko czynności, ale także i właściwości przypisywane 

17 K. Stępińska, Sprostowanie prasowe…, dz. cyt., s. 29.
18 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2014 r., I ACa 35/14, http://orze-

czenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/150500000000503_I_
ACa_000035_2014_Uz_2014-04-24_002 (21.11.2016).

19 Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r., I ACa 2160/15, LEX nr 2017671.
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danej osobie”20. Stąd Krystyna Stępińska przyjmuje, że sprostować moż-
na zarówno informacje dotyczące stanów, jak i wydarzeń. O ile wyda-
rzenia odnoszą się do przeszłości i teraźniejszości, o tyle stany mogą 
odnosić się również do przyszłości. Do stanów powołana autorka zalicza 
poglądy, opinie, oceny, uzasadnienia, które przypisuje się danej osobie 
(tak zwane fakty wewnętrzne)21. Stąd należy zgodzić się z poglądem 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie, że „faktem w rozumieniu przepisu 
o sprostowaniu jest także posiadanie przez zainteresowanego okre-
ślonych poglądów, przemyśleń, koncepcji, gdyż mowa jest o zdarzeniu 
w szerokim tego słowa rozumieniu”. Także w innym orzeczeniu przyjęto, 
że faktem, do którego może odnosić się sprostowanie, jest zaprezento-
wane w materiale stanowisko prostującego22. Z uwagi na to, że ma ono 
polegać na odniesieniu się do nieścisłej lub nieprawdziwej informacji, 
nie do zaakceptowania jest występowanie w sprostowaniu elementów 
emocjonalnych, adresowanych ad personam.

Sprostowanie ma się odnosić do materiału prasowego, który został 
wcześniej opublikowany czy rozpowszechniony. Nie jest więc sprostowa-
niem poproszenie w tym samym materiale danej osoby o odniesienie się 
do prezentowanych wobec niej zarzutów. Sprostowanie jest materiałem 
prasowym, który nie ma charakteru odredakcyjnego – jest to wypowiedź 
sporządzona przez osobę, którą dotknęły nieprawdziwe lub nieścisłe in-
formacje podane we wcześniejszym materiale prasowym. Trafnie przyjął 
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 listopada 2015 r., że:

[…] w świetle art. 31a pkt 1 ustawy z 1984 r. – Prawo prasowe sprosto-
wanie oznacza rzeczową i odnoszącą się do faktów wypowiedź zainte-
resowanego, która koryguje podane uprzednio przez prasę wiadomości 
uznane przez prostującego za  nieprawdziwe lub nieścisłe. Co  istotne 

20 K. Stępińska, Sprostowanie prasowe…, dz. cyt., s. 29.
21 Zob. K. Stępińska, Sprostowanie prasowe…, dz. cyt., s. 29.
22 Wyrok SA w Warszawie z dnia 9 października 2015 r., I ACa 1233/15, http://orze-

czenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/154500000000503_I_
ACa_001233_2015_Uz_2015-10-09_001 (22.11.2016).
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autorem sprostowania jest w tym przypadku zainteresowany przedsta-
wiający własną wersję wydarzeń, zaś rola redaktora naczelnego spro-
wadza się jedynie od  opublikowania oświadczenia zainteresowanego 
w sposób przewidziany prawem prasowym23.

Także słusznie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 wrze-
śnia 2014 r.24 zauważył, że:

[…] wywiad nie stanowi sprostowania w  rozumieniu art.  31a ustawy 
z 1984 r. – Prawo prasowe, choćby ze względu na  jego charakter jako 
gatunku dziennikarskiego, a także niespełnienie wymogów formalnych 
określonych w art. 31a ustawy z 1984 r. – Prawo prasowe. Przede wszyst-
kim jednak nie realizuje celu sprostowania, jakim jest poinformowanie 
opinii publicznej o  prawdziwym stanie rzeczy opisanych w  artykule, 
i  wyjaśnienie nieścisłości  – niewątpliwie w  interesie zainteresowane-
go, ale także ogółu czytelników, którzy mają prawo do obiektywnych 
i zgodnych z prawdą informacji. Tymczasem zestawienie artykułu, któ-
rego autorem jest dziennikarz i wywiadu, gdzie wypowiada się zaintere-
sowany, w gruncie rzeczy może wzmocnić przekaz zawarty w artykule.

Redaktor naczelny nie może więc odmówić zamieszczenia sprosto-
wania tylko dlatego, że opublikował już wywiad z zainteresowanym, 
w którym przedstawił on własną wersję zdarzeń bądź umożliwiono 
mu przedstawienie własnych racji. Redaktor nie może także odmówić 
sprostowania w sytuacji, gdy inna osoba na przykład w opublikowanym 
liście do redakcji przedstawiła już wersję zainteresowanego. Sprostowa-
nie bowiem ma być materiałem pochodzącym ściśle od osoby zaintere-
sowanej, której dotyczy informacja nieprawdziwa lub zaprezentowana 
w sposób nieścisły w uprzednim materiale prasowym.

23 Wyrok SA w Warszawie z dnia 10 listopada 2015 r., VI ACa 1483/15, dz. cyt.
24 Wyrok SA w Warszawie z dnia 29 września 2014 r., I ACa 370/14, LEX nr 158775. 
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Sprostowanie ma być więc materiałem sformułowanym przez pod-
miot uprawniony – zainteresowanego:

Żądanie opublikowania sprostowania nie może polegać na tym, iż oso-
ba zainteresowana wezwie redaktora naczelnego do jego zamieszczenia 
w najbliższym numerze czasopisma wskazując jedynie zakres informacji, 
które mają być sprostowane. Redaktor naczelny nie ma bowiem upraw-
nień, ani tym bardziej obowiązku do zredagowania za osobę zaintere-
sowaną tekstu żądanej publikacji. Tekst sprostowania musi pochodzić 
od osoby zainteresowanej i odpowiadać wymaganiom art. 31 pkt 1 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe25.

Z kolei nie jest sprostowaniem autosprostowanie dokonane przez 
autora pierwotnego materiału prasowego i pomimo jego zamieszczenia 
zainteresowany nadal ma prawo żądać opublikowania sprostowania26.

Prawo do sprostowania jest prawem podmiotowym (roszczeniem 
i prawem niemajątkowym, ale nie jest już prawem osobistym, o czym 
dalej) wykreowanym przez ustawodawcę. Nie powstaje więc ex contractu. 
Powstaje z woli ustawodawcy z uwagi na podanie nieprawdziwej lub 
nieścisłej informacji w materiale prasowym. Gdyby nie było takiego 
uprawnienia przewidzianego w art. 31a p.p., to redaktor naczelny nie 
miałby żadnego obowiązku publikacji sprostowania, chyba że na sku-
tek wyroku sądu cywilnego w sytuacji naruszenia dobra osobistego 
konkretnej osoby27.

25 Wyrok SA w Łodzi z dnia 5 marca 2009 r., I ACa 113/09, LEX nr 1506561.
26 Tak Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 11 czerwca 2013 r., I C 

968/12, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe-
/155025000000503_I_C_000968_2012_Uz_2013-07-01_001 (22.11.2016).

27 Stąd nie mogę się zgodzić z wywodami Piotra Kosmatego, że sprostowanie jest 
prawem podmiotowym wywodzącym się ex contractu (zob. P. Kosmaty, Prawo 
do sprostowania, dz. cyt., s. 28n). Co więcej, uważam, że zdarzeniem kreują-
cym obowiązek publikacji sprostowania jest wcześniejsza publikacja materiału 
prasowego zawierającego fakty nieprawdziwe lub nieścisłe, a nie wystąpienie 
z żądaniem sprostowania, jak napisał Kosmaty.



6. Miejsce  
obowiązkowego opublikowania 
sprostowania prasowego

Ustawa Prawo prasowe adresuje instytucję sprostowania jedynie 
do dzienników i czasopism. W art. 31a ust. 1 p.p. wyraźnie jest bowiem 
mowa jedynie o obowiązku spoczywającym na „redaktorze naczelnym 
właściwego dziennika lub czasopisma”. Zgodnie z definicją legalną 

„dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz 
za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz 
w tygodniu”. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3 p.p. czasopismem jest 

„druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie 
rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się odpowiednio do prze-
kazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż określony 
w pkt 2 [art. 7 ust. 2 p.p. – przyp. autorki]”. A contrario obowiązek publi-
kacji sprostowania nie będzie odnosił się do całej „prasy”, której jedynie 
przykładowymi elementami są dzienniki i czasopisma. Ustawodawca 
bowiem obok wymienionych form prasy wyszczególnia również ser-
wisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe 
i telewizyjne oraz kroniki filmowe, jednak już ich nie definiuje i nie 
wskazuje, czym się różnią od dzienników i czasopism. Stąd w praktyce 
większość tego, co jest publikowane i mieści się w definicji prasy, określa 
się, niestety, jako „dzienniki” lub „czasopisma”.

Jednak biorąc pod uwagę art. 32 ust. 1 pkt 4 p.p., wydawałoby się, 
że ustawodawca okazał się niekonsekwentny, gdyż przyjął, że redaktor 
naczelny ma obowiązek opublikować sprostowanie „w innym niż dzien-
nik przekazie za pomocą dźwięku lub obrazu i dźwięku – w najbliższym 
analogicznym przekazie”, jednocześnie w pkt 3 tego ustępu odrębnie na-
kazując publikowanie sprostowania w czasopiśmie. Wynikałoby z tego, 
że sprostowanie odnosi się również do prasy, która nie przybiera formy 
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dziennika lub czasopisma, ale przekazu za pomocą dźwięku lub dźwięku 
i obrazu, a więc audiowizualnego lub audialnego. Jednak taka inter-
pretacja byłaby niewłaściwa. Sformułowanie art. 32 ust. 1 pkt 4 p.p. jest, 
moim zdaniem, wynikiem sposobu zdefiniowania przez ustawodawcę 

„czasopism”. Zgodnie z wolą ustawodawcy czasopismem jest bowiem 
druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie 
rzadziej niż raz w roku. Natomiast jedynie odpowiednio definicję tę sto-
suje się do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu. Stąd 
wydaje się, że w art. 32 ust. 1 pkt 4 p.p. ustawodawcy chodziło właśnie 
o wskazanie, że obowiązek rozpowszechnienia sprostowania odnosi się 
również do redaktorów naczelnych czasopism, które nie są wydawane 
za pomocą druku.

Z definicji dziennika i czasopisma można wyciągnąć wniosek, że obie 
te formy prasy mogą ukazywać się w formie:
• druku,
• przekazu za pomocą dźwięku (przekaz audialny),
• przekazu za pomocą dźwięku i obrazu (przekaz audiowizualny).

Różnicuje je z kolei częstotliwość ukazywania się oraz kwestia ogólno-
informacyjności. Z uwagi na nieścisłe określenie formy, w jakiej ma się 
ukazywać dziennik i czasopismo, nie jest możliwe – poza telewizją (prze-
kaz audiowizualny) i radiem (przekaz audialny) – aby wystąpiły one 
w Internecie1. Jednak wydaje się, że ustawodawca dopuszcza istnienie 
elektronicznej formy dziennika lub czasopisma – biorąc pod uwagę treść 
art. 32 ust. 1 pkt 1 p.p., w którym przewiduje, że:

[…] redaktor naczelny ma obowiązek opublikować sprostowanie w elek-
tronicznej formie dziennika lub czasopisma, w  której zamieszczono 
materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania – w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania sprostowania.

1 Zob. E. Czarny-Drożdżejko, Obowiązkowa rejestracja dzienników i czasopism 
na gruncie ustawy – Prawo prasowe, „Przegląd Sądowy” 10 (2013), s. 57 i podana 
tam literatura.
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Nie jest jednak jasne, czy chodzi tutaj o przypadek, gdy równolegle 
występuje drukowana forma dziennika lub czasopisma, czy też również 
o sytuację, gdy forma elektroniczna jest jedyną formą. Moim zdaniem je-
żeli ustawodawca ma wolę dopuszczenia istnienia elektronicznych form 
dzienników i czasopism, to powinien zmienić ich definicje ustawowe. 
Obecny zapis dotyczący obowiązku rozpowszechnienia sprostowania 
w ich elektronicznych wersjach jest moim zdaniem sprzeczny z do-
słownym brzemieniem definicji legalnych „dziennika” i „czasopisma”.

Przyjmując jednak zasadę racjonalnego działania ustawodawcy, należy 
stanąć na stanowisku, że zapis „elektroniczna forma dziennika lub cza-
sopisma” należy interpretować w ten sposób, że równolegle wydawane 
są ich formy drukowane i elektroniczne. To jednak prowadzi do wnio-
sku, że sprostowanie, o którym mowa w ustawie Prawo prasowe, nie 
odnosiłoby się do portali internetowych, co może skutkować pozba-
wieniem odpowiedniej ochrony prawnej zainteresowanych, odnośnie 
których podano wiadomość nieścisłą lub nieprawdziwą. W praktyce 
występują wyroki nakazujące opublikować sprostowanie redaktorom 
naczelnym portali internetowych2. Z punktu widzenia celowościowego 
jest to trafne podejście, tym niemniej z uwagi na to, że nakaz publikacji 
ogranicza wolność wypowiedzi mediów (wolność wypowiedzi przewi-
dziana w art. 54 Konstytucji RP to także prawo do niewypowiadania się), 
jak również narusza prawo własności do konkretnego medium – należy 
go stosować zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Należy też pamiętać, 
że prawo do sprostowania nie ma umocowania konstytucyjnego. Stąd 
ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych powinny być interpreto-
wane wąsko i nie wychodzić ponad literalne ich brzmienie. Obowiązuje 
bowiem zasada: in dubio pro libertate. Nie przeczę, że w tym zakresie 
ustawa Prawo prasowe powinna ulec zmianie, jest jednak dla mnie 
niezrozumiałe, dlaczego w nowelizacji ustawy dokonanej w 2012 roku 

2 Wyrok SO w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015 r.,  II C 688/15, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/154510000001003_
II_C_000688_2015_Uz_2015-12-07_002 (22.11.2016).
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nie wprowadzono prawa do sprostowania odnoszącego się do całej prasy 
w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 p.p., a ograniczono je jedynie do dzien-
ników i czasopism.

Jak już wyżej wskazałam, w praktyce sądy powszechne dopuszczają 
możliwość żądania opublikowania sprostowania prasowego w odnie-
sieniu do redaktora naczelnego portalu internetowego.

Tym samym ocena, czy przedmiotowy publikator jest tytułem praso-
wym, a także ustalenie, czy jeden z pozwanych ma legitymację bierną, 
wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego zmierzającego 
do ustalenia, jaki jest charakter tego publikatora, czy jest to publikacja 
periodyczna, jak często się ukazuje, czy jest opatrzona stałym tytułem 
lub nazwą, numerem bieżącym i datą, kto tworzy redakcję publikatora, 
kto jest jego redaktorem naczelnym, czy też – jak wskazuje strona po-
zwana mamy do czynienia jedynie z elementem tytułu prasowego jakim 
jest portal3.

Zdarza się, że sądy powszechne żądają przeprowadzenia dowodu 
z rejestru dzienników i czasopism na okoliczność, czy dany portal jest 
dziennikiem lub czasopismem. W powołanym wyżej orzeczeniu Sąd 
Apelacyjny w Warszawie zupełnie niesłusznie stwierdził, że „niewąt-
pliwie w wypadku zarejestrowanego dziennika lub czasopisma, fakt 
rejestracji dowodzi także istnienia określonego periodyku”. Problem 
polega na tym, że w rejestrze funkcjonują dziesiątki tysięcy tytułów, 
które nie są wydawane, ale powołany Sąd Apelacyjny zdaje się o tym 
w ogóle nie wiedzieć. Należy podkreślić, że rejestr dzienników i czaso-
pism nie pełni żadnej istotnej funkcji prawnej. Fakt rejestracji nie jest 
wyłącznym dowodem na to, że dany rodzaj prasy jest dziennikiem lub 

3 Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 maja 2015 r., VI ACa 401/15, http://orzecze-
nia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/154500000003003_VI_
ACa_000401_2015_Uz_2015-05-07_002 (8.12.2016).
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czasopismem. Istnienie rejestracji nie przesądza też o istnieniu tytułu 
ani nie skutkuje powstaniem praw do tytułu.

Jeżeli faktycznie dopuścimy, że dziennikiem lub czasopismem jest 
także portal internetowy, powstanie wątpliwość, czy można żądać spro-
stowania dokonanego przez internautę komentarza zamieszczonego 
pod udostępnianym tekstem. Moim zdaniem wydaje się to w pełni 
uzasadnione, gdyż komentarz jest elementem takiej prasy, chociaż nie 
ma charakteru odredakcyjnego.

Z kolei interesujące jest orzeczenie dotyczące biuletynu informacyjne-
go wydawanego przez pewien klub, w skład którego wchodzili radni. Sąd 
Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r.4 przyjął, że:

[…] w Klubie […] jest siedmiu członków, których jednym z elementów 
działalności jest wydawanie Biuletynu w celu kontaktu z mieszkańcami. 
Biuletyn ten jest wydawany w okolicznościach, gdy w społeczności lo-
kalnej dzieją się interesujące rzeczy, bądź niepokojące, o których miesz-
kańcy powinni wiedzieć. Biuletyn nie jest zgłoszony jako prasa, wydaje 
się go  od trzech lat, dotychczas powstały cztery numery, bez stałych 
terminów współtworzenia. Procedura tworzenia Biuletynu wygląda 
w ten sposób, że radny posiadający wiedzę na dany temat przygotowuje 
materiał, a potem na spotkaniu jest on poprawiany i redagowany. Nie 
ma osoby, która byłaby redaktorem naczelnym. Klub ma przewodniczą-
cą, nie pełni ona jednak roli redaktora naczelnego. Nie ma również gło-
sowania na temat opublikowania danego artykułu, jest jedynie forma 
debaty. Biuletyn jest wydawany ze środków pochodzących z diety, służy 
do pełnienia obowiązków radnego. Skład autorów artykułów zmienia 
się w zależności od poszczególnych biuletynów. O ostatecznej formie 
wszyscy członkowie są powiadamiani.

4 Wyrok SO w Białymstoku z dnia 30 maja 2014 r., I C 100/14, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/150505000000503_I-

_C_000100_2014_Uz_2014-06-12_001 (22.11.2016).
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Dalej sąd przyjął, że:

[…] w ocenie Sądu Biuletyn Informacyjny Klubu […] nie jest prasą, nie 
spełnia wymogów określonych w  ustawie Prawo prasowe, które cha-
rakteryzują pismo i na tej podstawie nie można było uznać, iż jest prasą. 
Biuletyn nie został też w jakikolwiek sposób zarejestrowany.

Sąd przyjął również, że takiemu biuletynowi brakuje także cechy 
periodyczności.

Kolejne kontrowersje powstają w przypadku stosowania instytucji 
sprostowania w odniesieniu do podmiotów objętych ustawą o radio-
fonii i telewizji5. Należy zauważyć, że „programy radiowe i telewizyjne” 
są wymieniane w definicji prasy (art. 7 ust. 2 pkt 1 p.p.) obok dzienników 
i czasopism. Należałoby więc sądzić, że są czymś odrębnym.

Zgodnie z art. 3 u.r.t. do rozpowszechniania programów radiowych 
i telewizyjnych stosuje się przepisy prawa prasowego, o ile ustawa nie 
stanowi inaczej. Przepisami, które między innymi podlegają takiemu 
zastosowaniu, są te dotyczące sprostowania prasowego.

Realizacja obowiązku rozpowszechnienia sprostowania jest również 
zgodna ze zobowiązaniami Polski. Zgodnie bowiem z art. 8 Europejskiej 
konwencji o telewizji ponadgranicznej6:

[…] wszystkie Strony transmitujące gwarantują, że każda osoba fizycz-
na lub prawna, bez względu na narodowość lub miejsce zamieszkania, 
będzie mogła skorzystać z prawa do odpowiedzi lub innych podobnych 
środków prawnych lub administracyjnych w  związku z  programami 
transmitowanymi przez nadawców podlegających jurysdykcji danej 
Strony w rozumieniu artykułu 5. W szczególności Strony zagwarantują 
możliwość skutecznego korzystania z prawa do odpowiedzi, określając 

5 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 639 ze zm.).
6 Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej z dnia 5 maja 1989 r., Dz.U. 

z 1995 Nr 32, poz. 160 ze zm.
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czas zamieszczenia odpowiedzi oraz inne warunki korzystania z  tego 
prawa. Skuteczne korzystanie z tego prawa lub innych podobnych środ-
ków prawnych czy administracyjnych będzie gwarantowane zarówno 
przez koordynację czasową, jak i przez odpowiednie procedury.

Z kolei art. 8 ust. 2 powołanej konwencji przewiduje, że „w tym celu 
nazwa usługi programowej lub nadawcy odpowiedzialnego za tę usługę 
programową powinna być podawana w stosowny sposób i w regular-
nych odstępach czasu”. Zapewnienie zainteresowanym prawa do roz-
powszechnienia ich sprostowania w systemie polskim wypełnia nasze 
zobowiązania międzynarodowe. Wprawdzie w art. 8 konwencji nie zo-
stało użyte sformułowanie „sprostowanie”, ale mowa jest w nim o „pra-
wach do odpowiedzi lub innych podobnych środków prawnych lub 
administracyjnych”. Takim podobnym środkiem prawnym może być 
właśnie sprostowanie. Celem przepisu konwencyjnego jest bowiem 
zapewnienie osobom, o których informacje rozpowszechniane są przez 
nadawców, możliwości wypowiedzenia się na swój temat.

Podobne zobowiązanie Polski do nałożenia na nadawców obowiązku 
rozpowszechnienia odpowiedzi lub podobnego środka prawnego wynika 
z prawa Unii Europejskiej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowi-
zualnych usługach medialnych)7 w art. 28 ust. 1 przewiduje, że:

[…] bez uszczerbku dla innych przepisów przyjętych przez państwa 
członkowskie w  dziedzinie prawa cywilnego, administracyjnego lub 
karnego, każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od przynależno-
ści państwowej, której uzasadnione interesy, w szczególności reputacja 
i dobre imię, zostały naruszone w wyniku przedstawienia nieprawdzi-
wych faktów w  programie telewizyjnym, ma  możliwość skorzystania 

7 Dyrektywa z dnia 10 marca 2010 r., Dz.U. UE L. z 2010 Nr 95, poz. 1.
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z prawa do odpowiedzi lub z równoważnych środków. Państwa człon-
kowskie zapewniają, aby faktyczne wykonanie prawa do  odpowiedzi 
lub do równoważnych środków nie było skrępowane narzuceniem nie-
uzasadnionych terminów lub warunków. Odpowiedź jest emitowana 
w rozsądnym terminie po zgłoszeniu uzasadnionego wniosku, w chwili 
i w sposób odpowiadający transmisji, do której odnosi się wniosek.

Porównując oba przepisy, na marginesie należy zauważyć, że jedynie 
art. 28 dyrektywy wymaga przewidzenia określonych środków praw-
nych tylko w sytuacji naruszenia uzasadnionych interesów, a więc dóbr 
prawnie chronionych. Jest to zatem norma, która zasadniczo może 
spowodować zawężenie możliwości domagania się rozpowszechnienia 
sprostowania. Istotne jest także, że na gruncie dyrektywy unijnej mowa 
jest wprawdzie o odpowiedzi, ale faktycznie jest to sprostowanie, gdyż 
prawo do odpowiedzi przysługuje tylko wtedy, gdy dojdzie do narusze-
nia uzasadnionych interesów w wyniku przedstawienia nieprawdzi-
wych faktów. Dopiero w takiej sytuacji przysługuje prawo do repliki. 
Wprawdzie przepis nie przewiduje, że musi się ona ograniczać tylko 
do sprostowania nieprawdy, gdyż może także polegać na odniesieniu 
się do zaprezentowanych nieprawdziwych informacji, które to z kolei 
może mieć charakter polemiki czy oceny. Jednak wydaje się, że tak opi-
sanej w dyrektywie audiowizualnej instytucji bliżej do sprostowania niż 
do odpowiedzi8. Dodatkowo należy podnieść, że państwo członkowskie 
spełnia swoje unijne zobowiązania, jeżeli wprowadzi bądź prawo do od-
powiedzi, bądź równoważny środek. W takiej sytuacji w razie wątpli-
wości polska instytucja sprostowania prasowego może zostać uznana 
właśnie za taki równoważny środek, który zapewnia zainteresowanemu 
prawo do zabrania głosu we własnej sprawie.

8 Sprostowanie bowiem ściśle odnosi się do nieprawdziwych faktów zaprezento-
wanych przez media, odpowiedź zaś umożliwia zainteresowanemu wypowie-
dzenie się na temat kwestii podnoszonych w materiale redakcyjnym – stanowi 
polemikę z twierdzeniami dziennikarza, przedstawienie własnych racji.
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Jednak art. 3 u.r.t. ma zastosowanie tylko do programów radiowych 
i telewizyjnych, a nie do audiowizualnych usług medialnych na żądanie. 
W stosunku do dostawców usług na żądanie, które nie są jednocześnie 
dziennikiem lub czasopismem (nie są periodyczne, stąd nie są prasą 
w rozumieniu ustawy Prawo prasowe), nie będzie można żądać spro-
stowania prasowego. Jedynie na podstawie art. 24 k.c. będzie można 
wystąpić z odpowiednimi roszczeniami cywilnoprawnymi, a więc żądać 
usunięcia skutków naruszenia poprzez przykładowo publikację oświad-
czenia określonej treści. Jednak podstawowym warunkiem wystąpienia 
i zasądzenia takiego roszczenia będzie istnienie naruszenia konkretnego 
dobra prawnie chronionego. Jak już wyżej wspominałam, przy stosowa-
niu instytucji sprostowania prasowego nie istnieje konieczność istnienia 
takiego naruszenia9.

Należy także zauważyć, że do programów radiowych rozpowszech-
nianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym nie ma zastosowania 
ustawa o radiofonii i telewizji, a więc i jej art. 3. Jednak do tego typu 
programów będzie miała zastosowanie wprost ustawa Prawo prasowe, 
wraz ze swoimi przepisami dotyczącymi sprostowania prasowego, i jeżeli 
poszczególne elementy tych programów będą spełniać definicję dzien-
nika lub czasopisma albo w całości będą dziennikiem lub czasopismem, 
to wówczas będą mieć zastosowanie art. 31a i następne prawa prasowego.

9 Zob. E. Czarny-Drożdżejko, Komentarz. Ustawa o radiofonii i telewizji, Warszawa 
2014, s. 40.



7. Podmiot zobligowany 
do opublikowania  
sprostowania prasowego

7.1. Redaktor naczelny jako podmiot zobligowany 
do opublikowania sprostowania

Podmiotem zobligowanym do umieszczenia sprostowania jest redak-
tor naczelny dziennika i czasopisma. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 7 p.p. 

„redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do decydo-
wania o całokształcie działalności redakcji”. Redaktorem ma więc być 
osoba fizyczna, która podejmuje wszystkie istotne decyzje w redakcji 
i  która  – co  więcej  – merytorycznie odpowiada za  to, co  jest rozpo-
wszechniane, i  ma decydujący wpływ na  to, co  faktycznie zostanie  
opublikowane.

Zgodnie z art. 25 ust. 5 p.p. redaktora naczelnego powołuje i odwołuje 
wydawca, organ założycielski wydawnictwa lub inny właściwy organ. 
Ustawodawca nie sprecyzował natomiast, w którym momencie dana 
osoba fizyczna staje się redaktorem naczelnym i kiedy przestaje nim być. 
Uwzględniając przepisy dotyczące rejestracji dzienników i czasopism, 
można przyjąć różne momenty czasowe: dana osoba fizyczna staje się 
redaktorem naczelnym z momentem powołania na to stanowisko bądź 
z momentem wydania postanowienia o wpisie do rejestru dzienników 
i czasopism, bądź z momentem uprawomocnienia się takiego wpisu. 
Jednak stosując wykładnię systemową oraz funkcjonalną, należy przyjąć, 
że redaktorem naczelnym jest osoba, która faktycznie pełni jego obo-
wiązki, a więc jest odpowiedzialna za całokształt działalności redakcji. 
Momentem decydującym jest powołanie na  to stanowisko przez wy-
dawcę. Z kolei momentem kończącym jest odwołanie ze stanowiska 
i powołanie innej osoby – należy bowiem zauważyć, że prasa nie może 
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funkcjonować bez redaktora naczelnego i zawsze będzie istnieć osoba, 
która faktycznie wykonuje jego obowiązki1.

Niestety, sądy, ustalając, kto jest redaktorem naczelnym, sprawdza-
ją wpis do rejestru dzienników i czasopism2. Takie podejście grzeszy 
dowolnością – w praktyce bowiem rzadko wydawcy dokonują zmian 
w rejestrze niezwłocznie, tak jak nakazuje to art. 20 ust. 5 p.p., a takie 
postępowanie nie jest zagrożone żadną sankcją. Ponadto wpis do reje-
stru następuje po dwudziestu jeden dniach od uprawomocnienia się 
postanowienia o zmianie danych w rejestrze. Przez ten czas faktycz-
nie redakcją kieruje już osoba, co do której wpis się nie uprawomocnił. 
Występowanie więc z roszczeniem o sprostowanie wobec osoby, która 
faktycznie nie spełnia już definicji redaktora naczelnego, jest nieporozu-
mieniem, podobnie jak ewentualna dalsza zmiana po stronie pozwanej 
w toku procesu o opublikowanie sprostowania3. Należy jednak zauwa-
żyć, że żądanie opublikowania sprostowania zawsze należy kierować 
przeciwko redaktorowi naczelnemu dziennika lub czasopisma, a nie 
osobom zarządzającym jego mutacjami lokalnymi.

Dla powoda w niektórych przypadkach trudne może być ustalenie, 
kto jest w rzeczywistości redaktorem naczelnym dziennika lub czasopi-
sma, zwłaszcza że odrębnymi jednostkami posiadającymi osobne redak-
cje i redaktorów naczelnych może być telewizja oraz portal internetowy 
udostępniający jej audycje oraz inne informacje. W jednej ze spraw Sąd 

1 Zob. E. Czarny-Drożdżejko, Przestępstwa prasowe, dz. cyt., s. 143n.
2 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2014 r., I ACa 654/14, http://orze-

czenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/151000000000503_I_
ACa_000654_2014_Uz_2014-12-30_001 (21.11.2016). Należy również zauważyć, 
że sąd ten błędnie przyjął, jakoby to prasa podlegała obowiązkowej rejestracji. 
Ustawodawca odniósł rejestrację do dzienników i czasopism, a nie do prasy. Sąd 
Apelacyjny w Gdańsku nie dostrzegł, że pojęcie prasy jest szersze niż pojęcia 
dzienników i czasopism. 

3 Odmiennie przedstawia się ta kwestia w odniesieniu do odpowiedzialności 
z tytułu naruszenia dobra osobistego. Zob. I. Dobosz, Glosa do wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2002, IV CKN 925/00, „Orzecznictwo Sądów 
Polskich” 5/60 (2003), s. 60.
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Apelacyjny w Szczecinie4, oddalając roszczenie o opublikowanie spro-
stowania, stwierdził, że:

[…] w ocenie Sądu Odwoławczego analiza powołanych powyżej przepi-
sów ustawy pokazuje, że prawo prasowe wiąże funkcję redaktora naczel-
nego z jego kompetencjami, a więc możliwością decydowania o działal-
ności redakcji. A. G. nie odpowiada za  treści publikowane na portalu, 
jest bowiem redaktorem naczelnym Telewizji […] – natomiast o infor-
macjach umieszczanych w  Internecie na  tymże portalu decyduje P. P. 
Pozwany nie należy nawet do grona redaktorów portalu w rozumieniu 
ustawy, gdyż nie decyduje i nie współdecyduje o publikacji w tym me-
dium materiałów prasowych. Należy zwrócić uwagę, że postępowanie 
dowodowe przeprowadzone w sprawie wskazuje, że w ramach jednej 
spółki funkcjonują dwie redakcje w rozumieniu ustawy Prawo prasowe, 
które samodzielnie (co nie wyklucza przecież ich współpracy) organi-
zują proces przygotowywania (zbierania, oceniania i  opracowywania) 
materiałów. Tym samym fakt, że na stronie internetowej nazwisko P. P. 
nie zostało opatrzone informacją, że  jest on  redaktorem naczelnym 
serwisu zgodnie z art. 27 ust.  1 pkt 2 ustawy nie oznacza, że nie speł-
nia on przesłanek do uznania go za redaktora naczelnego portalu […]. 
Z całą pewnością nie można w tym stanie rzeczy przyjąć domniemania, 
że kompetencje A. G. jako redaktora naczelnego Telewizji […] rozciągają 
się automatycznie również na ten portal. Zważyć trzeba również, że re-
jestr czasopism, o  którym mowa w  art.  20  ustawy, pełni jedynie rolę 
gwarancyjną i  porządkującą. Niespełnienie obowiązku o  charakterze 
formalnym nie oznacza, że serwis internetowy nie posiada odrębnej re-
dakcji w rozumieniu ustawy. Tym samym może mieć innego redaktora 
naczelnego i  tak dzieje się w  niniejszej sprawie. Niedopełnienie obo-
wiązku rejestracji portalu internetowego przez spółkę […] w  żadnym 

4 Wyrok SA w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2013 r., I ACa 570/13, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/155500000000503_I_
ACa_000570_2013_Uz_2013-12-12_001 (23.11.2016).
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razie nie przenosi na A. G. jako redaktora naczelnego Telewizji […] obo-
wiązków redaktora naczelnego serwisu […] Na marginesie – A. G. nie 
jest prezesem zarządu tej spółki. Nie doszło zatem również do narusze-
nia art. 67 k.p.c. dotyczącego zresztą reprezentacji osób prawnych przez 
ich organy.

A zatem w praktyce, w sytuacji, gdy redaktor naczelny wbrew wymo-
gom impressum prasowego nie jest podany, kłopotliwe dla występującego 
z roszczeniem może okazać się poszukiwanie osoby, która faktycznie 
pełni obowiązki redaktora naczelnego. Co więcej, impressum prasowe 
przewidziane w art. 27 p.p. ma zastosowanie tylko do prasy wydawanej 
w formie druku, serwisów agencyjnych oraz innych podobnych druków 
prasowych, jak również odpowiednio do nagrań radiowych i telewizyj-
nych oraz kronik filmowych. Z przepisu tego wynika, że nie ma on za-
stosowania do nadawanych programów radiowych i telewizyjnych oraz 
do prasy udostępnianej w systemie teleinformatycznym. Z kolei art. 14a 
u.r.t., który jest odpowiednikiem impressum prasowego, nie przewiduje 
obowiązku wskazania redaktora naczelnego, lecz tylko nazwiska, nazwy 
lub firmy nadawcy. Dookreślenie więc, kto w tym przypadku jest osobą 
odpowiedzialną za wszystko – zgodnie z definicją redaktora naczel-
nego – jest skomplikowane. Wobec tego uważam, że taką najwyższą 
osobą decyzyjną będzie prezes zarządu, a więc osoba kierująca danym 
podmiotem. W praktyce jednak różne osoby są w ramach radiofonii 
i telewizji kwalifikowane jako redaktorzy naczelni. W oddziałach regio-
nalnych Telewizji Polskiej redaktorem naczelnym będzie ich dyrektor. 
Przykładowo jako redaktor naczelny Telewizyjnej Agencji Informacyj-
nej obecnie tytułowany jest Piotr Lichota, którego funkcja wydaje się 
odnosić zarówno do Wiadomości, Panoramy, Teleexpressu, Pogody, 
Serwisu Informacyjnego TVP Info oraz serwisu internetowego TVP Info5. 
Niestety, kwestia ta w ogóle nie jest jasno uregulowana, gdyż redaktorem 
naczelnym ma być osoba, która decyduje o wszystkim. W odniesieniu 

5 Zob. http://www.tvp.info/284879/kontakt (11.12.2016).
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do nadawcy podmiotem decydującym o każdej kwestii i mogącym za-
kwestionować każdą decyzję szefa jakiejś redakcji jest prezes zarządu 
TVP. To on powinien być uznawany za redaktora naczelnego, a funkcji 
tej w sensie prawnym nie można delegować na inny podmiot, skoro 
to prezes ma ostateczną możliwość zakwestionowania wszystkiego. 
W odniesieniu do każdego z nadawców trzeba przeprowadzić osobną 
analizę, by ustalić, kto konkretnie może zostać zakwalifikowany jako 
redaktor naczelny, gdyż często będzie to uzależnione od formy podmiotu 
zbiorowego będącego nadawcą.

Z kolei w odniesieniu do portali internetowych (należy w tym miejscu 
przypomnieć, że w sądownictwie przyjęło się, że również one obciążone 
są obowiązkiem zamieszczenia sprostowania) trudno znaleźć osobę, 
która byłaby redaktorem naczelnym. Wszystko to wynika z braku wła-
ściwych regulacji prawnych, a także z niedostosowania ustawy Prawo 
prasowe do współczesnych form dziennikarstwa, gdyż przepis dotyczący 
impressum prasowego nie stosuje się do nich.

W odniesieniu do radiofonii i  telewizji wystarczyłoby natomiast 
wprowadzić wyraźną normę prawną, która określałaby i identyfikowa-
ła redaktora naczelnego. Tę samą regulację można by było zastosować 
do prasy internetowej. Obecna sytuacja jest więc trudna dla tych, którzy 
dochodzą opublikowania sprostowania, gdyż nie wiadomo, ani do kogo 
mają skierować żądanie sprostowania, ani przeciwko komu mają wystą-
pić z pozwem. Stąd uważam, że osoba, która jest dyrektorem portalu czy 
prezesem zarządu, powinna być uznawana za redaktora naczelnego, gdyż 
podejrzewam, że to ona ma kompetencje do decydowania o wszystkim.

7.2. Zmiana redaktora naczelnego  
w trakcie postępowania sądowego

Z punktu widzenia sprostowania prasowego osobą, która jest bezpo-
średnio zobligowana do rozpowszechnienia sprostowania, jest zawsze 
aktualny redaktor naczelny dziennika lub czasopisma. Wprawdzie nie 
wynika to bezpośrednio z przepisów, ale podmiotem zobligowanym 
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będzie zawsze redaktor – konkretna osoba fizyczna pełniąca jego obo-
wiązki. Oznacza to, że jeżeli w trakcie procesu sądowego zajdzie zmiana 
w osobie redaktora naczelnego, to zmianie powinna ulec również osoba 
pozwana.

W tym zakresie należy przypomnieć rozważania Sądu Najwyższego 
w uchwale z 17 września 2008 r.6:

Bierna legitymacja każdoczesnego redaktora naczelnego może pocią-
gnąć za  sobą, w  razie zmiany na  tym stanowisku w  toku sprawy, ko-
nieczność przekształceń podmiotowych. W  tym zakresie istnieją trzy 
możliwości.

Po pierwsze, sąd orzekający może oddalić powództwo kierowane 
przeciwko byłemu redaktorowi naczelnemu, umożliwiając jednocze-
śnie pozwanie osoby aktualnie pełniącej tę funkcję. Należałoby jednak 
wówczas przyjąć, że  zachowany został termin zawity przewidziany 
w art. 39 ust. 2 Pr.pras. Podstawę takiego rozwiązania stanowiłoby ana-
logiczne stosowanie przepisów o przerwaniu biegu przedawnienia od-
powiednio do terminów zawitych albo uznanie, że pozew przeciwko ak-
tualnemu redaktorowi naczelnemu stanowi kontynuację postępowania 
zakończonego oddaleniem powództwa przeciwko byłemu redaktorowi 
naczelnemu. Tę możliwość należy jednak odrzucić ze względu na zbyt 
wątłą podstawę prawną.

Po drugie, można przyjąć, że specyficzne uregulowania Prawa praso-
wego oraz nie do końca jednoznaczny status redaktora naczelnego po-
zwala na przyznanie mu zdolności sądowej; pozwanym może być więc 
redaktor naczelny, a nie konkretna osoba sprawująca tę funkcję. Także 
ta możliwość jest trudna do przyjęcia.

Po trzecie, sąd może zastosować przez analogię art. 194 § 3 k.p.c. ze 
względu na podobieństwo sytuacji uregulowanej tym przepisem oraz 
sytuacji analizowanej i przyjąć, że w sprawie nie występują wszystkie 
osoby, przeciwko którym powództwo może być wytoczone; na wnio-

6 Uchwała SN z dnia 17 września 2008 r., III CZP 79/08, OSNC 2009 nr 5 poz. 69.
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sek powoda wzywa wówczas do udziału w sprawie aktualnego redakto-
ra naczelnego. Powództwo zostałoby w takiej sytuacji oddalone w sto-
sunku do byłego redaktora naczelnego, a – ewentualnie – uwzględnione 
w stosunku do osoby pełniącej tę funkcję. Tę możliwość należy ocenić 
jako prawidłowe rozwiązanie problemu przekształceń podmiotowych 
w procesie o nakazanie opublikowania sprostowania lub odpowiedzi.

Nie zgadzam się z powyższym wyrokiem, gdyż przyjęcie wskazanej 
koncepcji nie rozwiązuje problemu zmiany po stronie redaktora naczel-
nego w trakcie postępowania egzekucyjnego, jak również nie rozwiązuje 
problemu ewentualnego rozliczenia kosztów sądowych w odniesieniu 
do osoby, która nie jest już redaktorem naczelnym. Nie jest również jasne, 
czy w takim przypadku w wyroku końcowym należy oddalić powództwo 
co do osoby, która nie pełni już funkcji redaktora naczelnego.

Zgodnie z  art.  194 §  2 k.p.c. osoba wezwana do  wzięcia udziału 
w sprawie w charakterze pozwanego może za zgodą obu stron wstą-
pić w miejsce pozwanego, który wówczas będzie zwolniony od udzia-
łu w  sprawie. W  razie wyrażenia zgody na  zmianę strony pozwanej 
pozwany może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek 
o przyznanie kosztów od strony powodowej, niezależnie od późniejsze-
go wyniku sprawy. Z kolei § 3 tego przepisu stanowi, że jeżeli okaże się, 
że powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko 
innym jeszcze osobom, które nie występują w sprawie w charakterze 
pozwanych, sąd na wniosek powoda może wezwać te osoby do wzięcia 
udziału w sprawie.

Zasadniczo w doktrynie7 przyjmuje się, że wezwanie do udziału 
w sprawie na podstawie art. 194 k.p.c. następuje albo na żądanie powo-
da, albo na żądanie pozwanego, a wyjątkowo może nastąpić z urzędu, 
gdy ustawa tak stanowi. Jednak w praktyce orzeczniczej decyzje co do 

7 Zob. T. Żyznowski, Art. 194, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, 
red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013, pkt 2, wyd. elektr. 
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dopozwania innej osoby podejmuje sąd8. Zdaniem Tadeusza Żyznow-
skiego:

[…] osoba wezwana do  wzięcia udziału w  sprawie w  charakterze po-
zwanego może za zgodą obu stron wstąpić w miejsce pozwanego, który 
wówczas będzie zwolniony od udziału w sprawie (art. 194 § 2). Zgoda 
taka może być – przez każdą ze stron – wyrażona przez złożenie oświad-
czenia do protokołu rozprawy lub też zawarta w piśmie procesowym. 
Nie istnieją przeszkody, aby strona wnioskująca o wezwanie osoby trze-
ciej do  wzięcia udziału w  sprawie jednocześnie złożyła oświadczenie 
o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 194 § 2. Po wyrażeniu zgody 
na  zmianę strony pozwanej pierwotnie pozwany, w  miejsce którego 
wstąpił dopozwany, może żądać zwrotu kosztów procesu od  strony 
powodowej bez względu na późniejszy wynik sprawy. Wniosek o przy-
znanie tych kosztów może złożyć sądowi w  terminie dwóch tygodni 
od  chwili wyrażenia zgody przez strony na  wstąpienie osoby trzeciej 
w miejsce pozwanego9.

Z kolei dopozwanie na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. ma nieco odmienny 
charakter. Przede wszystkim to sąd dokonuje wezwania (ale na wniosek 
powoda), o czym wyraźnie stanowi przepis. Ponadto musi wystąpić 
to samo roszczenie, z czym akurat w ramach żądania opublikowania 
sprostowania prasowego nie wystąpią problemy, gdyż taka tożsamość 
niewątpliwie będzie zachodzić. Trzeci element, który zdaje się wynikać 
z tego przepisu, to fakt, że wówczas po stronie pozwanej będzie wy-
stępować więcej podmiotów, a żaden z nich nie może być zwolniony 
z udziału w sprawie. „Paragraf 3 art. 194 dotyczy poszerzenia podmioto-
wego strony pozwanej, polegającym na objęciu toczącym się procesem 

8 Uchwała SN z dnia 18 czerwca 1968 r., III CZP 69/67, OSNC 1969 nr 7–8 poz. 122; 
postanowienie SN z dnia 10 listopada 1970 r., II CZ 139/70, OSP 1971 nr 10 
poz. 178.

9 T. Żyznowski, Art. 194, dz. cyt., pkt 3.
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innych jeszcze osób nieobjętych pozwem. Wezwanie tych osób może 
nastąpić wyłącznie na wniosek powoda”10.

Nie została także rozwiązana na gruncie kodeksu postępowania cy-
wilnego kwestia ponoszenia kosztów sądowych. Wydaje się, że w przy-
padku dopozwania przez powoda dodatkowej osoby pozwanej, którą 
w tym przypadku będzie aktualny redaktor naczelny, koszty procesu 
będą rozliczane według zasad ogólnych. Tak więc strona przegrywająca 
sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi – na jego żądanie – kosz-
ty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty 
procesu). Z kolei w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty 
będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak 
włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli 
jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo 
gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachun-
ku lub oceny sądu. W przypadku procesu o nakazanie opublikowania 
sprostowania może wystąpić sytuacja częściowego uwzględnienia rosz-
czenia powoda. Sąd może bowiem potraktować samo sprostowanie jako 
pewien zbiór i przykładowo oddalić roszczenie co do części sprostowań. 
Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.c. współuczestnicy sporu zwracają koszty pro-
cesu w częściach równych. Sąd może jednak nakazać zwrot kosztów 
odpowiednio do udziału każdego ze współuczestników w sprawie, jeżeli 
pod tym względem zachodzą znaczne różnice. W sytuacji, gdy występu-
je dopozwanie aktualnego redaktora naczelnego, w stosunku do tego 
pierwotnego sąd oddala powództwo. Zachodzi wówczas wątpliwość, czy 
w takiej sytuacji przysługuje mu zwrot kosztów procesu. Podchodząc 
do problemu celowościowo – nie należy mu się taki zwrot, gdyż gdyby 
nadal pełnił funkcję redaktora naczelnego, to powództwo w stosunku 
do niego zostałoby zasądzone. Jednak formalnie powód jest w stosunku 
do byłego redaktora naczelnego, który został pozwany, stroną przegry-
wającą proces. Jedynie na podstawie art. 102 k.p.c. w wypadkach szcze-
gólnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko 

10 A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 377.
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część kosztów albo nie obciążać jej kosztami w ogóle. Być może należało-
by ten przypadek zakwalifikować jako właśnie szczególnie uzasadniony.

Kolejną wątpliwość związaną z rozliczeniem kosztów procesu po-
między stronami budzi odpowiedź na pytanie, jak należy tego dokonać, 
gdy nowy redaktor naczelny od razu uzna powództwo. Z art. 101 k.p.c. 
wynika, że zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia 
powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy 
pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Znowu jednak – pod-
chodząc do tej kwestii racjonalnie – byłoby nieuzasadnione nie nakazać 
powodowi zwrotu kosztów procesowych spowodowanych przez byłego 
redaktora naczelnego aktualnemu redaktorowi naczelnemu. Zastoso-
wanie w konkretnej sprawie art. 194 § 3 k.p.c. może rodzić szereg pro-
blemów procesowych i wydaje się, że jednak nie do końca przepis ten 
pasuje do rozwiązania problematyki zmiany na stanowisku redaktora 
naczelnego w trakcie trwania procesu sądowego.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 czerwca 2014 r.11 stwierdził, że:

[…] sąd drugiej instancji uwzględnił natomiast zarzut braku legityma-
cji biernej dotychczasowego redaktora naczelnego „N.P.” Wojciecha 
M., ze względu na utratę tej funkcji. Przyjął, że w sprawie o nakazanie 
opublikowania sprostowania lub odpowiedzi biernie legitymowany jest 
każdoczesny redaktor naczelny dziennika lub czasopisma, legitymacja 
bierna przysługuje więc redaktorowi naczelnemu Tomaszowi L.  Sąd 
uznał jednocześnie, że przekształcenie podmiotowe po stronie pozwa-
nej, stanowiące konsekwencję zmiany na stanowisku redaktora naczel-
nego, jest dopuszczalne mimo ustanowionego w art. 391 § 1 k.p.c. zaka-
zu stosowania w postępowaniu apelacyjnym art. 194-196 k.p.c. Zdaniem 
Sądu, za  przyjęciem dopuszczalności włączenia do  sprawy, na  etapie 
postępowania apelacyjnego nowego redaktora naczelnego przemawia 
swoisty charakter sprostowania, wynikający ze  specyfiki prawa pra-
sowego. Przedmiotem postępowania sądowego jest ocena zasadności 

11 Wyrok SN z dnia 6 czerwca 2014 r., I CSK 387/13, LEX nr 1780672.
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odmowy zamieszczenia sprostowania i odpowiedzi, czyli prawidłowo-
ści działań podejmowanych przez poprzedniego redaktora naczelnego 

„N.P.”. Odpowiedzialność redaktora naczelnego ma  wyłącznie charak-
ter organizacyjny i wynika jedynie z objęcia przez niego tej funkcji. Sąd 
stwierdził, że sprostowanie wiąże się z zadaniami mediów i ich społecz-
ną odpowiedzialnością, w istocie więc adresatem roszczenia są media, 
a nie osoba fizyczna pełniąca określoną funkcję w ich strukturze organi-
zacyjnej. Przekształcenie dokonane na etapie postępowania odwoław-
czego nie pozbawiło, zdaniem Sądu, nowego redaktora naczelnego To-
masza L. możliwości obrony, skoro jego działania nie są przedmiotem 
procesu.

Z tego względu Sąd Najwyższy w cytowanym orzeczeniu przyjął, 
że „zmiana na stanowisku redaktora naczelnego czasopisma uzasadnia – 
w sprawie o nakazanie opublikowania sprostowania lub wyjaśnienia – 
dokonanie w postępowaniu apelacyjnym odpowiedniej zmiany strony 
pozwanej”. Także zdaniem Skubisz-Kępki: „w przypadku zmiany osoby 
na stanowisku redaktora naczelnego w toku trwającego postępowania 
powód powinien złożyć wniosek o wezwanie do udziału w sprawie ak-
tualnego redaktora naczelnego”12.

Jednak przy takiej koncepcji powstają – jak wyżej wskazałam – pro-
blemy związane z  rozliczeniem kosztów sądowych co  do fizycznie 
określonej osoby, która wcześniej zajmowała stanowisko redaktora 
naczelnego, jak również w odniesieniu do nowego redaktora naczelne-
go, który może od razu uznać roszczenie powoda za słuszne. Ponadto 
cała sprawa dochodzonego opublikowania sprostowania przedłuża się 
w czasie, a powód nie może przedstawić społeczeństwu swojej wer-
sji zdarzeń. Wymagana jest ciągła aktywność od powoda, jak również 
od osoby, która przestała już pełnić obowiązki redaktora naczelnego, 
a wciąż jest pozwana, w celu zwolnienia się od udziału w procesie czy 

12 K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 283.
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ewentualnie od egzekucji poprzez konieczność wykazania, że ktoś inny 
pełni już obowiązki redaktora naczelnego.

Stąd – moim zdaniem – trafne jest stanowisko zaprezentowane przez 
Roberta Obrębskiego, który podmiotowość prawną w przypadku spro-
stowania wiąże ze stanowiskiem redaktora naczelnego, a nie z konkretną 
osobą powołaną na to stanowisko. Podmiotowość ma więc jego zdaniem 
każdoczesny redaktor naczelny13.

Na gruncie prawa prasowego nie można więc przyjmować, aby osoba 
powołana na stanowisko redaktora naczelnego, podejmując konkretne 
działania związane z kierowaniem pracami redakcji, w tym także decy-
dując o publikacji sprostowania uregulowanego w art. 31a prawa praso-
wego, działała w swoim imieniu i na własny rachunek, czyli jako osoba 
identyfikowana własnym imieniem i  nazwiskiem. W  dotychczasowej 
praktyce podniesione rozróżnienie działania osoby fizycznej w  imie-
niu własnym albo też w charakterze piastuna stanowiska nie znajduje 
jednak odzwierciedlenia w określeniu źródła zdolności sądowej strony 
pozwanej w sprawach regulowanych prawem prasowym, mimo że wi-
doczne jest w sposobie jej oznaczania w pozwie, a  zwłaszcza w wyro-
kach uwzględniających powództwa wnoszone na podstawie powołane-
go przepisu14.

Nie do końca można się jednak zgodzić z poglądem Obrębskiego, 
chociaż niewątpliwie przyjęcie tej koncepcji ułatwia prowadzenie postę-
powania sądowego. Każdy redaktor naczelny podejmuje decyzje we wła-
snym imieniu i na własny rachunek – bo w sytuacji gdy naruszy cudze 
dobra prawnie chronione, sam generalnie ponosi za to odpowiedzial-
ność. To redaktor naczelny jest tą osobą w redakcji, która ma ostatecz-
ny głos w każdej sprawie. Należy jednak zauważyć, że chociaż decyzje 

13 Zob. R. Obrębski, Zdolność sądowa redaktora naczelnego w sprawach o sprosto-
wanie publikacji prasowej, „Polski Proces Cywilny” 2 (2016), s. 223n.

14 R. Obrębski, Zdolność sądowa…, dz. cyt., s. 229.
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są podejmowane indywidualnie i na własny rachunek, to z uwagi na zaj-
mowaną funkcję wszyscy w redakcji, a także wydawca, muszą się z tymi 
decyzjami liczyć. To redaktor naczelny w stosunkach wewnętrznych 
jest bowiem ostateczną wyrocznią. Jednak to on decyduje o sposobie 
działania czy publikowania materiałów prasowych. To jego osobiste 
nastawienie do sprawy i do powoda decyduje w fazie wewnętrznej, czy 
dane sprostowanie zostanie opublikowane. Zajmowane stanowisko 
wpływa jedynie na to, że wszyscy z jego zdaniem muszą się liczyć i nikt 
inny nie może podjąć za niego decyzji o opublikowaniu sprostowania. 
Tym niemniej jest to decyzja indywidualnego człowieka w konkretnym 
przypadku – jeżeli dojdzie do zmiany na stanowisku redaktora naczel-
nego, może również dojść do zmiany decyzji dotyczącej opublikowania 
sprostowania prasowego. Problem polega jedynie na tym, że o zamiesz-
czeniu sprostowania może decydować indywidualnie tylko aktualny 
redaktor naczelny, gdyż to on decyduje w redakcji o wszystkim. Nikt inny 
zrobić tego za niego nie może. Kierowanie wyroku przeciwko byłemu już 
redaktorowi naczelnemu jest pozbawione sensu z uwagi na oczywistą 
jego niewykonalność, nawet przy jego najlepszych chęciach. O ile więc 
były redaktor naczelny, który dopuścił się opublikowania materiału 
prasowego naruszającego cudze dobra prawnie chronione, może po-
nieść odpowiedzialność karną lub cywilną – ma ona bowiem charakter 
zindywidualizowany – o tyle nie może już opublikować sprostowania.

Przyjęcie koncepcji Obrębskiego jest jednak wygodne. Wówczas nie 
trzeba formalnie dokonywać zmian stron procesowych, gdyż zawsze 
pozwanym będzie po prostu redaktor naczelny dziennika lub czasopisma, 
co znacznie upraszcza procedurę. Wtedy wyrok powinien być skierowa-
ny przede wszystkim przeciwko redaktorowi naczelnemu określonego 
dziennika lub czasopisma, a nie określonej z imienia i nazwiska osobie. 
Jednak najlepszym rozwiązaniem byłoby udzielenie podmiotowości – 
zdolności sądowej – po prostu redakcji, która zgodnie z art. 7 ust. 2 
p.p. jest jednostką organizującą proces przygotowywania (zbierania, 
oceniania i opracowywania) materiałów do publikacji w prasie. Z kolei 
podmiotem ją reprezentującym byłby redaktor naczelny.
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Wydaje się, że pogląd ten może zostać wyciągnięty z treści art. 64 § 1 
k.p.c., który stanowi, że każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność 
występowania w procesie jako strona, oraz z § 11 tegoż przepisu, który sta-
nowi, że zdolność sądową mają także jednostki organizacyjne niebędące 
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Z kolei 
art. 67 § 1 k.p.c. stwierdza, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, 
o których mowa w art. 64 § 11, dokonują czynności procesowych przez 
swoje organy albo przez osoby uprawnione do działania w ich imieniu. 
Można zatem przyjąć, że jednostką organizacyjną jest właśnie redakcja. 
Jednak wówczas konieczna byłaby zmiana ustawy, w ramach której 
redakcji przyznano by zdolność prawną. Wówczas podmiotem repre-
zentującym ją byłby zawsze aktualny redaktor naczelny15.

Skomplikowana jest z kolei sytuacja, gdy do zmiany redaktora na-
czelnego dojdzie w ramach postępowania egzekucyjnego. Nie można 
bowiem w żaden sposób stosować wówczas art. 194 § 3 k.p.c. Podsta-
wą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł 
egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z kolei tytułem 
egzekucyjnym będzie w tym wypadku prawomocny wyrok sądu. Zmia-
na na stanowisku redaktora naczelnego może nastąpić zarówno przed, 
jak i po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności. Zgodnie z art. 788 § 1 
k.p.c. jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyj-
nego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, 
sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy 
przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym 
z podpisem poświadczonym urzędowo. A zatem gdy zmiana dotyczą-
ca redaktora naczelnego zajdzie w czasie pomiędzy wydaniem tytułu 
egzekucyjnego a nadaniem klauzuli wykonalności – a zatem w trakcie 
postępowania klauzulowego – sytuacja wydaje się stosunkowo prosta. 

15 W tym miejscu należy jedynie zaznaczyć, że nie do przyjęcia jest koncepcja 
Kosmusa (B. Kosmus, Art. 31–33…, dz. cyt., s. 359), który twierdzi, że po każ-
dej zmianie redaktora naczelnego powstaje nowy stosunek zobowiązaniowy. 
Uważam, że jest to ciągle to samo zobowiązanie, gdyż roszczenie jest ciągle 
adresowane do redaktora naczelnego dziennika lub czasopisma.
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Wystarczy bowiem prywatny dokument z podpisem urzędowo poświad-
czonym stwierdzający, kto aktualnie pełni funkcję redaktora naczelnego. 
Jednak zdaniem Sądu Najwyższego16:

[…] jeżeli stwierdzony w tytule egzekucyjnym obowiązek lub uprawnie-
nie przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko 
lub na rzecz tej osoby w warunkach określonych w art. 788 k.p.c. Nie 
stoi temu na  przeszkodzie uprzednie nadanie klauzuli wykonalności 
na rzecz lub przeciwko stronom wymienionym w tytule egzekucyjnym. 
Po przejściu uprawnień lub obowiązków stwierdzonych tytułem i nada-
niu klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko nabywcy, powstaje 
nowy tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji przeciwko lub 
na rzecz nowych stron wymienionych w klauzuli wykonalności.

Tak więc można stosować art. 788 k.p.c. także po nadaniu klauzuli 
wykonalności przeciwko konkretnemu redaktorowi naczelnemu, który 
następnie traci swoje uprawnienia, a inna osoba przejmuje jego prawa 
i obowiązki.

Należy jednak odnotować w doktrynie stanowisko niedopuszczające 
stosowania art. 788 k.p.c. w doniesieniu do zmiany na stanowisku re-
daktora naczelnego. Zdaniem Obrębskiego:

[…] nowy redaktor naczelny nie jest […] następcą prawnym poprzednie-
go. Nie można w każdym razie przyjmować, aby zmiana osoby piastują-
cej taką funkcję wiązała się z przeniesieniem obowiązku opublikowania 
sprostowania z osoby fizycznej, która poprzednio piastowała to stano-
wisko, na nowego jego piastuna, właśnie dlatego, że żadna z tych osób 
nie działa w tym zakresie we własnym imieniu, czyli jako osoba fizyczna, 
lecz podejmuje czynności wprost związane z podmiotowością redakto-
ra, stosownie do art. 31a prawa prasowego17.

16 Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2010 r., I CSK 211/09, LEX nr 570115.
17 R. Obrębski, Zdolność sądowa…, dz. cyt., s. 235.
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Wydaje się jednak, że jest to stanowisko za daleko idące. Niewątpliwie 
zmiana na stanowisku redaktora naczelnego wiąże się z przejściem praw 
i obowiązków na inną osobę, która zajmuje określone stanowisko. Ogól-
nie rzecz biorąc, można przyjąć, że jest to właśnie następca prawny, który 
z momentem stania się redaktorem naczelnym jest władny zrealizować 
wyrok nakazujący opublikowanie sprostowania, jak również w ramach 
postępowania egzekucyjnego i przewidzianych w nim środków można 
go do tego zmusić.

Z pewnością egzekucja takiego wyroku należy do tzw. egzekucji nie-
pieniężnych. Co więcej, wykonanie takiego wyroku nakazującego opu-
blikowanie sprostowania będzie zależne od woli konkretnej osoby, która 
aktualnie pełni obowiązki redaktora naczelnego. Stąd można będzie 
stosować art. 1055 § 1 k.p.c., który odnosi się do sytuacji, gdy wykonanie 
wyroku zależne jest od woli dłużnika. Wówczas można go przymusić, 
stosując grzywnę, lub na podstawie art. 10551 § 1 k.p.c. nakazać zapłatę 
na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu czynności. Grzywna w razie jej niezapłacenia będzie pod-
legała zamianie na areszt. Należy jednak zauważyć, że pomimo iż istnieją 
przepisy proceduralne, które umożliwiają powodowi wyegzekwowanie 
wyroku nakazującego opublikowanie sprostowania, termin, w którym 
faktycznie dojdzie do jego zamieszczenia w dzienniku lub czasopiśmie, 
może być długi, z uwagi na formalizm postępowania egzekucyjnego 
i konieczność otrzymania nowego tytułu wykonawczego w ramach po-
stępowania klauzulowego.

Uważam, że wyrok przeciwko osobie będącej w chwili jego wydawania 
redaktorem naczelnym danego dziennika lub czasopisma powinien być 
ze względów praktycznych uznawany za wyrok przeciwko każdoczesne-
mu redaktorowi naczelnemu, gdyż tylko on może nakazać publikację 
sprostowania, co wynika z przepisów prawa prasowego. Stąd słuszne 
byłoby określenie w nim wyraźnie, że zobowiązanym do opublikowa-
nia sprostowania jest redaktor naczelny konkretnego dziennika lub 
czasopisma. Nawet jeżeli będzie w nim figurować nazwisko konkretnej 
osoby, to zawsze będzie to wyrok skierowany przeciwko redaktorowi 
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naczelnemu. Podmiotowość prawna powinna bowiem być łączona 
z określonym stanowiskiem, a nie z konkretną osobą fizyczną je zaj-
mującą. Przyjęcie takiej koncepcji niewątpliwie rozwiąże różnorodne 
problemy, które mogą pojawić się w praktyce procesowej18. Jednak – jak 
już podkreślałam – wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby jed-
nak udzielenie podmiotowości redakcji, którą na zewnątrz reprezentuje 
redaktor naczelny. Nie jest jednak to możliwe bez zmiany ustawy Prawo 
prasowe. Natomiast koncepcja Obrębskiego możliwa jest do zaakcep-
towania bez wprowadzania dodatkowych nowelizacji.

18 Tak również R. Obrębski, Zdolność sądowa…, dz. cyt., s. 235.



8. Podmioty uprawnione 
do dochodzenia sprostowania

Zgodnie z art. 31a p.p. podmiotami uprawnionymi do dochodzenia spro-
stowania są:
• zainteresowana osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi-

zacyjna niebędąca osobą prawną,
• najbliższy zmarłego, w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.,
• następca prawny osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której 

mowa w ust. 1.
Pierwszym wymienionym podmiotem jest osoba zainteresowana. 

Z uwagi na art. 31a ust. 2 p.p. należy przyjąć, że osobą zainteresowaną 
będzie tylko ta, której bezpośrednio lub pośrednio dotyczy niepraw-
dziwy lub nieścisły fakt podlegający prostowaniu. Nie jest natomiast 
konieczne, aby bohaterem danego materiału była osoba zainteresowana. 
Wystarczy, że w materiale prasowym został podany fakt odnoszący się 
do danego podmiotu, nawet jeżeli informacja ta w kontekście całego 
artykułu ma charakter drugorzędny czy w ogóle nie ma żadnego zna-
czenia. Liczy się jedynie to, że została ona rozpowszechniona. Trafnie 
przy tym zwraca się uwagę, że:

[…] nie jest w tym celu wymagane wymienienie imienia i nazwiska da-
nej osoby. Wystarczające wydaje się nie tylko posłużenie się w  treści 
artykułu nazwą własną, ale także opisem cech czy okoliczności, które 
w opinii publicznej wywołują odpowiednie skojarzenie pozwalające zi-
dentyfikować konkretny podmiot1.

1 K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 216.



8. Podmioty uprawnione do dochodzenia sprostowania 73

W odniesieniu do określonych grup zawodowych mogą występować 
z żądaniem sprostowania związki zawodowe, samorządy zawodowe i go-
spodarcze czy inne podmioty je reprezentujące. Przykładowo w odniesie-
niu do sędziów sprostowania mogłaby żądać Krajowa Rada Sądownictwa 
lub właściwe stowarzyszenia. Z kolei gdyby nieprawdziwy lub nieścisły 
fakt odnosił się do dziennikarzy jako grupy zawodowej, uprawnione 
do wystąpienia ze sprostowaniem byłoby stowarzyszenie dziennikarskie. 
Gdyby odrzucić taką możliwość uznania podmiotu reprezentującego 
daną grupę za zainteresowany, okazałoby się, że w sytuacji podania 
nieprawdziwej lub nieścisłej informacji jej dotyczącej nikt nie mógłby 
żądać sprostowania. Wydaje się z kolei, że jeżeli podany w materiale 
prasowym nieprawdziwy lub nieścisły fakt dotyczy generalnie grupy 
zawodowej, to jednocześnie trudno przyjąć, aby jako zainteresowany 
mogła wystąpić z żądaniem sprostowania konkretna osoba fizyczna – 
przedstawiciel grupy. Z tego powodu trafne jest stanowisko Sądu Okrę-
gowego w Warszawie z 30 grudnia 2015 r.2, który uznał, że:

[…] bezpośrednio zainteresowany jest ten, kto przekazał informację i za 
nią odpowiada, kogo dotyczą przedstawione w  materiale prasowym 
okoliczności i na kogo wpływają opinie formułowane o nim lub o insty-
tucji czy organizacji, z którą jest związany lub z którą się identyfikuje. 
Wskazał na to, że informacje, które znalazły się w przedmiotowym ar-
tykule, dotyczyły nauczycieli, powód zaś jest związkiem zawodowym, 
którego obowiązkiem ustawowym jest obrona praw, interesów zawo-
dowych i socjalnych ludzi pracy, a statutowym ochrona godności, praw 
i  interesów swoich członków. Tym samym jest on  zainteresowanym 
w dokonaniu sprostowania publikacji dotykającej kwestii praw pracow-
niczych i socjalnych nauczycieli.

2 Wyrok SO w Warszawie z dnia 30 grudnia 2015 r., IV C 1116/15, przedstawio-
ny w wyroku SA w Warszawie z dnia 18 marca 2016 r., VI ACa 272/16, http://
orzeczenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/154500000003003_
VI_ACa_000272_2016_Uz_2016-03-18_002 (25.11.2016).
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W przypadku gdy zainteresowanym jest podmiot zbiorowy, osoba 
fizyczna występująca w jego imieniu i żądająca sprostowania musi być 
do tego właściwie umocowana – powołana do reprezentacji. Zgodnie 
z art. 38 k.c. osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewi-
dziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Tak więc dopiero od-
powiednie przepisy prawne określają, kto może reprezentować taki 
podmiot. Odrębny sposób reprezentacji będzie zatem dotyczył spółek 
handlowych (spółki osobowe oraz kapitałowe)3, fundacji4 czy spółdzielni5. 

„Skarb Państwa jest jedyną osobą prawną niemającą organów (podobnie 
siedziby). Ma on jedynie swoją strukturę organizacyjną, która w obrocie 
cywilnoprawnym, a także przy czynnościach procesowych występuje 
pod postacią tzw. stationes fisci”6. W jednym z wyroków Sąd Apelacyjny 
w Warszawie oddalił roszczenie powoda o zasądzenie sprostowania mię-
dzy innymi z uwagi na brak legitymacji czynnej. W sprawie tej powodem 
był bowiem Skarb Państwa reprezentowany przez głównego inspek-
tora transportu drogowego. Z kolei  materiał  prasowy, który 
był  przyczyną tego procesu, odnosił  s ię  do wojewódzkiego 
inspektora transportu drogowego7.

3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016, 
poz. 1578 ze zm.).

4 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 40).
5 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 21  

ze zm.).
6 S. Dmowski, R. Trzaskowski, Art. 38 k.c., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga 

pierwsza. Część ogólna, red. J. Gudowski, Warszawa 2014, pkt 3, wyd. elektr.
7 Wyrok SA w Warszawie z dnia 14 października 2014 r., VI ACa 1905/13, http://

orzeczenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/154500000003003_
VI_ACa_001905_2013_Uz_2014-10-14_002 (3.12.2016). Należy jednak za-
uważyć, że Sąd Apelacyjny w zasadzie z nie do końca zrozumiałych powodów 
odmówił legitymacji procesowej głównemu inspektorowi transportu drogo-
wego. Warto w tym zakresie przytoczyć fragment jego uzasadnienia: „Należy 
zwrócić jednak uwagę ponadto na inny aspekt sprawy, który również prowadzi 
do wniosku, iż powództwo /względem aktualnych redaktorów naczelnych/ nie 
mogło być uwzględnione. W świetle art. 31a ust. 1 prawa prasowego zaintere-
sowanym, jest między innymi, osoba prawna, której wiadomość bezpośrednio 
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Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego zainteresowany może 
działać za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego do dokonania 
takiej czynności jak wystąpienie do redaktora naczelnego o dokonanie 
sprostowania. Nie wystarczy więc posiadanie pełnomocnictwa proce-
sowego w sprawie o dochodzenie sprostowania, gdyż ono upoważnia 
jedynie do zastępowania strony w procesie. Konieczne jest osobne peł-
nomocnictwo do wystąpienia z żądaniem opublikowania sprostowania. 
Jednak jest sporne w praktyce orzeczniczej, czy w takiej sytuacji wystar-
czy, aby pod sprostowaniem podpisany był pełnomocnik, o ile z treści 

dotyczy. Tą osobą prawną w niniejszym postępowaniu jest Skarb Państwa, w tym 
przypadku reprezentowany przez statio fisci w postaci Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego. Ten ostatni jednak z racji nadzoru odpowiada za dzia-
łania wojewódzkich inspektorów transportu drogowego/ art. 51.ust.3 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013.1414 tj. ze zm.). 
W niniejszej sprawie poza sporem było, iż krytykowany rozkaz został wydany 
przez […] Wojewódzkiego Inspektora […] /k-154 i nast./, zaś powód podjął dzia-
łania, skierowane do wszystkich Wojewódzkich Inspektorów […], zmierzające 
do napiętnowania takich praktyk jako niedopuszczalnych i ich wyeliminowania 
/k-29/. Niemniej jednak z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa/ chro-
nionych przez instytucję sprostowania/ jest obojętne, który funkcjonariusz, czy 
szczebla wojewódzkiego czy krajowego wydał nieprawidłowy rozkaz, albowiem 
prawnie rzecz biorąc działają oni «na rachunek» jednego, tego samego podmiotu, 
tej samej osoby prawnej. Ponadto funkcjonariusz szczebla wyższego odpowiada 
za działania swoich podwładnych i nimi kieruje (art. 54 ust 1 wskazanej ustawy). 
Tym samym brak jest podstaw do uznania, iż Skarbowi Państwa przysługuje 
przymiot zainteresowanego w rozumieniu rozważanego przepisu do żądania 
sprostowania, skoro są to cały czas działania tego samego podmiotu, wykony-
wane jedynie za pośrednictwem innego funkcjonariusza. Tym samym powód 
Skarb Państwa – Główny Inspektor Transportu Drogowego nie posiada legi-
tymacji materialnoprawnej do żądania sprostowania żądanej treści” (pisownia 
oryginalna). W zasadzie większość uzasadnienia prowadzi do wniosku, że jednak 
główny inspektor transportu legitymację posiadał. Powód odmowy legitymacji 
czynnej przez Sąd Apelacyjny jest zatem nieznany. Przyjmuję więc, że sądowi 
chodziło o to, że fakty przedstawione w materiale prasowym ściśle odnosiły się 
do wojewódzkiego inspektora drogowego, a nie do Inspektoratu Transportu 
Drogowego jako całości.
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sprostowania wynika, kto jest osobą zainteresowaną jego dokonaniem. 
Sąd Apelacyjny w Poznaniu stwierdził, że:

[…] stosownie do  treści art.  95  k.c., każdej czynności prawnej można 
dokonać przez przedstawiciela, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzia-
nych w ustawie wynikających z właściwości czynności. Ustawa Prawo 
prasowe nie zawiera żadnego wyłączenia, które uniemożliwiałoby spo-
rządzenie sprostowania przez pełnomocnika. Zgodnie z treścią art. 95 
ust.  2  k.c. taka czynność wywiera skutki bezpośrednio dla mocodaw-
cy. Treść pełnomocnictwa – udzielonego przez powoda T. S. (2) radcy 
prawnemu R. M. – w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości umo-
cowywała pełnomocnika do sporządzenia sprostowań w trybie określo-
nym w przepisach prawa prasowego. W dalszej kolejności podkreślenia 
wymaga, że  artykuły prasowe o  których sprostowanie wniósł powód, 
w swej treści wyraźnie wskazywały, że dotyczą one T. S. (1), jako Bur-
mistrza O.8

Sąd Apelacyjny w Krakowie przyjął odmienną interpretację tego za-
gadnienia, gdyż stwierdził, że:

[…] nie podziela przytoczonych w  uzasadnieniu tego zarzutu poglą-
dów, jakoby wymóg podpisania sprostowania nie oznaczał, że w samym 
tekście sprostowania musi się znaleźć wskazanie danych osobowych, 
czy też podpis zainteresowanego, a w wypadku jego niezamieszczenia 
obowiązek oznaczenia osoby zainteresowanego przechodzi na redakto-
ra naczelnego. Pogląd ten pozostaje w sprzeczności z  jednoznacznym 
brzmieniem art. 31a pkt 4 prawa prasowego […]. Przyjęcie konieczności 
zamieszczenia tych danych w  tekście sprostowania poprzez jego au-
tora pozostaje też w zgodzie z unormowaniem zawartym w przepisie 

8 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 20 marca 2013, I ACa 129/13, http://orzecze-
nia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/153500000000503_I_
ACa_000129_2013_Uz_2013-03-20_001 (24.11.2016). 
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art.  32 ust.  5 prawa prasowego zakazującym redaktorowi naczelnemu 
dokonywania w sprostowaniu bez zgody wnioskodawcy jakichkolwiek 
zmian. Zakaz ten uniemożliwia redaktorowi naczelnemu uzupełnienie 
tekstu sprostowania imieniem i  nazwiskiem jego autora […] Trafnie 
przytoczona w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku rola sprostowania, 
wskazywana w  taki sam sposób także w  powołanych wyrokach, pole-
ga na umożliwieniu opinii publicznej zapoznania się ze stanowiskiem 
samego zainteresowanego. Stąd kluczowe znaczenie ma jednoznaczne 
podanie w  treści sprostowania informacji, od  kogo tekst ten pocho-
dzi. Temu ma służyć opatrzenie sprostowania imieniem i nazwiskiem. 
W braku takiego podpisu opublikowane sprostowanie mogłoby wpro-
wadzać w błąd opinię publiczną, sprawiając wrażenie jakoby pochodzi-
ło od redakcji. W praktyce nie można wykluczyć takiej właśnie intencji 
zainteresowanego, pomijającego w  treści sprostowania swe dane oso-
bowe9.

Uważam to drugie stanowisko za trafne. Zgodnie z art. 95 § 1 k.c., 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie albo wynikających 
z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej 
przez przedstawiciela. Wydaje się, że właściwość sprostowania stoi 
na przeszkodzie dopuszczalności jego podpisania przez pełnomocnika, 
konieczne jest więc podpisanie go przez zainteresowanego. Wprawdzie 
może być ono wnoszone przez pełnomocnika czy też pismo, w którym 
się ono znajduje, może być podpisane przez pełnomocnika, ale koniecz-
na jest identyfikacja osoby zainteresowanej w podpisie sprostowania, 
tak aby nie dopuścić do pozorowania, że to sam redaktor naczelny czy 
autor poprzedniego materiału prasowego dokonuje autosprostowa-
nia. Jeżeli sprostowanie ma być subiektywną prawdą zainteresowane-
go, to czytelnik powinien być o tym poinformowany poprzez wyraźne 

9 Wyrok SA w Krakowie z dnia 22 lipca 2016 r., I ACa 959/16, http://orzecze-
nia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/152000000000503_I_
ACa_000959_2016_Uz_2016-07-22_001 (24.11.2016).
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określenie autora sprostowania, a zatem sam zainteresowany musi zo-
stać oznaczony. Ponadto art. 31a ust. 4 p.p. wyraźnie nakazuje podpisać 
sprostowanie („sprostowanie powinno zawierać podpis wnioskodawcy, 
jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny”) właśnie 
z uwagi na czysto osobisty charakter tej czynności.

Na podstawie art. 31a ust. 2 p.p. uprawnionym do wystąpienia o spro-
stowanie jest także najbliższy zmarłego. Ustawodawca rozwiązuje w ten 
sposób problem, co zrobić, gdy zainteresowana osoba fizyczna zmarła. 
Zgodnie z art. 115 § 11 k.k.: „osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, 
zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 
pozostająca we wspólnym pożyciu”. Jak z powyższej definicji wynika, 
nie zostali uznani za osoby najbliższe rodzeństwo wstępnych ani zstęp-
ni tegoż rodzeństwa (a więc wujkowie czy kuzyni). Wydaje się, że jest 
to niesłuszne rozwiązanie i należałoby poszerzyć krąg osób, które mogą 
żądać opublikowania sprostowania, gdyż w konkretnym przypadku 
może się okazać, że nie ma osoby uprawnionej do żądania sprostowania 
nieprawdziwego faktu dotyczącego osoby zmarłej.

Nie została z kolei wyraźnie uregulowana kwestia tego, czy uprawnie-
nie do żądania sprostowania może przejść na osobę wskazaną w art. 31a 
ust. 2 p.p. w sytuacji, gdy zainteresowany zdążył przed śmiercią wystą-
pić z takim roszczeniem. Zdaniem Piotra Kosmatego – nie ma takiego 
uprawnienia, z uwagi na to, że roszczenie to ma charakter ściśle osobisty, 
nie podlega więc następstwu prawnemu10. Moim zdaniem jest to wnio-
sek za daleko idący. Wprawdzie ustawodawca wyraźnie nie przewidział, 
że następcy prawni czy najbliżsi wstępują w prawa osoby zainteresowa-
nej, tym niemniej skoro po jego śmierci dał im uprawnienie do samo-
dzielnego wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie, to oczywiste jest, 
że mogą oni również wstąpić do już wszczętego postępowania, czy to na 
etapie jeszcze „redakcyjnym”, czy też w sytuacji, gdy sprawa zawisła 

10 Zob. P. Kosmaty, Prawo do sprostowania, dz. cyt., s. 30; tak również wcześniej 
wypowiedział się B. Kosmus, Art. 31–33…, dz. cyt., s. 356n.
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już przed sądem. Ponadto powołani autorzy błędnie klasyfikują prawo 
do sprostowania, zaliczając je do praw osobistych. Prawo do sprostowa-
nia jest prawem podmiotowym – typowym roszczeniem (obok roszczeń 
wyróżnia się prawa podmiotowe bezpośrednie oraz prawa kształtujące), 
a co za tym idzie – prawem względnym, skutecznym jedynie wobec 
redaktora naczelnego, a nie wobec wszystkich osób trzecich. Co więcej, 
w tym przypadku nie jest to roszczenie nawet emanacją prawa podmio-
towego bezwzględnego (a więc prawa osobistego).

Prawa podmiotowe dzieli się ponadto na prawa niemajątkowe i mająt-
kowe. Prawo do sprostowania będzie zaliczane do praw niemajątkowych, 
gdyż nie jest bezpośrednio uwarunkowane interesem majątkowym pro-
stującego. Z kolei w ramach praw niemajątkowych wyróżnia się prawa 
osobiste oraz prawa rodzinne. Co więcej, mogą one mieć charakter praw 
bezwzględnych, jak i względnych. Podział praw niemajątkowych nie 
ma charakteru zamkniętego, stąd można ewentualnie wskazać na pra-
wa wynikające choćby z ustawy Prawo prasowe11. Natomiast prawo 
do sprostowania nie jest prawem osobistym, gdyż u podłoża każdego 
prawa osobistego musi tkwić dobro osobiste prawnie chronione. Bez 
istnienia takiego dobra osobistego nie ma prawa osobistego. Prawo 
do sprostowania jest z kolei emanacją zasady audiatur et altera pars, 
umożliwiając zainteresowanemu dotarcie do opinii publicznej z wła-
sną prawdą. Roszczenie to nie wynika z naruszenia dobra osobiste-
go12, a jedynie umożliwia zabranie głosu przez osobę, której materiał 
prasowy w jakiś sposób dotyczył. Co więcej, ma ono na celu ochronę 
prawa społeczeństwa do informacji. Niewątpliwie z art. 10 p.p. wynika 
społeczna misja, która spoczywa na mediach – obowiązek informacyjny 
wobec społeczeństwa, przekazywania istotnych wiadomości, krytyki 
publicznej, służby społeczeństwu i państwu. Skoro media przekazały 
informacje na jakiś temat, społeczeństwo ma także prawo do poznania 

11 Na temat różnych podziałów i typów praw podmiotowych zob. A. Wolter, J. Igna-
towicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, s. 117n.

12 Tak również I. Dobosz, Prawo prasowe, dz. cyt., s. 255.
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tych samych faktów z punktu widzenia osoby zainteresowanej – w tym 
również wyraża się misyjność prasy. Stąd prawo do sprostowania jest 
obecnie typowym roszczeniem o umożliwienie zabrania głosu w kwe-
stiach dotyczących zainteresowanego, w zakresie prezentacji faktów, 
które jego zdaniem zostały przedstawione w sposób nieścisły lub nie-
prawdziwy13. Nie jest to więc prawo osobiste. Można o nim jedynie po-
wiedzieć, że ma charakter niemajątkowy i względny. Stąd po śmierci 
może przejść na następcę prawnego zainteresowanego. W tym przypad-
ku w roszczenie zainteresowanego mogą wstąpić osoby najbliższe oraz 
następcy prawni wskazani w art. 31a ust. 2 p.p. Można bowiem przyjąć 
wykładnię w zakresie przepisów przewidujących uprawnienie, że skoro 
wolno więcej, to wolno i mniej. Skoro po śmierci zainteresowanego 
osoby te mogą wystąpić ze swoim własnym roszczeniem o sprostowanie, 
to mogą również wstąpić w postępowanie, którego celem jest uzyskanie 
sprostowania, a które zostało wszczęte za życia zainteresowanego.

Zainteresowanym może być także podmiot zbiorowy – osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca takiej osobowości. Powstaje 
wątpliwość, czy wskazane podmioty zbiorowe muszą posiadać zdolność 
prawną, aby móc wystąpić z żądaniem sprostowania. Może w praktyce 
sprowadzać się to do wątpliwości, czy w sytuacji nieprawdziwych lub nie-
ścisłych informacji dotyczących szkoły gminnej uprawniona do żądania 
sprostowania jest sama szkoła reprezentowana przez jej dyrektora czy też 
gmina reprezentowana przez wójta. Z uwagi jednak na fakt, że jednostki 
organizacyjne niebędące osobami prawnymi uzyskują zdolność prawną 
tylko na podstawie przepisów ustawy – wobec ich braku nie mogą być 
podmiotem praw i obowiązków. Należy jednak zauważyć, że w tym 
przypadku art. 31a p.p. wyposaża jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej w zdolność prawną do żądania sprostowania. 

13 Można się także zastanawiać, czy prawa do sprostowania nie można ukształto-
wać w kontekście prawa administracyjnego. Jednak w takim przypadku ustawo-
dawca wyraźnie musiałby wypowiedzieć się na temat tej kwestii i dochodzenie 
tego prawa należałoby wtedy uregulować na drodze sądowoadministracyjnej, 
podobnie jak realizację prawa do informacji publicznej.
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Mogą więc one, moim zdaniem, żądać sprostowania, jeżeli to ich doty-
czy nieprawdziwa lub nieścisła wiadomość przedstawiona w materiale 
prasowym, nawet jeżeli funkcjonują wewnątrz osoby prawnej. Takie 
rozwiązanie jest trafne. W przypadku uprawnienia do przedstawienia 
swojej wersji zdarzeń, a zatem sprostowania informacji nieścisłej lub 
nieprawdziwej, przepisy prawa umożliwiają zabranie głosu podmioto-
wi, którego dana wiadomość bezpośrednio dotyczy. Osoba prawna (na 
przykład gmina) z różnych przyczyn (na przykład politycznych) może 
nie być zainteresowana żądaniem sprostowania informacji dotyczącej 
jej jednostki organizacyjnej (na przykład szkoły). Co więcej, może się 
zdarzyć, że to właśnie w dzienniku lub czasopiśmie samorządu teryto-
rialnego (gminnym) znajdzie się materiał prasowy, który będzie wymagał 
sprostowania, i wówczas podmiot reprezentujący gminę (na przykład 
wójt) w ogóle nie będzie zainteresowany jego umieszczeniem. W takiej 
sytuacji „prawda drugiej strony” nigdy by nie dotarła do społeczeństwa. 
Z tego względu umożliwienie jednostkom organizacyjnym nieposiada-
jącym osobowości prawnej sprostowania informacji nieprawdziwej lub 
nieścisłej jest słusznym rozwiązaniem14.

Jednak w przypadku gdy nieprawdziwa lub nieścisła informacja do-
tyczy podmiotu zbiorowego, należy w pierwszym rzędzie ustalić, czy 
nieprawdziwe lub nieścisłe fakty odnoszą się do danego podmiotu jako 
takiego, czy też skonkretyzowanych osób fizycznych nim zarządzających. 
Jeżeli bowiem podane w materiale prasowym fakty odnoszą się do ści-
śle określonych osób fizycznych i ich własnej działalności, nawet jeżeli 
ma ona związek z wykonywaniem funkcji kierowniczych, to żądanie 
sprostowania musi pochodzić od nich, a nie od podmiotu zbiorowego.

W sytuacji, gdy dany podmiot zbiorowy przestanie istnieć, osobą 
zainteresowaną będzie jego następca prawny, a więc podmiot, który 
wszedł w jego prawa i obowiązki. Fakt istnienia następstwa prawnego 
należy oceniać na podstawie odrębnych przepisów, badając, kto wstępuje 
w uprawnienia danego podmiotu.

14 Zob. także E. Nowińska, Wolność wypowiedzi…, dz. cyt., s. 222n.



9. Wewnątrzredakcyjne 
postępowanie  
związane z dochodzeniem 
sprostowania prasowego

Przepis art. 31a p.p. szczegółowo precyzuje, jak pod względem procedu-
ralnym powinno przebiegać postępowanie wewnątrzredakcyjne w spra-
wie opublikowania sprostowania prasowego.

9.1. Ustawowe sposoby doręczenia sprostowania

Pismo z żądaniem opublikowania sprostowania i zawierające jego treść 
powinno zostać nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego 
lub złożone w siedzibie odpowiedniej redakcji na piśmie w terminie nie 
dłuższym niż dwadzieścia jeden dni od dnia opublikowania materiału 
prasowego. Ten termin jest terminem zawitym – w razie jego uchybienia 
roszczenie upada.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe1 ope-
ratorem pocztowym jest przedsiębiorca uprawniony do wykonywania 
działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocz-
towych. Istotnym elementem wydaje się określenie obszaru, na którym 
dany podmiot prowadzi działalność pocztową – nie musi jej prowadzić 
na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 16 Prawa 
pocztowego:

[…] operator pocztowy odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi 
pocztowej albo może odstąpić od umowy, jeżeli usługa pocztowa miała-

1 T.j. Dz.U. z 2016, poz. 1113 ze zm.
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by być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym wpi-
sem do rejestru, chyba że operator pocztowy zawarł umowę o współ-
pracę umożliwiającą wykonanie usługi poza tym obszarem.

Z kolei w przypadku odstąpienia przez operatora pocztowego z wyżej 
wymienionej przyczyny od umowy o świadczenie usługi pocztowej:

1) nadawcę obciąża się kosztami zwrotu przyjętej przesyłki poczto-
wej, jeżeli operator pocztowy umieścił na nadawczej skrzynce poczto-
wej informację o obszarze doręczania przesyłek listowych wrzuconych 
do skrzynki, o ile obszar ten jest ograniczony;

2) pobrana opłata za usługę pocztową podlega zwrotowi, jeżeli ope-
rator pocztowy nie umieścił na nadawczej skrzynce pocztowej informa-
cji, o której mowa w pkt 1.

Istotne jest, aby nadanie sprostowania nastąpiło u takiego operatora, 
który terenem swojej działalności obejmuje siedzibę redakcji danego 
dziennika lub czasopisma.

Adres redakcji oraz imię i nazwisko redaktora naczelnego powinny 
się znajdować w  impressum prasowym, a  więc w  zwyczajowo ustalo-
nym miejscu. Stąd wysyłając sprostowanie na  wskazany na  przykład 
w stopce redakcyjnej adres redakcji, mamy do czynienia z prawidłowym 
nadaniem przesyłki. Należy także nadmienić, że dane te, pod groźbą 
odpowiedzialności karnej, muszą się znaleźć na każdym egzemplarzu 
druków periodycznych, serwisów agencyjnych oraz innych podobnych 
druków prasowych, a  zatem również na  egzemplarzu dziennika lub 
czasopisma.

W sytuacji, gdy dziennik lub czasopismo wydawane są w systemie 
teleinformatycznym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną2 usługodawca podaje:

2 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1030 ze zm.).
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1) adresy elektroniczne;
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę 

oraz siedzibę i adres.
W odniesieniu do sprostowania odnoszącego się do programu radio-

wego lub telewizyjnego zgodnie z art. 14 a u.r.t. nadawca jest obowiązany 
do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu 
do informacji umożliwiających identyfikację programu i jego nadawcy, 
a w szczególności do informacji o:
1) nazwie programu,
2) nazwisku, nazwie lub firmie nadawcy,
3) adresie jego siedziby,
4) danych kontaktowych, w tym adresie korespondencyjnym, adresie 

poczty elektronicznej oraz witryny internetowej.
Realizacja tego obowiązku może nastąpić za pośrednictwem telegaze-

ty czy strony internetowej danego nadawcy, ustalenie siedziby nadawcy 
nie powinno być więc kwestią skomplikowaną. Z kolei niewypełnienie 
przez nadawcę obowiązku określonego w art. 14a u.r.t. zagrożone jest 
administracyjną karą pieniężną, o której mowa w art. 53 u.r.t.3

Sprostowanie może także zostać złożone w siedzibie redakcji. W ta-
kiej sytuacji zainteresowany powinien zatroszczyć się o odpowiednie 
potwierdzenie terminu złożenia sprostowania.

Ustawodawca określił dwudziestojednodniowy termin – liczony 
od momentu publikacji materiału prasowego – w czasie którego można 
wystąpić z roszczeniem o sprostowanie. Jest to termin zawity (inaczej 

3 Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. 14a ust. 1 i 2, 
przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydaje decyzję nakłada-
jącą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 proc. rocznej opłaty za pra-
wo do dysponowania częstotliwością przeznaczoną do nadawania programu, 
a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za prawo do dysponowania 
częstotliwością – karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu nadawcy 
osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, uwzględniając zakres i stopień 
szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność nadawcy oraz jego możli-
wości finansowe.
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nazywany prekluzyjnym)4 i dlatego jego upływ skutkuje niemożliwo-
ścią wystąpienia z roszczeniem o opublikowanie sprostowania, a sąd 
zasadniczo z urzędu powinien uwzględnić jego upływ. Tym niemniej 
warto pamiętać o ewentualnym zarzucie co do jego upływu5. Należy 
też zauważyć, że ustawodawca w art. 31a ust. 3 p.p. odniósł upływ ter-
minu zawitego do dnia „opublikowania materiału prasowego”. Nie jest 
zrozumiałe takie wskazanie początku biegu terminu, skoro jednocześnie 
dopuszcza się sprostowanie materiału nadawanego w ramach radiofonii 
i telewizji czy rozpowszechnionego w Internecie.

9.2. Obowiązek identyfikacji sprostowania  
przez zainteresowanego

Formalnie sprostowanie powinno zawierać podpis wnioskodawcy, a tak-
że jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny. Wydaje 
się, że są to niezależne elementy, które muszą się znaleźć pod sprosto-
waniem. Może pojawić się wątpliwość, czy podpisem może być zwykła 
parafka, czy też musi to być podpis składający się z imienia i nazwiska. 
Nie jest do końca jasne, co ustawodawca miał na myśli. Co więcej, ter-
min „podpis” nie został nigdzie zdefiniowany. Wydaje się, że podpis 
powinien ujawniać imię i nazwisko osoby występującej z roszczeniem. 
Adres korespondencyjny wnioskodawcy może zostać zastrzeżony tylko 
do wiadomości redakcji, a w przypadku gdy materiał prasowy będący 
przedmiotem sprostowania dotyczy działalności związanej z używanym 
przez osobę fizyczną pseudonimem, może ona zastrzec także imię i na-
zwisko tylko do wiadomości redakcji.

Istotne jest, że podpis pod sprostowaniem musi być własnoręczny. 
Celem wydaje się możliwość identyfikacji, czy osobą podpisującą spro-
stowanie jest faktycznie osoba ujawniona w nim z imienia i nazwiska. 

4 Tak również K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 233.
5 Przepisy kodeksu cywilnego mają zastosowanie do terminów zawitych – zob. 

na ten temat s. 124n tegoż opracowania.
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To  jednak wymaga od osoby występującej z roszczeniem zdolności 
do złożenia własnoręcznego podpisu na piśmie. Osoba, która może 
być potencjalnie zainteresowana sprostowaniem nieprawdziwych lub 
nieścisłych faktów, a jednocześnie niezdolna do złożenia podpisu (na 
przykład z uwagi na paraliż), nie może skutecznie wystąpić z takim 
roszczeniem, chyba że zostanie ubezwłasnowolniona i będzie za nią 
działać przedstawiciel ustawowy.

W doktrynie wskazuje się, że dopuszczalne jest podpisanie sprostowa-
nia bezpiecznym podpisem elektronicznym i wysłanie na adres redakcji 
za pośrednictwem poczty elektronicznej6. Wydaje się jednak, że nie 
ma to w praktyce znaczenia. Nawet jeżeli dopuścimy taką ewentualność, 
to i tak pod sprostowaniem musi zostać ujawnione imię i nazwisko nim 
zainteresowanego. Co więcej, redaktor naczelny nie jest uprawniony 
do uzupełnienia sprostowania podpisanego podpisem elektronicznym 
poprzez wstawienie na końcu imienia i nazwiska prostującego. Należy 
zauważyć, że wątpliwe jest, czy redakcje dysponują odpowiednimi urzą-
dzeniami do odczytania podpisu elektronicznego, a ponadto podpis taki 
funkcjonuje w środowisku cyfrowym, a nie analogowym. Z przepisów 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej7 wynika bowiem, że środki identyfikacji elektronicznej 
odnoszą się jedynie do korzystania z usług publicznych online.

W orzecznictwie sądowym można spotkać odmienne orzeczenia do-
tyczące wymogu podpisania sprostowania. W niektórych orzeczeniach 
sądy stwierdzają, że wyraźny podpis zainteresowanego nie jest wyma-
gany. W jednym z nich stwierdzono, że:

[…] należy […] w ocenie Sądu Apelacyjnego odróżnić wymagania odno-
szące się do pisma zawierającego żądanie zamieszczenia sprostowania 

6 Tak również M. Olszyński, Art. 31(a) ustawy – Prawo prasowe, w: Prawo prasowe. 
Komentarz, red. M. Brzozowska-Pasieka, M. Olszyński, J. Pasieka, Warszawa 
2013, pkt 11.

7 Dz.U. z 2016, poz. 1579.
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od samego tekstu sprostowania, które ma być opublikowane w sposób 
wskazany w art. 32 ustawy prawo prasowe. Zdaniem Sądu Apelacyjnego 
przepisy art. 31a ust. 3, 4 i 7 prawa prasowego określają wymagania for-
malne, jakim powinno odpowiadać pismo stanowiące żądanie zamiesz-
czenia sprostowania, a zatem w treści tego pisma powinno być wska-
zane imię i  nazwisko wnioskodawcy oraz jego adres wraz z  adresem 
korespondencyjnym, ponadto sprostowanie powinno zawierać podpis 
wnioskodawcy8.

Dalej w tym samym orzeczeniu Sąd Apelacyjny stwierdził:

Nie ma też w ocenie Sądu Apelacyjnego podstaw do uznania, że pismo 
będące sprostowaniem nie może być sporządzone i  podpisane przez 
pełnomocnika osoby uprawnionej do żądania sprostowania. Udzielone 
przez powoda pełnomocnictwo upoważniało pełnomocnika do sporzą-
dzenia pisma i  jego podpisania, zaś treść pisma wyraźnie wskazywała, 
że osobą żądającą sprostowania jest powód, w którego imieniu działa 
ustanowiony pełnomocnik9.

Ostatecznie sąd przyjął, że podpis zainteresowanego pod samym 
sprostowaniem nie jest wymagany, gdyż wystarczy, że podpis znajduje 
się pod pismem żądającym sprostowania, który dodatkowo może zostać 
złożony przez pełnomocnika (a więc mogą wystąpić niejako dwa pisma – 
jedno z żądaniem sprostowania, drugie zawierające samo sprostowanie). 
Także w innym wyroku dopuszczono, aby bezpośrednio pod sprostowa-
niem nie było podpisu, o ile dane jego nadawcy wprost wynikają z treści 
sprostowania:

8 Wyrok SA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2015 r., VI ACa 1527/15, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/154500000003003_VI_
ACa_001527_2015_Uz_2015-12-21_002 (8.12.2016).

9 Wyrok SA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2015 r., VI ACa 1527/15, dz. cyt.
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Przy tak sformułowanej treści oświadczenia prostującego nie wystę-
puje zarazem ryzyko wprowadzenia opinii publicznej w błąd poprzez 
przedstawienie treści sprostowania jako oświadczenia co  do faktów 
uznanych przez sąd za nieprawdziwe, składanego przez redaktora na-
czelnego celem ich skorygowania10.

W innym orzeczeniu sądowym dopuszczono możliwość podpisania 
sprostowania przez pełnomocnika11.

Jednak istnieją również takie orzeczenia sądowe, w których sąd jed-
noznacznie domaga się podpisania sprostowania przez prostującego:

Niezależnie bowiem od  nieco niefortunnego ustawowego sformu-
łowania prawa powoda jako prawa do  „sprostowania”, sprostowanie 
to dotyczy stanowiska powoda odnoszącego się do  faktów zawartych 
w spornym artykule, a nie stanowiska redaktora naczelnego. Autorem 
sprostowania nie jest autor artykułu czy też redaktor naczelny, lecz oso-
ba, której dotyczył sporny materiał prasowy, a więc w tym wypadku po-
wód. Dlatego też konieczne jest zamieszczenie podpisu „M.F.” pod tre-
ścią sprostowania tak, aby identyfikował on autora sprostowania i nie 
wprowadzał w błąd czytelników, w szczególności co do tego, że sprosto-
wanie pochodzi od redakcji czy też od dziennikarza12.

Jak z powyższego wynika, wymóg podpisania sprostowania jest przez 
sądy rozumiany jako zapobiegający ewentualnemu wprowadzeniu od-
biorców w błąd co do faktu, od kogo dany materiał pochodzi. Brak pod-
pisu może bowiem sugerować, że to sam redaktor naczelny dokonał 
autosprostowania wcześniejszego materiału odredakcyjnego. W takiej 
sytuacji jednak powinno z samego podpisu jasno wynikać, kim jest 

10 Wyrok SO w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015 r., II C 688/15, dz. cyt.; wyrok 
SA w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r., VI ACa 256/15, dz. cyt.

11 Wyrok SA w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2013 r., I ACa 570/13, dz. cyt.
12 Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r., I ACa 2160/15, dz. cyt.
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faktycznie prostujący informacje nieścisłe lub nieprawdziwe, aby unik-
nąć możliwości wprowadzenia w błąd odbiorców danego medium. Stąd 
uważam, że nie jest dopuszczalne podpisanie sprostowania przez pełno-
mocnika nawet w sytuacji, gdy z jego treści wynika, kto jest prostującym. 
Skoro ustawodawca jasno wymaga podpisu zainteresowanego – to taki 
własnoręczny podpis powinien znaleźć się pod tekstem sprostowania. 
Podpis nadaje sprostowaniu także wymiar autentyczności i dzięki temu 
można sprawdzić, czy to faktycznie osoba zainteresowana wskazana 
z imienia i nazwiska wystąpiła z takim roszczeniem. Czym innym jest na-
tomiast pismo skierowane do redaktora naczelnego, w którym zawarte 
jest żądanie sprostowania. Pismo to może być bowiem podpisane przez 
pełnomocnika umocowanego do dokonania takiej czynności.

Jak już wyżej podnosiłam, podpis pod sprostowaniem musi być oso-
biście złożony przez prostującego i nie może go w tym zakresie zastą-
pić pełnomocnik, gdyż jest to czynność ściśle osobista. Stąd nie mogę 
się zgodzić z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, w którym 
stwierdził on, że:

[…] wskazać jednak trzeba, że zarówno Sąd, jak i skarżący nie dostrzegli, 
że w polskim prawie tylko wyjątkowo nie można dokonać czynności po-
przez przedstawiciela (art. 95 § 1 k.c.), a umocowanie do działania w cu-
dzym imieniu nie musi opierać się na ustawie. Stosownie do art. 96 k.c. 
może wynikać także z  oświadczenia reprezentowanego, dla którego 
co do zasady nie jest potrzebna szczególna forma. Wystarczy bowiem 
do tego każde zachowanie, które ujawnia wolę reprezentowanego pod-
miotu w sposób dostateczny (art. 60 k.c.). Może to być zatem nie tylko 
pisemny zakres obowiązków, ale także ukształtowana u powoda i apro-
bowana przez Prezydenta Miasta praktyka, zgodnie z którą to rzecznik 
prasowy, działając w jego imieniu, przedstawia prasie żądania zamiesz-
czenia sprostowania bądź odpowiedzi, do czego odwołuje się skarżący 
w apelacji i co nie jest także kwestionowane przez drugą stronę. Pozwa-
ny nie negował uprawnienia do działania w tej sprawie rzecznika praso-
wego. Przeciwnie – wskazywał, że udzielił mu odpowiedzi spełniającej 
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wymagania art. 33 prawa prasowego. Odmówił natomiast sprostowania 
nie z tej przyczyny, ale przedstawiając zarzuty merytoryczne13.

Nie podzielam wyżej zaprezentowanego poglądu, iż rzecznik prasowy 
może w imieniu reprezentowanego podpisać sprostowanie, gdyż zakaz 
taki wynika z właściwości czynności prawnej. Może on co najwyżej 
przedstawić podpisany przez siebie wniosek o sprostowanie, ale zawie-
rający sprostowanie osobiście podpisane przez prostującego. W takim 
tylko zakresie może on być pełnomocnikiem wnioskodawcy.

Jednak o ile nie mam wątpliwości co do kwestii niedopuszczalności 
udzielenia pełnomocnictwa do występowania ze sprostowaniami, o tyle 
uważam, że może wystąpić z roszczeniem o sprostowanie zainteresowa-
ny poprzez działanie swojego przedstawiciela ustawowego. Gdyby nie 
dopuścić takiej możliwości, wyłączone z dopuszczalności żądania spro-
stowania byłyby osoby częściowo sparaliżowane czy osoby małoletnie, 
które nie są zdolne do podpisania sprostowania. W takich przypadkach 
niezdolności do naniesienia własnoręcznego podpisu pod sprostowa-
niem może w imieniu tych osób działać przedstawiciel ustawowy. Je-
żeli z kolei osoba małoletnia jest zdolna do podpisania sprostowania, 
to powinna dokonać tego osobiście, ale już w ramach postępowania 
wewnątrzredakcyjnego – a później ewentualnie sądowego – będzie ona 
reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego.

9.3. Objętość i język sprostowania

Tekst sprostowania, zgodnie z  wymogami ustawodawcy, nie może 
przekraczać dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, 
którego dotyczy, ani zajmować więcej niż dwukrotność czasu ante-
nowego, jaki zajmował dany fragment przekazu. W  praktyce mogą 
się pojawić problemy dotyczące objętości sprostowania. Nie wiadomo 
bowiem, który fragment należy uwzględniać. Jeżeli nieścisłość lub 

13 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2014 r., I ACa 35/14, dz. cyt.
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nieprawdziwość pojawia się w jednym zdaniu, to w zasadzie sprosto-
wanie powinno zawierać dwa zdania. Tylko że w wielu przypadkach 
aby podać precyzyjną informację w sprostowaniu dotyczącą nieścisłego 
materiału prasowego, nie wystarczy jego dwukrotna objętość. Może się 
okazać, że nie jest wystarczające proste zaprzeczenie podanej w mate-
riale prasowym informacji, ale konieczne jest wprowadzenie jakiegoś 
szerszego wyjaśnienia.

W sytuacji nieścisłej informacji ta nieścisłość może przejawiać się 
w jednym lub kilku fragmentach materiału prasowego. Wówczas należy 
te fragmenty zsumować. Jednak problematyczne jest, w jaki sposób po-
winno się tego dokonać – czy brać pod uwagę liczbę znaków (ze spacjami 
lub bez), czy słów14. W praktyce nie występują przypadki, w których skar-
żący wyraźnie określają, który fragment materiału prasowego prostują. 
Konieczne jest więc pewne wyczucie przy szacowaniu dopuszczalnej 
objętości sprostowania, a także precyzyjne „zmierzenie” prostowanych 
fragmentów. Nie powinno się to sprowadzać tylko do liczenia słów, gdyż 
należy uwzględnić cały kontekst, w którym została podana nieścisła lub 
nieprawdziwa informacja.

Trafnie Ewa Ferenc-Szydełko stwierdza, że:

[…] zastrzeżenia wzbudza aktualna regulacja co  do prostowania wia-
domości w nadaniach w radiu i telewizji, gdzie nie powinna zajmować 
więcej niż dwukrotność czasu antenowego, jaki zajmował prostowany 
fragment przekazu (art. 31a ust. 6 pr. pras.). Zważywszy, że czas anteno-
wy obliczany jest w sekundach, trudno i w tym przypadku w pełni zaak-
ceptować tę regulację. Wydaje się, że niejednokrotnie potrzebna będzie 
spora ekwilibrystyka, by  nieprawdziwe stwierdzenie, wypowiedziane 
w parę sekund, sprostować w czasie dwukrotnie dłuższym15.

14 Zob. M. Olszyński, Art. 31(a)…, dz. cyt., pkt 9.
15 E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, w: Art. 31(a) ustawy – Prawo 

prasowe, Warszawa 2013, pkt 4.
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Słusznie w jednym z orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 
4 listopada 2014 r. przyjęto, że:

[…] dodać jedynie należy, że  z  uwagi na  konstrukcję tekstu artykułu 
oraz sposób, w który podano w nim informacje o powodzie, treść spro-
stowania odnosi się nie tylko do faktów przedstawionych w materiale 
prasowym, lecz także  – jak wyjaśnił to  Sąd Okręgowy  – zawiera ono 
rodzaj wprowadzenia w poruszaną tematykę, co jest konieczne, skoro 
sprostowanie ma  być zamieszczone kilka miesięcy po  publikacji spor-
nego artykułu16.

Okazało się, że w przedmiotowej sprawie zawarcie w sprostowaniu 
pewnego wprowadzenia było konieczne, aby uczynić je zrozumiałym, 
ponieważ odniesienie się wprost do powoda było bardzo nieznaczne 
w samym materiale prasowym – jego nazwa pojawiła się w ostatnim 
zdaniu spornego akapitu. Stąd przyjęto, że wielkość sprostowania nie 
musi odpowiadać podwójnej objętości tego jednego zdania, ale podwój-
nej objętości całego spornego akapitu, który niewątpliwie z ostatnim 
zdaniem miał związek.

W innej sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 paź-
dziernika 2014 r.17 stwierdził, iż:

[…] nie można również zgodzić się ze  stanowiskiem apelującego, 
że  sprostowanie przekracza dozwoloną prawem objętość. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że zakwestionowane przez powódkę fakty objęte 
są  treścią całej publikacji prasowej, zamieszczone zostały w  jego róż-
nych miejscach. Tymczasem jak wskazuje się w orzecznictwie żądanie 

16 Wyrok SA w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 r., VI ACa 1541/14, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/154500000003003_VI_
ACa_001541_2014_Uz_2014-11-04_002 (21.11.2016).

17 Wyrok SA w Warszawie z dnia 24 października 2014 r., VI ACa 1418/14, http://
orzeczenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/154500000003003_
VI_ACa_001418_2014_Uz_2014-10-24_002 (22.11.2016).
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sprostowania, o jakim mowa w art. 31 Prawa prasowego, odnosi się tak-
że do takiej sytuacji gdy poszczególnym fragmentom tekstu, analizowa-
nym w oderwaniu od innych fragmentów nie można postawić zarzutu 
nieprawdziwości, ale fragmenty te  zestawione w  całość w  określonej 
konfiguracji przekazują czytelnikowi informację nieprawdziwą lub 
co najmniej nieścisłą. Sprostowanie może więc dotyczyć nie tylko prze-
inaczenia powodującego nieprawdziwość informacji ale także pominię-
cia istotnej okoliczności mającej znaczenie dla oceny czy przekazywana 
informacja jest prawdziwa i ścisła (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Ka-
towicach z dnia 25 maja 2006 r., I A Ca 156/06). Tym samym, gdy in-
formacje dotyczące osoby zainteresowanej zamieszczone są w różnych 
miejscach materiału prasowego i składają się na pewną całość, z której 
można wyprowadzić wniosek, sprostowanie, którego treść nie przekra-
cza dwukrotności objętości materiału prasowego spełnia wymóg okre-
ślony w art. 31a ust. 6 ustawy Prawo prasowe.

Natomiast w innym jeszcze orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Warszawie 
stwierdził, że:

[…] przyjmuje się bowiem, że w przypadku kilkukrotnego powtórzenia 
w  materiale prasowym informacji nieprawdziwej lub nieścisłej, któ-
rej dotyczy żądanie sprostowania, nie dokonuje się kilkukrotnego jej 
sprostowania, tylko przy ocenie dopuszczalnej objętości tekstu spro-
stowania uwzględnia się objętość wszystkich fragmentów, w  których 
zamieszczona została dana informacja18.

W sytuacji, gdy prostujący na żądanie redaktora naczelnego zmieni 
zakres pierwotnego sprostowania i ostatecznie zdecyduje się odnieść 
tylko do ograniczonej liczby nieścisłości czy nieprawdziwych informacji 
podanych w materiale prasowym, wpłynie to również na dopuszczalną 
objętość sprostowania.

18 Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 marca 2016 r., VI ACa 272/16, dz. cyt.
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Zgodnie z art. 31a ust. 7 p.p. sprostowanie powinno być sporządzone 
w języku polskim lub w języku, w którym opublikowany został materiał 
prasowy będący przedmiotem sprostowania. Z uwagi na użycie spójnika 

„lub” dopuszczalna jest sytuacja, w której prostowany materiał ukazał się 
na przykład w języku angielskim, a sprostowanie opublikowane zostanie 
w języku polskim lub angielskim; nie może ono natomiast być w języku 
francuskim. Z kolei jeżeli prostowany materiał prasowy został sporzą-
dzony w języku polskim – sprostowanie może zostać sporządzone tylko 
w tym języku. Nie jest wówczas dopuszczalne żądanie sprostowania 
w innym języku.



10. Wymogi dotyczące 
zamieszczenia sprostowania

10.1. Termin, miejsce i sposób publikacji sprostowania

Zgodnie z art. 32 ust. 1 p.p. redaktor naczelny ma obowiązek opublikować 
sprostowanie:
1) w elektronicznej formie dziennika lub czasopisma, w której zamiesz-

czono materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania – w ter-
minie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania,

2) w dzienniku – w najbliższym przygotowywanym do druku numerze, 
a w przypadku braku możliwości technicznych w numerze następ-
nym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
sprostowania,

3) w czasopiśmie – w najbliższym od dnia otrzymania sprostowania lub 
następnym po nim przygotowywanym do opublikowania numerze,

4) w  innym niż dziennik przekazie za pomocą dźwięku lub obrazu 
i dźwięku – w najbliższym analogicznym przekazie.
Z kolei gdy możliwy termin opublikowania sprostowania przekracza 

sześć miesięcy, na żądanie wnioskodawcy sprostowanie należy dodat-
kowo opublikować w ciągu miesiąca od dnia otrzymania sprostowania 
w odpowiednim ze względu na krąg odbiorców dzienniku. Koszty pu-
blikacji pokrywa wydawca prasy, w której ukazał się materiał prasowy 
będący przedmiotem sprostowania.

Zostały więc ściśle określone terminy publikacji sprostowania w zależ-
ności od medium, w którym do niego dochodzi. Koszty takiej publikacji 
pokrywa wydawca lub nadawca. Jest to uzasadnione, skoro to w jego me-
dium ukazała się informacja nieprawdziwa lub nieścisła. Należy jednak 
podkreślić, że obowiązek rozpowszechnienia sprostowania spoczywa 
na redaktorze naczelnym, a nie na wydawcy albo nadawcy dziennika lub 
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czasopisma (chociaż w praktyce może się zdarzyć przypadek, że wydawca 
czy nadawca będzie jednocześnie redaktorem naczelnym).

Z kolei pojęcie „redaktor naczelny” należy w tym wypadku interpre-
tować jako osobę fizyczną piastującą stanowisko redaktora naczelnego 
w momencie publikacji sprostowania. Nie może więc mieć wpływu 
na publikację fakt zmiany na stanowisku redaktora naczelnego, nawet 
jeżeli nastąpiło to w czasie po wystąpieniu z wnioskiem o sprostowanie.

Ustawodawca nie rozwiązał jednak problemu, jak należy postąpić, 
jeżeli w  czasie między nadesłaniem sprostowania a  jego ewentualną 
publikacją dany dziennik lub czasopismo przestanie istnieć. Wydaje 
się, że można wówczas wyinterpretować z art. 32 ust. 2 p.p., że mamy 
do czynienia z przypadkiem niemożności opublikowania sprostowania 
w  terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy i  w  takiej sytuacji 
redaktor naczelny miałby prawny obowiązek opublikowania takiego 
sprostowania „w odpowiednim ze względu na krąg odbiorców dzien-
niku”. Jednak może powstać problem, kto jest prawnie zobligowany 
do opublikowania sprostowania, skoro nie ma już redaktora naczelnego, 
bo dany dziennik lub czasopismo przestało istnieć. Jeżeli nawet byśmy 
przyjęli, że obowiązek spoczywa na osobie, która jako ostatnia, przed 
likwidacją pisma, pełniła obowiązki redaktora naczelnego, to  może 
wówczas dojść do  konfliktu w  sytuacji, gdy dawny wydawca nie bę-
dzie chciał ponosić kosztów takiego sprostowania. Zdaniem Kosmusa 
w takim przypadku roszczenie o opublikowanie sprostowania gaśnie. 
Moim zdaniem uznanie takiej koncepcji z punktu widzenia ochrony 
interesów społeczeństwa oraz osoby zainteresowanej jest nie do przy-
jęcia. Stąd uważam, że  obowiązek sprostowania będzie spoczywał 
na  ostatnim redaktorze naczelnym, ale jego koszty pokrywane będą 
przez byłego wydawcę. Gdyby ostatni redaktor naczelny uchylał się 
od jego opublikowania, wówczas można zastosować art. 1051 § 1 k.p.c. 
Z kolei on sam może dochodzić sądownie zwrotu kosztów od byłego  
wydawcy.

Przepisy dotyczące terminów publikacji sprostowania mają charakter 
względnie obowiązujący, gdyż art. 32 ust. 3 p.p. przewiduje, że „terminy 
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określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli strony na piśmie umó-
wiły się inaczej”. Strony mogą więc w sposób odmienny doprecyzować 
termin publikacji sprostowania.

Ustawodawca przesądził, że (art. 32 ust. 4 p.p.):

[…] sprostowanie w  drukach periodycznych powinno być opubliko-
wane w tym samym dziale i taką samą czcionką, co materiał prasowy, 
którego dotyczy, pod widocznym tytułem „Sprostowanie”. W przypad-
ku przekazu za pomocą dźwięku lub obrazu i dźwięku sprostowanie 
powinno być wyraźnie zapowiedziane oraz nastąpić w przekazie tego 
samego rodzaju i o tej samej porze.

W doktrynie postuluje się, aby nagłówek zawierał: określenie 
„sprostowanie”, wskazanie jego autora, tytuł prostowanego materiału 
prasowego, datę jego ukazania się i wskazanie nazwy dziennika lub 
czasopisma, w którym prostowany materiał się ukazał 1. Jednak z samej 
regulacji prawnej takiego wniosku nie można wyciągnąć. Z kolei nie 
ma już problemów z określeniem tytułu sprostowania. Ustawodawca 
bowiem słusznie przesądził, że tytuł ma brzmieć po prostu „Sprostowa-
nie” 2. Wówczas jest on dobrze widoczny i nie powoduje wprowadzenia 
w błąd odbiorcy co do charakteru zamieszczonego materiału.

Jeśli idzie o sprostowania rozpowszechniane za pomocą druku, mają 
się one ukazać w tym samym dziale co prostowany materiał. Oznacza 
to, że nie muszą być one zamieszczone w tej samej kolumnie, ale wy-
starczy, że będą w tym samym dziale. Jeżeli więc prostowany materiał 
znalazł się w dziale „Wiadomości ze świata”, to sprostowanie powinno 
się ukazać także w takim samym dziale. Nie oznacza to natomiast tego 
samego miejsca ukazania się sprostowania. Może się okazać, że zosta-
nie ono opublikowane w prawym dolnym rogu kolumny, podczas gdy 

1 Zob. B. Kosmus, Art. 31–33…, dz. cyt., s. 379.
2 Rozważania na temat tytułu sprostowania na gruncie poprzedniej regulacji: 

K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 225n.
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prostowany materiał umieszczony był centralnie na środku. Wydaje się 
też, że sam zainteresowany nie ma prawa wskazywać precyzyjnego miej-
sca jego umieszczenia. Dla realizacji obowiązku wystarczy, że redaktor 
naczelny umieści sprostowanie w tym samym dziale.

Problematyczne może być z  kolei umieszczenie sprostowania 
na portalu internetowym, art. 32 ust. 4 p.p. nie dotyczy bowiem tego 
przypadku. Portal nie jest ani drukiem periodycznym, ani przekazem 
za  pomocą dźwięku lub obrazu i  dźwięku. W  takiej sytuacji miejsce 
umieszczenia sprostowania może być negocjowane, a także precyzyjnie 
wskazane w ewentualnym wyroku sądu. Należy zauważyć, że zazwyczaj 
portale internetowe mają swoje działy, ale możliwość dotarcia do nich 
przez społeczeństwo, które może być zainteresowane przeczytaniem 
sprostowania, jest utrudnione. Z  tego względu uważam, że  informa-
cja i link do sprostowania powinny znajdować się na głównej stronie 
portalu i  ta informacja musi również zostać zatytułowana „sprosto-
wanie”, a sam tytuł powinien być widoczny i znajdować się w miejscu, 
w którym pierwotnie umieszczony był link do prostowanego materiału 
prasowego.

Kolejnym wymaganym elementem jest identyczność czcionki spro-
stowania oraz prostowanego materiału. Należy przyjąć, że identyczność 
występuje w sytuacji, gdy czcionka ma ten sam krój i tę samą wielkość. 
Mam natomiast wątpliwości, czy odnosi się to także do ewentualne-
go koloru czcionki. Istotne jest natomiast, że widoczny ma być tytuł 

„sprostowanie”. Musi w jakiś sposób rzucać się on w oczy, a więc być 
napisany większą czcionką niż sama treść sprostowania, tak jak robi 
się to w odniesieniu do materiałów redakcyjnych. Nie wydaje się nato-
miast, aby obowiązek redaktora naczelnego co do „widoczności tytułu” 
sprostowania sięgał dalej. Nie musi więc on wybijać się z całej kolumny 
w dzienniku lub czasopiśmie.

W przypadku dzienników i czasopism rozpowszechnianych za po-
mocą dźwięku lub obrazu i dźwięku sprostowanie powinno być wy-
raźnie zapowiedziane oraz nastąpić w przekazie tego samego rodzaju 
i o tej samej porze. Nie zostało więc określone, kiedy dokładnie ma ono 
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zostać zapowiedziane oraz jaki powinien być odstęp czasu pomiędzy 
zapowiedzią a rozpowszechnieniem sprostowania. Być może ustawo-
dawca miał na myśli, że bezpośrednio po „zapowiedzi” powinno nastąpić 
sprostowanie, a słowo „zapowiedź” oznacza ustne wypowiedzenie słowa 

„sprostowanie”. Jednak możliwa jest także interpretacja, że najpierw musi 
nastąpić „zapowiedź” – w miejscu i czasie dowolnie wybranym przez 
redaktora naczelnego, skoro ustawodawca nie określił wyraźnie, jak 
ta „zapowiedź” ma wyglądać. Sądzę, że należałoby postulować w tym 
przypadku o większą precyzję.

Dalej istotne jest, że sprostowanie ma nastąpić w przekazie tego sa-
mego rodzaju i o tej samej porze. Wydaje się, że chodzi o rozpowszech-
nienie sprostowania w tej samej audycji, aby dotarło ono potencjalnie 
do tego samego kręgu odbiorców. Jednak nie wiadomo, jak należy po-
stąpić w sytuacji, gdy w czasie między nadesłaniem sprostowania a jego 
rozpowszechnieniem zostanie zmieniona pora nadawania konkretnej 
audycji. Ustawodawca posłużył się bowiem spójnikiem „i”, a więc ko-
niunkcją – sprostowanie ma być rozpowszechnione „w przekazie tego 
samego rodzaju i o tej samej porze”. Wydaje się, że z tego powodu nale-
ży rozpowszechnić sprostowanie w analogicznej audycji, która będzie 
nadawana o tej samej porze, gdyż ustawodawca nie stwierdził wprost, 
że ma to być ta sama audycja, a tylko przekaz tego samego rodzaju. Jed-
nak takie rozwiązanie ze względu na to, do kogo sprostowanie powinno 
dotrzeć, nie wydaje się właściwe. Być może należałoby w tym przypadku 
pozostawić wybór prostującemu.

10.2. Dopuszczalność modyfikacji treści sprostowania  
przez redaktora naczelnego

Zgodnie z art. 32 ust. 5 p.p. w tekście nadesłanego sprostowania nie 
wolno bez zgody wnioskodawcy dokonywać skrótów ani innych zmian. 
Wydawałoby się, że jest to przepis słuszny, gdyż sprostowanie jest udzie-
leniem głosu drugiej stronie, a więc redaktor nie powinien ingerować 
w jego treść.
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Na wstępie należy zauważyć, że norma dotycząca kwestii modyfikacji 
treści sprostowania jest adresowana jedynie do redaktora naczelne-
go. Związana jest ona także z obowiązkiem wszczęcia tzw. postępo-
wania naprawczego, o którym mowa w art. 33 ust. 3 p.p. W pewnych 
bowiem sytuacjach, określonych właśnie w  powołanym przepisie, 
redaktor naczelny ma obowiązek wszcząć postępowanie naprawcze, 
co jednocześnie przesądza, że nie może w tym zakresie samodzielnie 
poprawić sprostowania. Jednak dotyczy to  tylko sytuacji, gdy spro-
stowanie jest nierzeczowe lub nie odnosi się do faktów, zawiera treść 
karalną lub podważa fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem 
dotyczącym osoby dochodzącej publikacji sprostowania. Obowią-
zek ten z niezrozumiałych względów nie odnosi się do sytuacji, gdy 
sprostowanie jest niepodpisane lub nie zawiera innej obowiązkowej 
danej identyfikacyjnej lub też gdy przekracza dopuszczalne ramy  
objętościowe.

Powstaje wątpliwość, jak należy postąpić w  sytuacji, gdy treść na-
desłanego sprostowania zawiera błędy ortograficzne, stylistyczne czy 
językowe, wulgaryzmy lub sformułowania obraźliwe. Wydaje się, że ce-
lowe jest ich poprawienie. Redaktor naczelny jest bowiem zobligowany 
do dbania o poprawność językową materiałów prasowych i unikanie 
wulgaryzmów. Poprawienie błędów językowych oraz eliminacja słów 
powszechnie nieakceptowanych nie narusza zasady, że sprostowanie 
jest udzieleniem głosu drugiej stronie. Nie koliduje z  treścią samego 
sprostowania, a jedynie ma na celu poprawę jego formy. Stąd – moim 
zdaniem  – jest to  dopuszczalne. Za  trafne wobec tego należy uznać 
stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w  wyroku z  dnia 15  maja  
2008 r.3, iż:

[…] ingerencja w tekst sprostowania lub odpowiedzi może zniekształ-
cać ich sens i niweczyć intencje autora. Dlatego też zakres ewentualnej 
korekty jest bardzo ograniczony (art.  32 ust. 6 pr. pr.) i  sprowadza się 

3 Wyrok SN z dnia 15 maja 2008 r., I CSK 531/07, LEX nr 438292.
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w  istocie do  poprawienia błędów ortograficznych czy gramatycznych, 
usunięcia fragmentów obraźliwych, obelżywych, naruszających dobra 
osobiste innej osoby. Jeżeli sprostowanie lub odpowiedź zostały uznane 
za  rzeczowe, niezawierające wskazanych uchybień, powinny być opu-
blikowane bez ingerowania w ich treść, o ile mieszczą się w ramach ob-
jętościowych, określonych w ust. 7 tego przepisu i odpowiadają kryte-
riom określonym w art. 33 ust. 1 i 24.

Trafnie podnosi się w doktrynie, że korekta dokonana przez redaktora 
naczelnego nie może powodować wypaczenia tego, co napisał prostujący. 
Jednak wątpliwości wzbudza, czy dopuszczalne jest wycięcie z treści 
sprostowania jego fragmentów5. Wydaje się, że wszelkie zmiany wy-
kraczające poza poprawę błędów i usunięcie wulgaryzmów oraz słów 
obraźliwych przekraczają dopuszczalne kompetencje redaktora naczel-
nego. W sytuacji dostrzeżenia ewentualnej potrzeby dalszej korekty 
tekstu musi on uzyskać akceptację jego autora co do ostatecznej wersji. 
Jeżeli z kolei konkretny fragment zgodny jest z wymogami określonymi 
w przepisach Prawa prasowego, to redaktor naczelny nie może doko-
nywać żadnych zmian.

10.3. Dopuszczalność zamieszczania komentarzy  
do tekstu sprostowania

Ustęp 6 art. 32 p.p. przewiduje, że „tekst sprostowania nie może być 
komentowany w tym samym numerze, przekazie lub w elektronicznej 
formie dziennika lub czasopisma, tego samego dnia. Nie wyklucza to jed-
nak prostej zapowiedzi polemiki lub wyjaśnień”. W sytuacji, gdy taki 
komentarz jednak się ukaże, to zdaniem Kosmusa: „taka wadliwa publi-
kacja nie prowadzi do wygaśnięcia roszczenia zainteresowanego, który 

4 Odmiennie B. Kosmus, Art. 31–33…, dz. cyt., s. 381.
5 Zob. K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 224.
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może domagać się publikacji kolejnej, tym razem już bez komentarza”6. 
Pogląd ten wydaje się jednak nie mieć umocowania prawnego. Artykuł 39 
p.p. nie przewiduje możliwości zaskarżenia tego, że komentarz został 
zamieszczony w dniu publikacji sprostowania. Samo sprostowanie zo-
stało opublikowane i nie ma podstaw do przyjęcia, że faktu publikacji nie 
było. Redaktor naczelny nie dostosował się jedynie do art. 32 ust. 6 p.p., 
który to przepis nie jest sankcjonowany. W sytuacji jednoczesnego na-
ruszenia dobra osobistego w takim komentarzu można by ewentualnie 
wystąpić z pozwem na podstawie art. 24 k.c. Natomiast jeżeli nie dojdzie 
do naruszenia żadnego dobra prawnego, zainteresowany nie będzie 
mógł wystąpić z jakimkolwiek dalszym roszczeniem. Nie mogę rów-
nież zgodzić się z poglądem wyrażonym przez Skubisz-Kępkę, iż „obej-
ściem przepisu o zakazie komentowania byłaby późniejsza publikacja 
komentarza wraz z przedrukiem opublikowanej już uprzednio treści 
sprostowania”7. Przede wszystkim w takim komentarzu musi istnieć 
odniesienie do sprostowania, gdyż czytelnik nie byłby dostatecznie 
zorientowany, o co chodzi autorowi w tym materiale prasowym, bę-
dącym komentarzem do sprostowania. Co najwyżej mogłoby wówczas 
dojść do naruszenia autorskich praw majątkowych autora sprostowania 
w razie dokonania takiego przedruku, o ile przedruk nie mieściłby się 
w granicach określonych w art. 25 lub 29 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych8.

W literaturze podnosi się, że nie jest dopuszczalna taka publikacja 
sprostowania, która jednocześnie prowadziłaby do ośmieszenia samego 
zainteresowanego, na przykład zastosowanie jakichś form graficznych, 
karykatury itp. Jednak ustawodawca w żaden sposób nie umożliwia 
zwalczania tego typu „dodatków”. Wprawdzie osłabia to samo sprosto-
wanie, ale nie jest to zakazane, a niewątpliwie mieści się w granicach wol-
ności wypowiedzi. Stąd nie widzę w obecnie obowiązujących przepisach 

6 B. Kosmus, Art. 31–33…, dz. cyt., s. 382.
7 K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 238.
8 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 666 ze zm.).
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prawnych podstawy do piętnowania takich zachowań, chyba że przyjmą 
one formę „komentarza”. Niestety, ustawodawca nie umożliwił nawet są-
dowi określenia, jak ma wyglądać kolumna, na której umieszczono spro-
stowanie, i co ma sąsiadować z takim materiałem. Nie przewidziano też 
żadnego roszczenia w przypadku takiego nieetycznego zachowania. Nie 
jest też wykluczona sytuacja, gdy redaktor naczelny na całej kolumnie 
zamieści wiele „sprostowań” (a wśród nich to jedno właściwe) – przepis 
tego nie zakazuje. De facto będzie to prowadzić do ośmieszenia, a treść 
sprostowania nie dotrze do publiczności, która wcześniej zapoznała 
się z informacją nieścisłą lub nieprawdziwą. Jednak nie widzę żadnej 
prawnej ścieżki, która umożliwiałaby zwalczanie takich zachowań, gdyż 
formalnie sprostowanie zostało zamieszczone.

Na zakończenie tej części rozważań należy podnieść, że zupełnie nie-
trafny jest pogląd Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrażony w wyroku 
z dnia 26 stycznia 2016 r.9, w którym nakazuje on w treści sprostowania 
najpierw wskazać fragment, który jest prostowany, a następnie sprosto-
wanie do niego. W ten sposób trudno byłoby prostującemu zmieścić się 
w limitach objętościowych sprostowania. Ponadto wymóg taki nie wy-
nika z przepisów ustawy Prawo prasowe. Wystarczające jest wskazanie 
na określony materiał prasowy, który podlega prostowaniu.

9 Wyrok SA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 r., I ACa 2129/15, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/154500000000503_I_
ACa_002129_2015_Uz_2016-01-26_001 (20.11.2016).



11. Przyczyny odmowy  
umieszczenia sprostowania

W art. 33 p.p. zostały ujęte przyczyny odmowy zamieszczenia sprostowa-
nia. W ust. 1 wskazanego przepisu ustawodawca sformułował obligato-
ryjne podstawy odmowy publikacji, a w ust. 2 fakultatywne.

11.1. Obligatoryjne przesłanki odmowy opublikowania 
sprostowania prasowego

Zgodnie z art. 33 ust. 1 p.p. redaktor naczelny odmawia opublikowania 
sprostowania, jeżeli sprostowanie:
1) jest nierzeczowe lub nie odnosi się do faktów,
2) zostało nadane lub złożone po upływie terminu, o którym mowa 

w art. 31a ust. 3, lub nie zostało podpisane,
3) nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 31a ust. 4-7,
4) zawiera treść karalną,
5) podważa fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem dotyczącym 

osoby dochodzącej publikacji sprostowania.
Pierwszą przyczyną obligatoryjnej odmowy jest nierzeczowość lub 

nieodnoszenie się do  faktów. „Rzeczowy”  – zgodnie ze  Słownikiem 
Języka Polskiego – oznacza: „ujmujący jakąś sprawę w sposób zgodny 
z jej istotą; świadczący o takiej postawie, trafny, obiektywny, nie oparty 
na  emocjach”1. Z  kolei „nierzeczowy” tłumaczy się jako „czczy” oraz 

„bezprzedmiotowy”2. Nadesłane sprostowanie będzie więc nierzeczowe, 
jeżeli nie będzie się odnosiło do  meritum sprawy, będzie rozwlekłe, 

1 Słownik Języka Polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1989, s. 159. 
2 Słownik Języka Polskiego, t. 2, red. M. Szymczak, dz. cyt., s. 357.
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niejasne; takie, w którym nie wiadomo, o co zainteresowanemu chodzi. 
Nierzeczowe sprostowanie to  również takie, w  którym dana osoba 
opisuje fakty niemające znaczenia dla sprawy. Także nadmiernie emo-
cjonalne sprostowanie, w którym zainteresowany formułuje różnego 
typu oceny, będzie należało do tych nierzeczowych. Nierzeczowe będą 
również złośliwości, elementy satyryczne, sarkastyczne czy stanowią-
ce autopromocję prostującego3. Uważam również, że  nierzeczowym 
sprostowaniem będzie takie, które zawiera argumenty ad  personam 
i  w  którym ocenia się postępowanie dziennikarzy sporządzających 
materiał prasowy podlegający prostowaniu4.

W orzecznictwie sądowym jako „nierzeczowe” zostało uznane spro-
stowanie, w którym:

[…] strona powodowa w treści żądanego sprostowania zawarła stwier-
dzenie, że  wskazana publikacja prasowa zawiera szereg nieprawdzi-
wych informacji. Brak jest jednak sprecyzowania, które informacje 
zawarte w  publikacji są  w  ocenie powoda nieprawdziwe. […] Ogólne 
stwierdzenie o szeregu nieprawdziwych informacji, bez ich wskazania, 
stanowi w istocie raczej sąd wartościujący wyrażający negatywną ocenę 
całej publikacji z punktu widzenia jej prawdziwości i tym samym wiary-
godności. Jest to więc polemiczna ocena zainteresowanego, opinia, któ-
ra nie mieści się w zakresie dopuszczalnego sprostowania, określonym 
w art. 31a ust. 15.

Nie będzie spełniać wymogu rzeczowego sprostowania także żąda- 
nie przeproszenia „za niesprawiedliwą i  krzywdzącą ocenę 

3 Wyrok SA w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2014 r., VI ACa 123/14, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/154500000003003_VI_
ACa_000123_2014_Uz_2014-08-20_002 (20.11.2016).

4 Odmiennie K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 221.
5 Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 lutego 2015 r., VI ACa 1762/14, http://orze-

czenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/154500000003003_VI_
ACa_001762_2014_Uz_2015-02-05_002 (9.12.2016).
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działań”, „za wprowadzenie w błąd, publikując bezpodstaw-
ne zarzuty, nieuzasadnione sugest ie”6.

Sprostowanie  informacj i  nieprawdziwej  lub nieścis łe j 
n ie  może  przybrać  formy przepros in. Ponadto – jak wynika 
z analizowanego przepisu – sprostowanie ma odnosić się do faktów, nie 
ma być wobec tego polemiką z cudzą oceną przedstawioną w materiale 
prasowym. Jednak w niektórych przypadkach nie będzie łatwo odsepa-
rować od siebie fakty i oceny, czyli zdecydować, do których elementów 
wypowiedzi dziennikarskiej odnosi się wypowiedź zainteresowane-
go. Jeżeli bowiem w materiale prasowym dziennikarz stwierdzi, że XY 
prowadzi „szemrane interesy” albo ma „dziwnych znajomych”, to nie 
do końca wiadomo, czy mamy do czynienia ze stwierdzeniem faktu, 
czy też z oceną, a konsekwentnie – czy przysługuje w tych przypadkach 
sprostowanie, czy też nie. Oczywiście rzeczowe jest sprostowanie faktu, 
które stanowi proste jego zaprzeczenie7. Jednak fakt ten musi zostać po-
dany w materiale prasowym, do którego sprostowanie się odnosi. Jeżeli 
nie znajduje się w nim, to sprostowanie należy ocenić jako nierzeczowe8.

Kolejną już bardzo formalną przesłanką odmowy publikacji sprosto-
wania jest nadanie go po terminie dwudziestu jeden dni, licząc od opu-
blikowania sprostowania. Jak już wyżej podnosiłam, jest to termin zawity 
i w związku z tym nie podlega przywróceniu. Jeżeli sprostowanie nie zo-
stanie nadane w tym czasie, podlega oddaleniu. Należy jednak zauważyć, 
że pomimo tak kategorycznego sformułowania przepisu – faktycznie 
redaktor naczelny może mieć wolę opublikowania takiego sprostowa-
nia po upływie terminu. Co więcej, jeżeli upływ terminu nie zostanie 
podniesiony jako przyczyna odmowy jego zamieszczenia – sąd, wydaje 
się, nie musi go uwzględniać z urzędu.

6 Wyrok SO w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2014 r., XV C 809/13, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/151015000007503_
XV_C_000809_2013_Uz_2014-01-27_001 (22.11.2016).

7 Tak Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 9 czerwca 2016 r., I C 655/16, 
niepubl.

8 Wyrok SA w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2013 r., I ACa 570/13, dz. cyt.
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Kolejną czysto formalną przyczyną odmowy umieszczenia sprostowa-
nia jest jego niepodpisanie przez osobę zainteresowaną. Jest to istotny 
warunek, gdyż podpis dookreśla samego zainteresowanego, którego 
nikt w żądaniu sprostowania nie może zastąpić, identyfikuje go i wska-
zuje, że faktycznie osoba zainteresowana wystąpiła z roszczeniem. Stąd 
wymaga się go, aby redaktor naczelny mógł sprawdzić, czy z żądaniem 
sprostowania wystąpiła osoba uprawniona. Z uwagi na wyraźne brzmie-
nie art. 31a ust. 4 p.p., iż sprostowanie powinno zawierać podpis wnio-
skodawcy, jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny, 
nie jest dopuszczalne podpisanie sprostowania pseudonimem nawet 
w sytuacji, gdy w piśmie adresowanym do redaktora naczelnego żąda-
jącym sprostowania podano wszystkie wymagane dane osobowe za-
interesowanego. Samo bowiem sprostowanie ma być podpisane, jak 
również ma zostać wskazane imię i nazwisko lub nazwa zainteresowane-
go. Jednak okazuje się, że stosunkowo jasny przepis dotyczący obowiązku 
umieszczenia w sprostowaniu wyżej wymienionych informacji może 
wywołać problemy interpretacyjne, co już wcześniej było przedmiotem 
mojej analizy.

Następna przyczyna odmowy opublikowania sprostowania to formal-
na niewłaściwość jego sformułowania, a więc gdy przekracza ono wy-
maganą objętość czy też narusza zasady dotyczące języka sprostowania. 
Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca niepotrzebnie powtórzył 
w pkt 3 art. 33 p.p. odmowę z powodu braku podpisu.

Redaktor naczelny ma również obowiązek odmówić sprostowania, 
gdy zawiera ono treść karalną, a więc gdy realizuje znamiona typu czynu 
zabronionego. Wydaje się, że wchodzą tutaj w grę zarówno zbrodnie oraz 
występki, jak i wykroczenia. Istotne jest bowiem, że odpowiedzialność 
prawną za publikację sprostowania ponosi między innymi redaktor na-
czelny, tak jak za treść każdego innego materiału prasowego – stąd jego 
uprawnienie do odmowy jego zamieszczenia, jeżeli taka publikacja wią-
załaby się z możliwością poniesienia przez niego odpowiedzialności kar-
nej. Nie będzie wobec tego dopuszczalne, aby w sprostowaniu znalazła 
się treść zniesławiająca, znieważająca czy też nawołująca do nienawiści. 
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Jednak wydaje się, że w przyczynach odmowy redaktor naczelny powi-
nien ściśle wskazać, który przepis karny zostałby ewentualnie naruszony 
w razie publikacji sprostowania. Jest to więc zastosowanie przez redakto-
ra naczelnego pewnej formy cenzury prewencyjnej, bo w tym przypadku 
nie mamy do czynienia z wyrokiem karnym skazującym za popełnienie 
konkretnego czynu zabronionego, do którego realizacji jeszcze nie do-
szło, chyba że byłaby to wówczas faza usiłowania. To jedynie zdaniem 
redaktora naczelnego sprostowanie zawiera treść potencjalnie karalną.

Wydaje się, że zamiast upoważniać redaktora naczelnego do prewen-
cyjnej kontroli treści sprostowania, co do którego nie wypowiedział się 
jeszcze sąd karny – jako jedyny władny ocenić realizację znamion typu 
czynu zabronionego w takim sprostowaniu – należałoby raczej zwolnić 
go z odpowiedzialności karnej w takiej sytuacji. Późniejsza kontrola 
prawidłowości powołania się na tę przesłankę odmowy opublikowa-
nia sprostowania może być przedmiotem oceny przez sąd, ale cywilny, 
a więc ten, który nie jest uprawniony i kompetentny do dokonywania 
prawidłowej interpretacji przepisów prawa karnego.

Ostatnia obligatoryjna przesłanka odmowy opublikowania sprosto-
wania odnosi się do zakazu podważania faktów stwierdzonych pra-
womocnym orzeczeniem dotyczącym osoby dochodzącej publikacji 
sprostowania. Może ona wystąpić jedynie w sytuacji, gdy redaktor na-
czelny takim orzeczeniem dysponuje czy też wie, że zostało wydane. 
Może się z kolei zdarzyć sytuacja, że o prawomocnym wyroku redak-
tor naczelny dowie się już po fakcie publikacji sprostowania. Wówczas 
aby pozostać w zgodzie z zasadą prawdy, powinien wypowiedzieć się 
na temat zamieszczonego wcześniej sprostowania. Wprawdzie nie jest 
to nakazane w konkretnym przepisie, ale wynika z dziennikarskich zasad 
etycznych. Należy także zwrócić uwagę, że odmowa sprostowania zwią-
zana jest z prawomocnym wyrokiem. O ile jeszcze uprawomocnienie 
nie nastąpiło, nie można odmówić sprostowania informacji, nawet jeżeli 
samo sprostowanie jest nieprawdziwe.

Przesłanka zakazu podważania faktów stwierdzonych prawomocnym 
wyrokiem może jednak budzić wątpliwości. Przede wszystkim istotne 
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jest, że dany prawomocny wyrok musi być jedynie wyrokiem dotyczą-
cym osoby dochodzącej sprostowania prasowego, a więc musi być ona 
stroną postępowania karnego (oskarżonym), cywilnego (powodem lub 
pozwanym lub uczestnikiem postępowania nieprocesowego) czy ad-
ministracyjnego (skarżącym). Redaktor naczelny nie może powołać się 
na tę przesłankę wobec osoby, której prawomocny wyrok nie dotyczy 
(gdy przykładowo dana osoba została jedynie wymieniona w uzasadnie-
niu, a jest osobą trzecią w stosunku do stron występujących w danym 
postępowaniu).

Kolejną kwestią, którą należy podnieść, jest odmienność budowania 
wyroku karnego, cywilnego czy wydanego przez sąd administracyjny. 
Nie można jednoznacznie przesądzić, że jeżeli dany fakt został stwier-
dzony jedynie w uzasadnieniu wyroku, to redaktor naczelny ma już 
obowiązek odmówić publikacji sprostowania9. W samych wyrokach 
sądów cywilnych często brak jest faktów, gdyż zasądzają one jedynie 
określone roszczenie lub oddalają powództwo. Z kolei stwierdzenie 
faktów następuje przykładowo w wyroku ustalającym granice między 
nieruchomościami czy stwierdzającym nabycie spadku. Natomiast 
w przypadku spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych sąd jedynie 
zasądza w wyroku określone roszczenia lub oddala powództwo. Co wię-
cej, oddalenie powództwa zazwyczaj następuje nie na tej podstawie, 
że dane zdarzenie powodujące naruszenie dóbr osobistych nie miało 
miejsca, tylko dlatego że nie zostało ono udowodnione. Z kolei wyroki 
sądów administracyjnych z reguły mają charakter kasacyjny i jedynie 
stwierdzają, że ewentualnie dany akt administracyjny jest wadliwy.

Wydaje się więc, że ustawodawca, kreując przesłankę odmowy za-
mieszczenia sprostowania z uwagi na fakt stwierdzony prawomocnym 
wyrokiem, miał na myśli tylko wyroki karne, w których rzeczywiście 
następuje stwierdzenie faktu – oskarżony jest albo winny, albo niewinny 
dokonania określonego przestępstwa. Stąd uważam, że dopuszczalne 
jest sprostowanie faktu opisanego tylko w uzasadnieniu wyroku sądu 

9 Zob. P. Kosmaty, Prawo do sprostowania, dz. cyt., s. 35.
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cywilnego, chociaż zgodnie z procedurą cywilną stan faktyczny ustalony 
przez sąd cywilny nie może już być kwestionowany w postępowaniu 
kasacyjnym – żyje on wówczas swoim własnym życiem, niezależnie 
od tego, czy jest prawdziwy, czy też nie.

Trafny jest też zarzut sformułowany przez Skubisz-Kępkę w odnie-
sieniu do omawianej przesłanki:

[…] zakaz wydaje się o tyle nieprawidłowy, że uprzywilejowuje media 
kosztem bohaterów publikacji. Nie ma  bowiem przecież przeszkód, 
by  dziennikarze we  własnych materiałach prasowych kwestionowali 
fakty stwierdzone prawomocnymi orzeczeniami sądów10.

Prawo do sprawozdawczości przewidziane w art. 13 ust. 1 p.p. zakazuje 
jedynie wypowiadania w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postę-
powaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia w pierwszej instancji.

11.2. Fakultatywne przesłanki odmowy  
opublikowania sprostowania

W kolejnym ustępie art. 33 p.p. zostały wskazane fakultatywne przypadki 
odmowy zamieszczenia sprostowania:

Redaktor naczelny może odmówić opublikowania sprostowania, jeżeli 
sprostowanie:

1) odnosi się do wiadomości poprzednio sprostowanej,
2) jest wystosowane przez osobę, której nie dotyczą fakty przyto-

czone w  prostowanym materiale, za  wyjątkiem sytuacji określonych 
w art. 31a ust. 2,

3) zawiera sformułowania powszechnie uznawane za wulgarne lub 
obelżywe.

10 K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 258.
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Na podstawie pkt 1 nie jest dopuszczalne sprostowanie wiadomości, 
która była już sprostowana. Wydaje się jednak, że w takim przypadku 
będziemy mieć już zazwyczaj do czynienia z upływem dwudziestu je-
den dni, licząc od daty jej publikacji. Tym niemniej istnieje wówczas 
możliwość odmowy opublikowania sprostowania. Jednak przepis ten 
nie jest do końca jasny, nie wiadomo bowiem, czy to ponowne spro-
stowanie musi pochodzić od tej samej osoby zainteresowanej. Jeżeli 
nieprawdziwe lub nieścisłe fakty umieszczone w materiale prasowym 
dotyczą większej liczby osób, to nie wiadomo, dlaczego tylko ta, której 
pierwsze sprostowanie zostało opublikowane, ma być uprzywilejowana. 
Ponadto sprostowanie wysłane przez różne osoby może odnosić się 
do różnych kwestii i wówczas nie istnieje żadne uzasadnienie dla od-
rzucenia opublikowania jednego z nich na tej podstawie, że wcześniej 
jakieś sprostowanie dotyczące danego materiału prasowego zostało 
opublikowane. Poza tym wątpliwości rodziłyby się, gdyby jednocześnie 
zostało nadanych kilka wniosków o sprostowanie tego samego mate-
riału lub tego samego faktu w danym materiale. Łatwo można by było 
odrzucić te najmniej wygodne. Stąd interpretacja art. 33 ust. 2 pkt 1 p.p. 
powinna iść w kierunku uznania, że nie jest dopuszczalne ponowne 
prostowanie danej wiadomości przez podmiot, którego sprostowanie 
zostało już opublikowane. Nie może się więc ten przepis odnosić do sy-
tuacji, gdy występuje więcej osób prostujących dany materiał, a nawet 
dany konkretny fakt.

Ponadto zakaz ponownego sprostowania odnosi się, moim zdaniem, 
tylko do faktu prostowanego uprzednio przez ten sam podmiot. Jeżeli się 
okaże, że zainteresowany chce dokonać sprostowania odnoszącego się 
wprawdzie do tego samego materiału prasowego, ale do innego nieści-
słego lub nieprawdziwego faktu w nim zawartego, to redaktor naczelny 
nie może odmówić mu zamieszczenia sprostowania tylko z tego względu, 
że „odnosi się do wiadomości poprzednio sprostowanej”, gdyż kon-
kretna wiadomość nie była jeszcze przedmiotem sprostowania. Gdyby 
ustawodawca chciał wyrazić zakaz ponownego sprostowania przez tego 
samego zainteresowanego tego samego materiału prasowego, to w ten 



112 Sprostowanie prasowe we współczesnym orzecznictwie…

sposób sformułowałby fakultatywną możliwość odmowy sprostowania – 
a więc gdy „sprostowanie odnosi się do materiału prasowego uprzednio 
prostowanego”. Jednak użyto określenia „wiadomość” – które jest toż-
same z wyrażeniem „informacja”. Możliwość odmowy odnosi się wobec 
tego do sprostowania tej samej informacji, która już była przedmiotem 
sprostowania. Nie powinno się interpretować tego przepisu jako zmu-
szającego zainteresowanego do występowania ze sprostowaniem od razu 
co do wszystkich faktów umieszczonych w materiale prasowym, które 
jego zdaniem są nieścisłe lub nieprawdziwe.

Można także odmówić sprostowania, jeżeli nie zostało ono przedłożo-
ne przez zainteresowanego lub osobę bliską czy też następcę prawnego. 
Osoba zainteresowana to ta, której dotyczy prostowany fakt. Ustawo-
dawca nie określa przy tym, czy ma on jej dotyczyć bezpośrednio, czy 
pośrednio – wystarczy, że w jakikolwiek sposób się do niej odnosi.

Ostatnia fakultatywna możliwość odmowy sprostowania odnosi się 
do sytuacji, gdy osoba zainteresowana posłużyła się słowem obelżywym 
lub wulgarnym. Dotyczy to tylko przypadku, gdy osoba prostująca nie 
zgadza się na wykreślenie ze sprostowania tego typu wyrażeń, a jed-
nocześnie do obowiązków redaktora naczelnego należy dbanie o po-
prawność języka polskiego i unikanie wulgaryzmów. Wydaje się jednak, 
że w takiej sytuacji redaktor naczelny mógłby samodzielnie wyelimino-
wać z treści sprostowania określenia powszechnie uznane za obraźliwe 
lub wulgarne. Słowa obelżywe to takie, które są obelgą. Nie muszą przy 
tym być wulgarne – wystarczy, że kogoś znieważają, obrażają. Z kolei 
słowa wulgarne to słowa ordynarne, nieprzyzwoite, prostackie. Nieko-
niecznie muszą one być wobec kogoś obraźliwe, gdyż może się zdarzyć, 
że zainteresowany na co dzień posługuje się takim słownictwem. Nie 
ma znaczenia, czy słowa wulgarne lub obelżywe będą napisane w języku 
polskim, czy też innym. W takim przypadku redaktor naczelny może 
odmówić opublikowania sprostowania.
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11.3. Zasadność podziału  
na przesłanki obligatoryjne i fakultatywne  
odmowy publikacji sprostowania

Podział na przyczyny obligatoryjne i fakultatywne odmowy zamiesz-
czenia sprostowania jest dosyć zaskakujący. Należy przy tym podkreślić, 
że w dekrecie z dnia 21 listopada 1938 r. Prawo prasowe nie było takiego 
podziału – istniały tylko przesłanki fakultatywne. Dopiero w ustawie 
Prawo prasowe z 1984 r. po raz pierwszy podzielono przesłanki odmowy 
zamieszczenia sprostowania na fakultatywne i obligatoryjne.

W przypadku wystąpienia przesłanek obligatoryjnych wydaje się, 
że redaktor naczelny ma obowiązek odmówić sprostowania, a więc 
wprost nie wolno mu  go zamieszczać. Jednak w  praktyce powsta-
je wątpliwość, dlaczego nie może zamieścić w  swojej gazecie tego, 
co  jest nierzeczowe czy nie odnosi się do  faktów albo nie spełnia 
wymogów formalnych sprostowania, bo  jest dłuższe niż przewidu-
je to ustawa. Artykuł 33 ust. 1 i 2 p.p. wydaje się skonstruowany jako 
prawo podmiotowe – uprawniony ma więc kompetencję do podję-
cia określonej decyzji. Nie musi to być decyzja negatywna. Co więcej, 
redaktor naczelny może podjąć decyzję o zamieszczeniu sprostowa-
nia o treści karalnej, ponieważ uzna, że  lepszym rozwiązaniem jest 
narażenie się na  odpowiedzialność karną niż nieopublikowanie  
sprostowania.

W ramach postępowania sądowego nie jest z kolei wiadome, jakie 
znaczenie ma podział przesłanek odmowy opublikowania sprostowa-
nia na obligatoryjne i fakultatywne. Sąd bada jedynie prawidłowość 
dokonanej odmowy, a więc sprawdza, czy redaktor naczelny zmieścił 
się w granicach ustawowych przesłanek. Tymczasem nie wiadomo, czy 
w odniesieniu do przesłanek fakultatywnych sąd może uznać, że wpraw-
dzie zachodzą one w konkretnym przypadku, ale redaktor naczelny 
z owej fakultatywności skorzystać nie powinien – i nakazać opubliko-
wanie sprostowania. Wydaje się, że art. 33 ust. 1 i 2 p.p. nie jest adreso-
wany do sądu, ale tylko do redaktora naczelnego, i sąd może poruszać 
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się jedynie w zakresie przyczyny odmowy wskazanej przez redaktora 
naczelnego. Nawet w sytuacji fakultatywnych przesłanek odmowy kom-
petencję do ukształtowania własnego zachowania ma jedynie redaktor 
naczelny, a sąd co najwyżej może uznać, że nie zachodziła fakultatywna 
przesłanka odmowy zamieszczenia sprostowania, a nie że sam redaktor 
naczelny w tym konkretnym przypadku z tej fakultatywności nie powi-
nien był skorzystać.

Nie ma wobec tego, moim zdaniem, żadnego uzasadnienia podzia-
łu przesłanek na obligatoryjne i  fakultatywne. Wszystkie one powin-
ny zostać sformułowane jako uprawnienie, a  nie obowiązek. Istotne 
jest, że  nadal to  redaktor naczelny będzie ponosił odpowiedzialność 
za  opublikowane sprostowanie. Ponadto nie ma  żadnych przepisów 
prawnych, które wymuszałyby na redaktorze nieopublikowanie spro-
stowania z tego względu, że zachodzi jedna z przesłanek obligatoryjnej 
czy fakultatywnej odmowy publikacji sprostowania. Żadna osoba trzecia 
nie może wystąpić z roszczeniem do sądu przeciwko redaktorowi na-
czelnemu, że opublikował zbyt długie sprostowanie. Może natomiast 
skierować sprawę do sądu, jeżeli w sprostowaniu dojdzie do naruszenia 
jej dóbr osobistych (a należy nadmienić, że redaktor naczelny w ogóle 
nie ma uprawnienia do odmowy opublikowania sprostowania z tego 
względu, że  narusza ono dobra osobiste osoby trzeciej). Prokurator 
może z kolei wszcząć postępowanie karne, ale tylko gdy sprostowanie 
zawiera treść karalną.

Skoro więc w rzeczywistości wszystkie przesłanki są de facto fakulta-
tywne, to należałoby zrezygnować z podziału dokonanego w art. 33 ust. 1 
i 2 p.p. Co więcej, moim zdaniem należałoby albo wprowadzić przesłankę 
możliwości odmowy publikacji sprostowania w razie naruszenia dóbr 
osobistych osoby trzeciej lub samego redaktora naczelnego, albo wpro-
wadzić zapis o braku odpowiedzialności w takim przypadku redaktora 
naczelnego, który jest zmuszony przez ustawodawcę do publikacji ta-
kiego sprostowania.

Nie mogę także zgodzić się z poglądem, że sąd orzekający ma w każ-
dym przypadku obowiązek badania, czy nie zachodzą obligatoryjne 
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przyczyny odmowy opublikowania sprostowania11, gdyż sąd ma rozstrzy-
gać sprawę w granicach wniesionego powództwa. Jeżeli więc redaktor 
naczelny nie podniósł, że sprostowanie przekracza dopuszczalną obję-
tość, to nie można na tej podstawie oddalić powództwa o sprostowanie.

11.4. Obowiązek informacyjny spoczywający na redaktorze 
naczelnym i jego skutki w postępowaniu sądowym

Zgodnie z art. 33 ust. 3 p.p.:

[…] odmawiając opublikowania sprostowania, redaktor naczelny jest 
obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w  terminie 7  dni 
od  dnia otrzymania sprostowania, przekazać wnioskodawcy pisemne 
zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach. Jeżeli odmowa nastąpiła 
z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, należy wskazać fragmenty 
sprostowania, które nie nadają się do publikacji.

Ustawodawca, nakazując redaktorowi naczelnemu odpowiedzieć 
na piśmie na wniosek o sprostowanie, jednocześnie wydaje się zakre-
ślać późniejsze ewentualne granice sporu pomiędzy zainteresowanym 
a redaktorem naczelnym. Sąd cywilny będzie bowiem badał jedynie 
przyczyny wskazane w odpowiedzi redaktora naczelnego. Tylko one 
będą objęte zakresem rozpoznania.

W takim przypadku może powstać problem, jak należy postąpić w sy-
tuacji, gdy redaktor naczelny nie wskaże wszystkich powodów odmowy 
zamieszczenia sprostowania, które w rzeczywistości występują. Przy-
kładowo redaktor naczelny nie odmówi sprostowania z powodu słów 
obraźliwych i wulgarnych, które się w nim znajdują, a jedynie wskaże, 
że sprostowanie jest nierzeczowe. Pomimo że formalnie sąd jest zwią-
zany jedynie zakresem zarzutów podniesionych w piśmie redaktora 

11 Odmienny pogląd na gruncie starego stanu prawnego wyraziła K. Skubisz-Kępka, 
Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 290.
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naczelnego, to nie może żądać od niego opublikowania sprostowania, 
które byłoby naruszeniem jego obowiązków wynikających z ustawy 
Prawo prasowe, a więc nakazu unikania wulgaryzmów. Nie może także 
zmusić go wyrokiem do obrażania innych, gdyż takie zachowanie re-
alizowałoby znamiona karalnej zniewagi czy też naruszało cudze dobra 
osobiste. W takiej sytuacji, nawet jeżeli fakt ten nie zostanie podniesiony 
w odpowiedzi redaktora naczelnego, sąd z urzędu będzie musiał brać 
pod uwagę sposób sformułowania sprostowania. W ramach prowa-
dzonej rozprawy można ewentualnie w sposób ugodowy dojść w tej 
kwestii do porozumienia między stronami, a zainteresowany sam może 
się wówczas zgodzić na wykreślenie obraźliwych lub wulgarnych słów. 
Sąd nie może bowiem wyrokiem nakazać naruszenia prawa. Co więcej, 
uważam, że sam zainteresowany może jeszcze w trakcie trwania procesu 
sądowego zmienić w pewnym zakresie treść żądanego sprostowania.

Z kolei na podstawie art. 33 ust. 4 p.p.:

[…] redaktor naczelny nie może odmówić opublikowania sprostowa-
nia, jeżeli zastosowano się do jego wskazań. W przypadku nadesłania 
poprawionego sprostowania termin określony w art. 31a ust. 3 liczy się 
od dnia doręczenia wnioskodawcy zawiadomienia o odmowie i jej przy-
czynach.

Pomimo tak jasno brzmiącego przepisu uważam, że  jeżeli po po-
prawieniu sprostowania przez zainteresowanego redaktor naczelny 
zauważy, że zainteresowany posłużył się słowem wulgarnym lub ob-
raźliwym (na przykład użytym w języku obcym czy w jakiejś gwarze), 
ma obowiązek odmówić sprostowania. Taka sytuacja może wystąpić, 
gdy słowa te zostaną użyte w języku obcym i wówczas dopiero po pew-
nym czasie redaktor naczelny może się zorientować co do ich faktycz-
nego znaczenia. Należy także zauważyć, że poprawione sprostowanie 
przesłane przez zainteresowanego do redaktora naczelnego nie może 
zawierać elementów, które nie były wcześniej w nim zawarte. Nowy 
dwudziestojednodniowy termin odnosi się bowiem do merytorycznej 
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treści sprostowania, które było pierwotnie przedstawione. Stąd trafny 
jest wniosek Sadu Apelacyjnego w Warszawie12:

[…] poprawione sprostowanie nie powinno zawierać treści merytorycz-
nych wykraczających poza tekst nadesłany w terminie 21 dni od publi-
kacji, a tylko odnosić się [do] tych samych co poprzednio fragmentów 
tekstu, w postaci odpowiednio zmodyfikowanej, w związku ze wskaza-
niami redaktora naczelnego.

W jednym z orzeczeń Sąd Apelacyjny w Warszawie13 trafnie przyjął, że:

[…] niezasadny jest również zawarty w apelacji dalszy zarzut narusze-
nia przez sąd pierwszej instancji art. 33 ust. 4 prawa prasowego poprzez 
błędne uznanie, że  strona powodowa nie była zobligowana do  sko-
rzystania z  tak zwanego trybu naprawczego, o  którym mowa w  tym 
przepisie. Prawo prasowe nakłada na redaktora naczelnego obowiązek, 
w wypadku podjęcia decyzji o odmowie sprostowania, niezwłocznego 
przekazania, nie później jednak niż w terminie tygodniowym, podmio-
towi żądającemu sprostowania decyzji odmownej w  formie pisemnej 
wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy sprostowania. W wypadku, gdy 
odmowa sprostowania nastąpiła z  uwagi na  okoliczności określone 
w art. 33 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 prawa prasowego (a więc w ocenie redaktora 
naczelnego sprostowanie jest nierzeczowe lub nie odnosi się do  fak-
tów, jego treść zawiera treści karalne albo podważa fakty stwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem dotyczącym osoby dochodzącej publikacji 
sprostowania), na  redaktora naczelnego nałożony został dodatkowy 
obowiązek wskazania fragmentów sprostowania, które nie nadają się 
do publikacji. Ponadto art. 33 ust. 4 wskazuje, że jeżeli zastosowano się 

12 Wyrok SA w Warszawie z dnia 10 września 2015 r., I ACa 2077/14, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/154500000000503_I_
ACa_002077_2014_Uz_2015-09-10_001 (8.12.2016).

13 Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 lutego 2015 r., VI ACa 1762/14, dz. cyt.
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do jego wskazań, redaktor naczelny nie może odmówić opublikowania 
sprostowania. Z  przepisu tego skarżący wywodzi obciążający powo-
da w tej sprawie obowiązek ponownego zwrócenia się do pozwanego 
z  żądaniem sprostowania po  odmowie sprostowania zawartej w  pi-
śmie z 10 marca 2014 r. Skarżący pomija jednak zasadniczą okoliczność, 
że treść odmowy sprostowania w piśmie z 10 marca 2014 r. nie zawiera 
żadnych wskazówek, których spełnienie przez powoda gwarantowa-
łoby zamieszczenie zmodyfikowanego tekstu sprostowania, zgodnie 
z art. 33 ust. 4 prawa prasowego. Jak zostało to już wskazane powyżej, 
pozwany w piśmie z dnia 10 marca 2014 r. wskazał, że cały tekst spro-
stowania stanowi polemikę z  artykułem prasowym, jest nierzeczowy 
i w efekcie niezgodny z art. 31a ust. 1 ustawy prawo prasowe. Odmowa 
zamieszczenia sprostowania była więc definitywna i nie pozostawiała 
pola do stosowania przez powoda jakiegokolwiek trybu naprawczego. 
Tym samym całkowicie bezprzedmiotowe byłoby podejmowanie przez 
stronę powodową prób modyfikacji uprzedniego sprostowania.

Trafnie przyjęto, że nie można w nieskończoność stosować trybu na-
prawczego. Jeżeli bowiem prostujący zastosuje się do uwag, to redaktor 
naczelny nie może odmówić mu opublikowania sprostowania. Ponadto 
w sytuacji, która była podstawą wyżej cytowanego wyroku, redaktor na-
czelny zakwestionował całość sprostowania – nie wskazał ewentualnych 
fragmentów, które należałoby zmodyfikować czy usunąć. Stąd powód 
po wycięciu części sprostowania, którego opublikowania domagał się 
w pozwie, nie miał obowiązku domagać się ponownie zastosowania 
procedury wewnątrzredakcyjnej celem jego rozpowszechnienia.



12. Problematyka związana 
z dochodzeniem opublikowania 
sprostowania przed sądem

Problematyka procesowa dotycząca dochodzenia roszczenia o spro-
stowanie przed sądem znalazła się w dwóch przepisach ustawy Prawo 
prasowe – w art. 39 oraz 52 p.p. Postępowanie wszczyna się w sytuacji, 
gdy redaktor naczelny odmówił zamieszczenia sprostowania lub naru-
szył zasady jego publikacji.

Współcześnie na gruncie ustawy Prawo prasowe z 1984 r. dochodzenie 
publikowania sprostowania prasowego odbywa się w drodze procesu 
cywilnego. Jednak w poprzednio obowiązujących aktach normatywnych 
sprostowanie było dochodzone w ramach procesu karnego – sąd karny, 
wymierzając karę za nieopublikowanie sprostowania, nakazywał jedno-
cześnie jego opublikowanie. Co więcej, przewidziana była dodatkowa 
grzywna za zwłokę w publikacji. Wydaje się, że z punktu widzenia eko-
nomiki procesowej oraz zasad sprawiedliwości rozwiązanie poprzednie 
było generalnie trafniejsze, gdyż w ramach jednego procesu karnego 
następowało jednocześnie ukaranie sprawcy czynu zabronionego, jak 
również orzeczenie obowiązku publikacji. Obecnie brak jest sankcji 
karnej za nieopublikowanie sprostowania – stąd też „opłaca się” nie wy-
wiązywać z tego obowiązku przewidzianego w ustawie Prawo prasowe.

Jako propozycję de lege ferenda należałoby także rozważyć, czy traf-
niejszym rozwiązaniem nie byłoby dochodzenie sprostowania w ramach 
postępowania sądowoadministracyjnego, przy jednoczesnym dopusz-
czeniu orzeczenia administracyjnej kary grzywny.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 p.p. jeżeli redaktor naczelny odmówił opu-
blikowania sprostowania albo sprostowanie nie ukazało się w terminie 
określonym w art. 32 ust. 1-3 lub ukazało się z naruszeniem art. 32 ust. 4 
lub 5, zainteresowany podmiot, o którym mowa w art. 31a ust. 1 lub 
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2, może wytoczyć powództwo o opublikowanie sprostowania. Jak wy-
nika z tego przepisu, nie tylko odmowa zamieszczenia sprostowania 
może skutkować zainicjowaniem sprawy sądowej. Ustawodawca wskazał 
bowiem, że nawet w przypadku jego „wadliwego” ukazania się można 
wszcząć proces. Wadliwość w umieszczeniu sprostowania odnosi się do:
1. terminów jego publikacji;
2. naruszenia zasad co do formy sprostowania, a więc nieopublikowanie 

go w tym samym dziale i taką samą czcionką, co materiał prasowy, 
którego dotyczy, pod widocznym tytułem „Sprostowanie”. W przy-
padku przekazu za pomocą dźwięku lub obrazu i dźwięku – gdy 
sprostowanie nie zostało wyraźnie zapowiedziane oraz nie nastąpiło 
w przekazie tego samego rodzaju i o tej samej porze;

3. dokonywania niedopuszczalnych skrótów oraz innych zmian bez 
zgody prostującego.
W sytuacji naruszenia wymogów formalnych dotyczących rozpo-

wszechnienia sprostowania zainteresowany za pośrednictwem sądu 
może żądać jego ponownego rozpowszechnienia. Można bowiem wów-
czas przyjąć, że poprzez publikację sprostowania „z wadami” nie doszło 
do realizacji roszczenia zainteresowanego.

12.1. Pozew o nakazanie sprostowania materiału prasowego

Pozew powinien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 187 § 1 
k.p.c. Musi więc w pierwszym rzędzie wskazywać pozwanego redaktora 
naczelnego dziennika lub czasopisma, który w momencie występowa-
nia z roszczeniem zajmuje w gazecie takie stanowisko. Ponadto pozew 
powinien zawierać dokładnie określone żądanie oraz przytoczenie oko-
liczności faktycznych je uzasadniających. Do okoliczności faktycznych 
należy zaliczyć: tytułu dziennika lub czasopisma oraz tytuł materia-
łu prasowego, datę publikacji i treść artykułów prasowych objętych 
sprostowaniem, treść samego sprostowania, fakt jego przedstawienia 
redaktorowi naczelnemu i treść jego odpowiedzi. W ramach roszczenia 
powód powinien dokładnie określić treść żądanego sprostowania oraz 
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miejsce, w którym powinno ono zostać zamieszczone. Ewentualnie gdy 
możliwy termin opublikowania sprostowania przekracza sześć miesięcy, 
można zażądać opublikowania sprostowania dodatkowo w ciągu mie-
siąca od dnia otrzymania sprostowania w odpowiednim ze względu 
na krąg odbiorców dzienniku. Powód może w tym przypadku wska-
zać dziennik, który jest jego zdaniem odpowiedni. Sąd wówczas może 
to żądanie rozstrzygnąć, badając jego zgodność i celowość na podstawie 
art. 32 ust. 2 p.p.

12.2. Dopuszczalność modyfikacji  
treści sprostowania w pozwie

Najwięcej kontrowersji związanych jest z dopuszczalnością modyfikacji 
treści żądanego sprostowania w pozwie lub z jej brakiem. Zasadniczo na-
leży wystąpić o opublikowanie sprostowania identycznego z tym, które 
zostało zgłoszone redaktorowi naczelnemu. Treść samego sprostowania 
tworzy bowiem stan faktyczny, który podlega rozpatrzeniu przez sąd i co 
do którego wypowiadał się lub co najmniej mógł się wypowiedzieć re-
daktor naczelny. W jednym z orzeczeń Sąd Okręgowy w Toruniu1 przyjął 
jednak, że drobne zmiany pomiędzy treścią zgłoszonego redaktorowi 
naczelnemu sprostowania a sprostowaniem zamieszczonym w pozwie 
nie mają większego znaczenia dla zasądzenia roszczenia, zwłaszcza 
że pominięte fragmenty nie były kwestionowane przez redaktora naczel-
nego, który jedynie stwierdził, że nie opublikuje sprostowania z uwagi 
na to, że informacje zawarte w materiale prasowym były ścisłe i rzetelne. 
Co więcej, sąd ten uznał, że redaktor naczelny nie może dokonywać 
żadnych zmian w sprostowaniu. Nie są z kolei wykluczone zmiany doko-
nane przez wnioskodawcę. W innym orzeczeniu Sąd Okręgowy w War-
szawie, a następnie Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpatrujący apelację 

1 Wyrok SO w Toruniu z dnia 26 września 2013 r., I C 1702/13, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/151025000000503_I-

_C_001702_2013_Uz_2013-09-26_001 (23.11.2016).
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od wyroku Sądu Okręgowego, również uznał, że dopuszczalne są drobne 
zmiany w treści sprostowania zgłoszonego redaktorowi naczelnemu 
oraz następnie zgłoszonego jako roszczenie w pozwie:

Z  przepisów prawa prasowego w  żadnym razie nie wynika, iż  warun-
kiem uwzględnienia powództwa o  sprostowanie jest żądanie sprosto-
wania w  pełnym zakresie kierowanym do  redaktora naczelnego, bez 
możliwości jego późniejszego ograniczenia.

W innym orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Warszawie2 również dopuścił 
modyfikację treści sprostowania w pozwie:

W dniu 27  lutego 2014 r. strona powodowa zwróciła się do pozwanej 
o  opublikowanie sprostowania. Treść żądanego sprostowania była 
dłuższa aniżeli żądanie sprostowania zawarte w  pozwie. Poza treścią 
objętą żądaniem pozwu w  tej sprawie, powód wnosił również o  za-
mieszczenie w  treści żądanego sprostowania dodatkowego zdania 
o brzmieniu: „Prezes spółki […] sp. z o.o. nie wypowiadał się oraz nie 
zeznawał treści przytoczonych w artykule ani nie przekazywał żadnych 
pieniędzy innym podmiotom w celu przymuszenia ich do wycofania się 
z udziału w przetargu publicznym”. Zdanie to nie zostało następnie za-
warte w żądaniu sprostowania objętym pozwem. Jednakże okoliczność 
ta nie oznacza – jak wywodzi skarżący w apelacji – że treść żądanego 
w  tej sprawie sprostowania znacząco odbiega od  treści sprostowania 
zawartej w piśmie powoda z dnia 26 lutego 2014 r. Nie oznacza również, 
że  pozwany nie miał możliwości przedprocesowego odniesienia się 
do treści żądanego sprostowania. Bez znaczenia w okolicznościach tej 
sprawy jest przy tym przywoływana w apelacji treść art. 32 ust. 5 prawa 
prasowego, która to norma zakazuje redaktorowi naczelnemu dokony-
wać bez zgody wnioskodawcy jakichkolwiek skrótów lub innych zmian 
w tekście nadesłanego sprostowania. Z uzasadnienia odmowy sprosto-

2 Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 lutego 2015 r., VI ACa 1762/14, dz. cyt.
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wania skierowanej przez redaktora naczelnego do powoda wynika bo-
wiem, że zakwestionował on cały tekst sprostowania, w tym również 
tę część, która została objęta żądaniem pozwu. Brak więc jakichkolwiek 
podstaw do stwierdzenia – na którym wydaje się opierać powyższy za-
rzut apelacji – że gdyby treść sprostowania nie zawierała dodatkowego 
zdania pominiętego następnie w pozwie – żądanie sprostowania zosta-
łoby przez pozwanego uwzględnione. W konsekwencji bezzasadny jest 
również zarzut odwołujący się do art. 33 ust. 4 prawa prasowego i pod-
noszący brak tożsamości treści roszczenia dochodzonego w tej sprawie 
z  treścią sprostowania zawartego w  piśmie przedprocesowym z  dnia 
26 lutego 2014 r.

Dopuszczono więc możliwość ograniczenia treści żądanego sprosto-
wania. Z takim poglądem można się zgodzić, zwłaszcza jeżeli usunięte 
fragmenty były wcześniej przedmiotem rozważań w postępowaniu przed 
redaktorem naczelnym i nie zostały zakwestionowane w postępowaniu 
wewnątrzredakcyjnym lub mają charakter kosmetyczny.

Trudniejsza w ocenie jest sytuacja, gdy redaktor naczelny w ramach 
procedury wewnątrzredakcyjnej wskazał fragmenty, które jego zdaniem 
nie nadają się do publikacji (a w pozostałym zakresie wyraził wolę publi-
kacji sprostowania), a zainteresowany, występując z pozwem, ograniczył 
treść sprostowania właśnie o te wskazane wcześniej przez redaktora 
naczelnego fragmenty. Samo zaś wystąpienie z pozwem było efektem 
wcześniejszego uchybienia dwudziestojednodniowemu terminowi 
zawitemu. W takiej sytuacji wystąpienie z roszczeniem do sądu jest 
niepotrzebne, ale trudno byłoby oddalić powództwo z uwagi na samą 
jego zasadność – uznaną w postępowaniu wewnątrzredakcyjnym przez 
redaktora naczelnego. Z uwagi jednak na to, że pozwany nie dał powodu 
do wytoczenia powództwa, koszty procesu oraz zastępstwa procesowego 
powinien ponosić powód.

Możliwa byłaby także sytuacja, że w ramach postępowania wewnętrz-
nego redaktor naczelny zaproponował zainteresowanemu zmianę lub 
usunięcie fragmentów sprostowania, a powód, wytaczając powództwo, 
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z częścią zaproponowanych zmian się nie zgadzał. Może wówczas zażą-
dać publikacji sprostowania z częściowo usuniętymi fragmentami, co do 
których powód przyznał rację redaktorowi naczelnemu. Jeżeli sąd uzna 
następnie, że powód słusznie domaga się zamieszczenia w takiej formie 
sprostowania (a więc łącznie z częścią zakwestionowanych przez redak-
tora naczelnego fragmentów), to koszty procesowe w całości powinien 
ponieść redaktor naczelny.

Zasadniczo niedopuszczalne byłoby natomiast poszerzanie treści 
sprostowania przed sądem, chyba że dodane elementy miałyby charakter 
absolutnie drugorzędny, a modyfikacja nastąpiła jedynie z uwagi na lep-
sze brzmienie samego sprostowania. W każdym razie niedopuszczalne 
byłoby odejście od sensu sprostowania żądanego wcześniej od redaktora 
naczelnego.

Można także w ten sposób sformułować pozew, że każde odniesienie 
się do nieprawdziwego lub nieścisłego faktu stanowi odrębne sprostowa-
nie, a sam pozew zawiera roszczenie o opublikowanie zbioru sprostowań. 
Wówczas roszczenie takie byłoby bardziej elastyczne dla ewentualnego 
rozstrzygnięcia sądu. Jednak w takiej sytuacji sąd może przyjąć, że skoro 
każde roszczenie jest de facto odrębnym roszczeniem o sprostowanie, 
to kwotę należnej opłaty sądowej w wysokości 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 6 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)3 należy odnieść 

3 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 623). Tak również przy-
jął Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9  lutego 2016 r., I ACz 
106/16, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe-
/151500000000503_I_ACz_000106_2016_Uz_2016-02-09_001 (3.12.2016). 
Oddalił on zażalenie na zarządzenie przewodniczącego w Sądzie Okręgowym 
w Katowicach, który na podstawie art. 130 2 § 1 k.p.c. zarządził zwrot pozwu 
w sprawie nakazania opublikowania sprostowania wobec stwierdzenia, że po-
wodowie reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika uiścili opłatę 
sądową w wysokości 30 zł, podczas gdy należna od takiego pozwu opłata sądowa 
wynosi 600 zł. W sprawie tej powodowie bronili się tym, że z uwagi na brak 
ścisłego wyszczególnienia opłaty od pozwu o nakazanie sprostowania należy 
uiścić opłatę podstawową w wysokości 30 zł stosownie do art. 14 ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Sąd Apelacyjny, 
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do każdego z roszczeń odrębnie, a więc pomnożyć ją zgodnie z liczbą 
żądanych sprostowań, każde z nich może bowiem być przedmiotem 
odrębnego pozwu, a na potrzeby procesowe następuje jedynie ich ku-
mulacja w jednym piśmie procesowym.

12.3. Terminy zawite w postępowaniu  
o nakazanie sprostowania

W ustępie 2 art. 39 p.p. przewidziano termin, w którym można wystąpić 
z roszczeniem o sprostowanie. Mianowicie roszczenie to wygasa, jeżeli 
nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia opublikowania materiału 
prasowego. W doktrynie i orzecznictwie przyjęto, że jest to termin zawi-
ty (inaczej nazywany prekluzją). Termin zawity to taki termin do podjęcia 
czynności o znaczeniu prawnym, z którego niezachowaniem ustawa 
wiąże ujemne skutki dla strony, a w szczególności powoduje utratę 
uprawnień4. Zdaniem Sądu Najwyższego:

[…] pojęcie terminu zawitego jest pojęciem doktrynalnym, nie wystę-
pującym w treści przepisów obowiązującego prawa. W konsekwencji 
przepisy kodeksu cywilnego, bądź ustaw szczególnych zawierają jedy-
nie określenie pewnego terminu nie wyrażając expressis verbis, że  ter-
min przewidziany w  tym przepisie jest terminem zawitym. Przepisy 
obowiązującego prawa, w  tym zawarte w  kodeksie cywilnym, nie za-
wierają także zestawienia cech, terminów zawitych. Określenie isto-
ty terminów zawitych i  ich cech jest więc wynikiem procesu analizy 
przez doktrynę oraz judykaturę przepisów, w  których ustawodawca 
określił konkretne terminy zawite. W konsekwencji jedynie w drodze 
wykładni określonego przepisu zawierającego termin do  zgłoszenia 
określonego żądania można ostatecznie sformułować wniosek co do 

oddalając zażalenie, jako podstawę opłaty od pozwu o sprostowanie przyjął 
właśnie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

4 Zob. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1967, s. 307.
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charakteru danego terminu, a więc czy jest to termin przedawnienia, 
czy też termin zawity5.

Niewątpliwie do obliczania upływu terminu zawitego stosuje się regu-
lację kodeksu cywilnego dotyczącego terminów. Wynika to z art. 110 k.c., 
który stanowi, że „[j]eżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego 
organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określa-
jąc sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe”. Stąd termin 
oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem 
dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowej dacie, a gdyby takie-
go dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. 
Z roszczeniem o nakazanie opublikowania sprostowania należy więc 
odpowiednio wystąpić do ostatniego dnia, który odpowiada dziennej 
dacie publikacji spornego materiału prasowego. Z kolei jeżeli koniec 
terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo 
za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Chociaż wskazany termin jest terminem zawitym, to można stoso-
wać do niego w drodze analogii niektóre regulacje dotyczące terminów 
przedawnienia. W uchwale z dnia 10 marca 1992 r.6 Sąd Najwyższy przy-
jął, że:

[…] udzielenie odpowiedzi na  pytanie, czy co  do zasady możliwe jest 
stosowanie do prekluzji przepisów o przedawnieniu, musi być poprze-
dzone wyjaśnieniem, czy są  w  danym wypadku spełnione przesłanki 
stosowania analogii; tymi przesłankami są: istnienie luki w prawie oraz 
podobieństwo stanu unormowanego ze  stanem nieunormowanym. 
Nie ulega wątpliwości, że  ostatnia przesłanka w  rozpoznawanej spra-
wie występuje; prekluzja i przedawnienie są do siebie podobne. Bardziej 
skomplikowane już jest zagadnienie luki w prawie. Otóż w zakresie sto-
sowania prawa cywilnego spotykamy się z takimi sytuacjami, które nie 

5 Wyrok SN z dnia 10 października 2008 r., II CSK 216/08, LEX nr 577165.
6 Uchwała SN z dnia 10 marca 1992 r., III CZP 10/92, OSP 1993 nr 2 poz. 30.
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pozostają poza sferą zainteresowania prawa, a mimo to nie są norma-
tywnie uregulowane. Taką właśnie sytuację traktuje się w orzecznictwie 
jako lukę w prawie (orzeczenie SN z 9 VI 1948 r., OSN 1949, poz. 18 oraz 
orzeczenie SN  z  15 XII 1958 r., OSPiKA 1960, poz.  147). Jak wykazuje 
praktyka sądowa stosowanie w każdym wypadku przepisów o prekluzji 
w sposób bezwzględny, tzn. wyłączający wszelką możliwość łagodzenia 
ich ostrości w  taki sposób, jaki ustawa przewiduje co  do przedawnie-
nia, byłoby niejednokrotnie całkowicie nieadekwatne do potrzeb życia 
i kłóciłoby się z poczuciem sprawiedliwości. Można więc przyjąć, że ta-
kie uregulowanie nie odpowiadające uzasadnionym potrzebom życia 
jest równoznaczne z brakiem uregulowania, a więc że w takim wypadku 
występuje także luka w prawie, usprawiedliwiająca stosowanie analogii. 
Z kolei w związku z tym, że  jako jedną z dalszych, bardziej szczegóło-
wych przesłanek stosowania analogii w  doktrynie przyjmuje się brak 
ustawowego zakazu stosowania tego zabiegu interpretacyjnego, trzeba 
stwierdzić, że co do prekluzji taki zakaz w prawie polskim nie istnieje.

Między innymi do terminu zawitego odpowiednie zastosowanie 
znajdują art. 121 pkt 4 k.c. (zawieszenie biegu terminu przedawnienia 
z powodu siły wyższej) oraz art. 123 § 1 pkt 2 k.c. („Bieg przedawnienia 
przerywa się (…) poprzez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko 
której roszczenie przysługuje”)7. Należy jednak zauważyć, że w drodze 
analogii Sąd Najwyższy nakazał stosować również art. 123 § 1 pkt 2 k.c.8 
Stąd wydaje się, że w przypadku każdoczesnego naruszenia terminu 

7 Zob. K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 279 i podana tam 
literatura.

8 Postanowienie SN  z  dnia 1  grudnia 1971 r.,  III CRN 320/71, OSNC 1972 
nr 6 poz. 111. W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy stwierdził, iż „niewątpliwie 
termin z art. 31 ust. 1 [ustawy Prawo prasowe – przyp. autorki] jest termi-
nem zawitym, do którego nie odnoszą się wprost przepisy art. 117 i nast. k.c. 
o przedawnieniu roszczeń majątkowych. Jednakże brak unormowania w ko-
deksie cywilnym wpływu określonych czynności prawnych czy procesowych 
na bieg terminów zawitych nie może prowadzić do skutków sprzecznych z za-
mierzeniami ustawodawcy”.
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zawitego sąd powinien zbadać, czy nie znajdują odpowiedniego zasto-
sowania przepisy kodeksu cywilnego dotyczące przerwy czy zawieszenia 
terminu przedawnienia. Powstaje jednak wątpliwość, czy sąd z urzędu 
powinien uwzględniać upływ terminu nawet w sytuacji, gdy nie zostało 
to podniesione przez pozwanego, a jeżeli zostało, to czy z urzędu powi-
nien zbadać, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z zawieszeniem 
lub przerwą tego terminu.

Przepisy, które ewentualnie można by stosować do sprostowań, to:
1) artykuł 121 k.c. – zgodnie z powołanym przepisem bieg przedawnienia 

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu między innymi 
co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie 
może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym 
do rozpoznawania spraw danego rodzaju przez czas trwania prze-
szkody;

2) artykuł 123 k.c. – zgodnie z § 1 bieg przedawnienia przerywa się:
• przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym 

do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju 
albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu 
dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia rosz-
czenia,

• przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie 
przysługuje,

• przez wszczęcie mediacji;
3) artykuł 124 k.c. – zgodnie z § 1: „po każdym przerwaniu przedawnie-

nia biegnie ono na nowo”; § 2: „W razie przerwania przedawnienia 
przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem 
powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń 
danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie 
mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie 
to nie zostanie zakończone”;

4) artykuł 125 k.c. – który w § 1 przewiduje, że: „roszczenie stwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego 
do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu 
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polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą 
przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą 
przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upły-
wem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego 
rodzaju był krótszy”.

Sąd Najwyższy w przywołanym wyżej wyroku stwierdza, że:

[…] o tym, że w przepisie określającym termin mamy do czynienia z ter-
minem zawitym jednoznacznie przesądza użycie przez ustawodawcę 
zwrotu, że  prawo do  wytoczenia powództwa, czy zgłoszenia żądania 
po  jego upływie, wygasa. Nie zawsze jednak w  przypadku terminów 
zawitych ustawodawca posługuje się tak jednoznacznym sformułowa-
niem. W przypadku terminu przedawnienia roszczenia brak jest zakazu 
dochodzenia przedawnionego roszczenia, a  jedynie dochodzący rosz-
czenia musi liczyć się z możliwością podniesienia przez dłużnika zarzu-
tu przedawnienia. Z  tego względu posłużenie się przez ustawodawcę 
zwrotem, że  z  roszczeniem można wystąpić tylko w  określonym ter-
minie, nie jest odpowiednie w przypadku terminu przedawnienia rosz-
czenia, którego istotą jest jedynie określenie terminu, w ciągu którego 
można wnieść powództwo bez narażenia się na zarzut przedawnienia. 
Ponadto ustawodawca zazwyczaj wprost w przepisie stanowi, że okre-
ślony termin jest terminem przedawnienia roszczenia, np. w art. 229 § 1 
k.c., w art. 390 k.c., art. 442 k.c., art. 552 k.c., czy art. 646 k.c. Tym bar-
dziej określenie wprost, że określony termin jest terminem przedawnie-
nia jest konieczne w sytuacji, gdy termin ten jest terminem krótszym 
od ogólnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z art. 118 
k.c., według którego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, ter-
min przedawnienia wynosi lat dziesięć, a  dla roszczeń o  świadczenia 
okresowe oraz roszczeń związanych z  prowadzeniem działalności go-
spodarczej – trzy lata. Krótsze terminy do dochodzenia roszczeń w sto-
sunku do  przewidzianych w  art.  118 k.c., stanowią wyjątek od  reguły 
przewidzianej w tym przepisie. W konsekwencji ustanawiając krótsze 
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terminy przedawnienia roszczeń od terminów przewidzianych w tym 
przepisie ustawodawca powinien jednoznacznie dać wyraz temu, 
że ustanawia wyjątek od reguły przewidzianej w art. 118 k.c. Powinien 
to uczynić nie tylko przez określenie krótszego terminu do dochodze-
nia określonego roszczenia, ale także przez określenie, że jest to termin 
przedawnienia. Dla przykładu taka technika legislacji została zastoso-
wana we  wskazanych wcześniej przepisach kodeksu cywilnego, które 
przewidują krótsze terminy przedawnienia roszczeń od terminów prze-
widzianych w  art.  118 k.c. Tym bardziej jest to  konieczne ze  względu 
także na to, że cechą terminów zawitych jest ich krótki czas. Terminy 
zawite są ustanawiane często w interesie publicznym, dla uregulowania 
w rozsądnym czasie skutków prawnych określonych zdarzeń podjętych 
w interesie publicznym. Przyjęcie, że określone roszczenie majątkowe 
ulega przedawnieniu nierozerwalnie wiąże się z  możliwością podnie-
sienia zarzutu przedawnienia, (art.  117 §  2 k.c.), rozpoczęciem biegu 
tego terminu w sposób określony w art. 120 k.c., czy przerwą biegu tego 
terminu (art. 123 k.c.). Termin zgłoszenia określonego roszczenia, któ-
rego rozpoczęcie biegu, sposobu dochodzenia i skutków upływu odbie-
ga od zasad wynikających z wymienionych wyżej przepisów wskazuje 
na to, że termin ten nie jest terminem przedawnienia. W szczególności 
za  termin przedawnienia nie będzie można uznać zazwyczaj takiego 
terminu dochodzenia roszczenia, którego rozpoczęcie nie jest związa-
ne z wymagalnością tego roszczenia, lecz innym zdarzeniem, którego 
upływ powoduje niemożność wniesienia określonego powództwa, czy 
też w przypadku ustanowienia takiej procedury dochodzenia roszcze-
nia, w której nie jest możliwe zgłoszenie zarzutu przedawnienia przez 
dłużnika ze skutkami wynikającymi z art. 123 k.c.

Wydaje się, że sensem wprowadzenia terminu prekluzyjnego w art. 39 
ust. 2 p.p. jest konieczność zapewnienia normalnego funkcjonowania 
prasy oraz ułożenia w zakreślonym czasie stosunków prawnych pomię-
dzy stronami – zainteresowanym oraz redaktorem naczelnym. Uznano 
bowiem, że nie jest dopuszczalne, aby ów „miecz Damoklesa” w postaci 
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roszczenia o sprostowanie ciągle „wisiał” nad redaktorem naczelnym. 
Trafnie jednak Dobosz9 podnosi, że jest to wyjątek od zasady, iż roszcze-
nia niemajątkowe (a do takich należy roszczenie o sprostowanie) się nie 
przedawniają. Należy przy tym pamiętać, że terminy prekluzyjne w ogóle 
nie zostały uregulowane w kodeksie cywilnym – stąd wiele przepisów 
dotyczących terminów przedawnienia stosuje się do nich. Można więc 
przyjąć, że terminy prekluzyjne dotyczące roszczeń niemajątkowych rów-
nież nie powinny ulegać wygaśnięciu, a w przypadku sprostowania praso-
wego brak dochodzenia roszczenia wpływa, niestety, na jego skuteczność.

Chciałam jednak zaznaczyć, że nie jestem zwolenniczką poglądu, 
że  z  roszczeniem niemajątkowym można wystąpić zawsze, nawet 
po upływie wielu lat licząc od powstania takiego uprawnienia. Wyda-
je się wręcz, że również w odniesieniu do roszczeń niemajątkowych 
takie terminy powinny zostać wprowadzone, gdyż nie jest, moim zda-
niem, słuszne, aby na zobligowanym wciąż ciążyła groźba wytoczenia 
powództwa. Stąd należałoby rozważyć, czy w odniesieniu do innych 
roszczeń niemajątkowych nie byłoby warto wprowadzić albo termi-
nów prekluzyjnych, albo przedawnienia. Wprawdzie termin roczny jest, 
moim zdaniem, zbyt krótki10, tym niemniej występowanie po wielu 
latach z roszczeniem niemajątkowym wydaje się mieć charakter nę-
kania przeciwnika procesowego. Ewentualnie tylko można wówczas 
rozważać kwestię nadużycia prawa. Stąd uważam, że określenie przez 
ustawodawcę terminu, w którym można dochodzić przed sądem spro-
stowania, jest słusznym rozwiązaniem. Natomiast należałoby rozważyć, 
czy nie powinien on być nieco dłuższy. Ideą sprostowania jest bowiem, 
aby społeczeństwo jak najprędzej dowiedziało się o wersji prostującego. 
Jeżeli sprostowanie będzie opublikowane w odległym czasie, to nikt nie 
będzie już pamiętał treści, których ono dotyczy11.

      9 Zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, dz. cyt., s. 254.
10 Tak samo I. Dobosz, Prawo prasowe, dz. cyt., s. 254.
11 Zdaniem Skubisz-Kępki należałoby go raczej skrócić – zob. K. Skubisz-Kępka, 

Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 280.
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12.4. Dopuszczalność modyfikacji treści sprostowania 
w trakcie trwania procesu sądowego  
oraz w wyroku sądowym

W procesie sądowym zasadniczo dopuszczalna jest zmiana powództwa, 
o ile nie wpływa na zmianę właściwości (art. 193 § 1 k.p.c.). Treść spro-
stowania wchodzi w skład roszczenia przedstawionego sądowi do roz-
strzygnięcia. Sąd podejmuje więc decyzję co do treści ściśle określonego 
sprostowania, które wcześniej było przedmiotem postępowania przed 
redaktorem naczelnym i co do którego podjął on negatywną decyzję 
w zakresie jego publikacji. Dyskusyjne jest wobec tego, na ile zgodnie 
z art. 193 § 1 k.p.c. dopuszczalna jest zmiana powództwa w zakresie 
modyfikacji treści sprostowania, pamiętając przy tym, że bez względu 
na treść sprostowania właściwość sądu nie ulegnie zmianie. Przy roz-
strzyganiu tego problemu należy również wziąć pod uwagę terminy 
zawite określone w ramach procedury dotyczącej zamieszczania spro-
stowań.

Z kwestią ewentualnej zmiany treści sprostowania przed sądem wiąże 
się również problem samego uprawnienia sądu do dokonywania zmia-
ny w treści sprostowania. Sama treść sprostowania jest zaś nie tylko 
roszczeniem, ale również zakreśla stan faktyczny, co do którego decyzję 
ma podjąć sąd. Sprostowanie jest bowiem najpierw rozpatrywane w ra-
mach postępowania wewnątrzredakcyjnego i redaktor naczelny podej-
muje decyzję pozytywną lub negatywną co do jego konkretnej treści. 
Zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c. po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, 
biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. 
Z kolei na podstawie art. 321 § 1 k.p.c. sąd nie może wyrokować co do 
przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. 
Jednak „sprecyzowanie przez Sąd orzekający przedmiotu powództwa 
nie może być uważane oraz traktowane jako przejaw naruszenia zakazu 
orzekania ponad żądanie”12.

12 Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2007 r., I CSK 81/07, LEX nr 469996.



12. Problematyka związana z dochodzeniem opublikowania… 133

Przede wszystkim istotne jest, że przyczyny odmowy opublikowania 
sprostowania można zasadniczo podzielić na formalne i materialne. 
Do tych formalnych zaliczam przyczyny określone w art. 33 ust. 1 pkt 2 
i 313 oraz w art. 33 ust. 2 pkt 1 i 2 p.p.14 W sytuacji, gdy proces cywilny 
odnosi się do tych przesłanek formalnych nieopublikowania sprostowa-
nia, które wskazał w swoim piśmie redaktor naczelny, należy zauważyć, 
że sama treść sprostowania nie była właściwym przedmiotem bada-
nia w postępowaniu wewnątrzredakcyjnym. Trudno sobie wyobrazić, 
że w takim przypadku powód będzie chciał dokonywać jakichkolwiek 
zmian w treści samego sprostowania. Także sąd nie będzie więc ge-
neralnie badał jego merytorycznej treści, a jedynie rozstrzygnie, czy 
formalna przyczyna odmowy opublikowania sprostowania wystąpiła, 
czy też nie wystąpiła – i odpowiednio bądź oddali powództwo, bądź 
nakaże opublikować sprostowanie. W takiej jednak sytuacji sąd będzie 
zmuszony pod pewnymi aspektami rozważyć treść sprostowania – nie 
może bowiem dopuścić do jego publikacji, jeżeli zawierałoby ono treść 
karalną czy też wulgaryzmy bądź słowa obraźliwe.

Natomiast kwestia rzeczowości bądź nierzeczowości czy podważania 
faktów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem nie ma, moim zda-
niem, znaczenia dla samej publikacji, skoro nie była kwestionowana 
przez redaktora naczelnego w  postępowaniu wewnętrznym. Należy 
bowiem pamiętać, że w kolejnym numerze dziennika lub czasopisma 
może on umieścić swój komentarz do tegoż sprostowania. Jedyna kwe-
stia wątpliwa z uwagi na przesłanki formalne decydujące o odmowie 

13 Art. 33 ust. 1 p.p.: „Redaktor naczelny odmawia opublikowania sprostowania, 
jeżeli sprostowanie: […]
2) zostało nadane lub złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 31a 
ust. 3, lub nie zostało podpisane,
3) nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 31a ust. 4-7”.

14 Art. 33 ust. 2 p.p.: „Redaktor naczelny może odmówić opublikowania sprosto-
wania, jeżeli sprostowanie:
1) odnosi się do wiadomości poprzednio sprostowanej,
2) jest wystosowane przez osobę, której nie dotyczą fakty przytoczone w prosto-
wanym materiale, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 31a ust. 2”.
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opublikowania sprostowania przez redaktora naczelnego dotyczy obję-
tości samego sprostowania. Uważam, że już w trakcie trwania procesu 
nie można zmodyfikować powództwa w ten sposób, że sprostowanie 
będzie spełniało wymogi dotyczące jego objętości. Także sąd w wyroku 
nie może „skrócić” treści sprostowania, gdyż rozstrzyga w konkretnym 
stanie faktycznym, a  samo sprostowanie jest elementem stanu fak-
tycznego. W jednym z powoływanych już orzeczeń Sądu Apelacyjnego 
w  Warszawie15 oddalono roszczenie powoda, gdyż jako zaintereso-
wany nie podpisał się pod sprostowaniem. Sąd ten uznał, że nie jest 
dopuszczalne w  postępowaniu sądowym uzupełniać sprostowanie  
o podpis:

Wskazać należy przy tym, że  Sąd Apelacyjny z  urzędu także nie był 
uprawniony do  zmiany treści oświadczenia powoda stanowiącego 
przedmiot żądania w tej sprawie poprzez nadanie mu cech właściwych 
dla sprostowania. Taka ingerencja sądu stanowiłaby naruszenie zakazu 
przewidzianego w art. 32 ust. 6 prawa prasowego16.

W innym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie oddalono ape-
lację powoda od wyroku Sądu Okręgowego, w którym oddalono po-
wództwo o nakazanie opublikowania sprostowania z uwagi na złożenie 
wniosku o sprostowanie po terminie. Przypadek ten był interesujący, 
gdyż odnosił się do sytuacji, w której pierwotnie zainteresowany (później 
powód) wystąpił w prawidłowym terminie z wnioskiem o sprostowanie. 
Na skutek postępowania wewnątrzredakcyjnego zmienił treść żądanego 
sprostowania poprzez dodanie nowych elementów. W tym stanie fak-
tycznym Sąd Apelacyjny w Warszawie17 stwierdził, że:

15 Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 maja 2015 r., VI ACa 401/15, http://orzecze-
nia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/154500000003003_VI_
ACa_000401_2015_Uz_2015-05-07_002 (8.12.2016).

16 Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 maja 2015 r., VI ACa 401/15, dz. cyt.
17 Wyrok SA w Warszawie z dnia 10 września 2015 r., I ACa 2077/14, dz. cyt.
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[…] jak to już zaznaczono, tekst sprostowania nie mógł zostać skróco-
ny ani w  inny sposób zmieniony bez zgody wnioskodawcy. Nie mógł 
więc Sąd nakazać opublikowania fragmentów sprostowania, co zosta-
ło zasadnie odnotowane w motywach rozstrzygnięcia. Także na etapie 
postępowania apelacyjnego, mimo zapoznania się z  przyczynami od-
dalenia roszczenia, powód nie zmodyfikował w  żaden sposób tekstu 
sprostowania i nie wyraził zgody na skrócenie lub inną zmianę tekstu 
oświadczenia.

Z tekstu uzasadnienia wynika, że Sąd Apelacyjny prawdopodobnie 
uwzględniłby roszczenie, gdyby powód usunął z treści sprostowania 
elementy nowe dodane po upływie dwudziestojednodniowego terminu, 
licząc od dnia opublikowania prostowanego materiału prasowego. Tak 
więc w takim zakresie dopuściłby modyfikację powództwa w trakcie 
trwania procesu.

Z kolei gdy powodem odmowy umieszczenia sprostowania są prze-
słanki natury materialnej, do których zaliczam te określone w art. 33 
ust. 1 pkt 1, 4 i 5 oraz w art. 33 ust. 2 pkt 3 p.p., to sąd orzekający roz-
waża już konkretną treść sprostowania. Co więcej, w postępowaniu 
wewnętrznym redaktor naczelny ma obowiązek, jeżeli odmowa nastą-
piła z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, wskazania fragmentów 
sprostowania, które nie nadają się do publikacji. (Zdziwienie z kolei 
budzi fakt, że obowiązek ten nie odnosi się do przyczyny określonej 
w art. 33 ust. 2 pkt 3 p.p., gdy sprostowanie zawiera sformułowania 
powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe. Być może wynika 
to z faktu, że wówczas – zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższe-
go – dopuszczalna jest samodzielna modyfikacja sprostowania przez 
redaktora naczelnego).

Mogą więc wystąpić trzy różne stany faktyczne:
1. Sytuacja, gdy redaktor naczelny wskaże fragmenty, które nie nadają 

się do publikacji, a skarżący występuje o zamieszczenie całego spro-
stowania – wówczas w zasadzie nie może, moim zdaniem, wystąpić 
zmiana powództwa w zakresie treści sprostowania. Gdyby bowiem 
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to się zdarzyło, okazałoby się, że sąd nakazał opublikować sprostowa-
nie w formie, która nie była wcześniej rozpatrywana przez redaktora 
naczelnego. Jednak jeżeli spór dotyczy kilku fragmentów sprosto-
wania i niektóre z nich sąd uzna za mieszczące się w przyczynach 
odmowy, a niektóre nie, to w takim przypadku dopuszczalne wy-
daje się częściowe cofnięcie powództwa w tym zakresie. Zasadne 
wydaje się także w takiej sytuacji zasądzenie częściowego roszczenia 
w postaci usunięcia z treści sprostowania określonych fragmentów 
sprzecznych z art. 33 p.p., ale warunkiem decydującym – z uwagi 
na to, że sprostowanie jest również utworem w rozumieniu ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych – byłaby zgoda powoda 
na ingerencję w treść sprostowania.

2. Sytuacja, gdy redaktor naczelny zakwestionuje całość nadesłane-
go sprostowania  – wówczas sąd rozpatruje całość sprostowania 
i moim zdaniem dopuszczalna jest jego modyfikacja w trakcie trwa-
nia procesu przez powoda poprzez usunięcie określonych jego frag-
mentów – wszak były one również przedmiotem rozstrzygnięcia 
wewnątrzredakcyjnego i redaktor naczelny mógł je wskazać jako 
naruszające reguły określone w art. 33 ust. 1 pkt 1, 4 lub 5 p.p., a tego 
nie zrobił, wbrew art. 33 ust. 3 p.p. odmawiając publikacji całości 
sprostowania. Jednak modyfikacja ta może sprowadzać się jedynie 
do usunięcia fragmentów sprostowania. W identycznym zakresie sąd 
może podejmować decyzje, nakazując opublikowanie sprostowania. 
Ponadto sąd nie może dopuścić do publikacji sprostowania, które 
zawierałoby treść karalną, zniewagi czy słowa obelżywe.

3. Sytuacja, w której redaktor naczelny milczy – nie postępuje zgod-
nie z art. 33 ust. 3 p.p. i nie są powodowi znane przyczyny odmowy 
zamieszczenia sprostowania. Wówczas sąd powinien nakazać jego 
publikację z uwagi na brak zarzutów co do jego publikacji wyrażo-
nych w odpowiedniej formie i odpowiednim terminie. Jedyną rzeczą, 
którą sąd musi usunąć z treści takiego sprostowania, są elementy 
realizujące znamiona czynów zabronionych oraz wulgaryzmy i słowa 
obraźliwe.
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Na zakończenie tych dalece skróconych rozważań dotyczących ewen-
tualnych zmian w treści żądanego sprostowania chciałam zaznaczyć, 
że ewentualna dopuszczalna modyfikacja roszczenia może iść jedynie 
w kierunku usunięcia fragmentów sprostowania. Nie jest natomiast 
dopuszczalna zmiana idąca w kierunku dopisywania do sprostowania 
dodatkowych elementów czy wręcz całych akapitów.

W ten sposób przyjęto również w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 
17 września 2008 r.18, który rozważał w tej materii trzy możliwe stano-
wiska:

Po pierwsze, sąd nie może w ogóle ingerować ani w odniesieniu do for-
my, ani w odniesieniu do treści żądanych publikacji. Wynika to z istoty 
sporu, w stosunku do którego sąd kontroluje jedynie przesłanki pozwa-
lające redaktorowi naczelnemu odmówić opublikowania sprostowania 
lub odpowiedzi, a  ponadto z  zasady kontradyktoryjności; ingerując 
w treść lub formę sprostowania bądź odpowiedzi, sąd stawałby się swo-
istym pełnomocnikiem jednej ze stron. Ponadto możliwość wpływania 
na treść sprostowania lub odpowiedzi byłaby czymś szczególnym w za-
kresie zwykłej kognicji sądu. To stanowisko należy ocenić jako zbyt ry-
gorystyczne.

Po drugie, sąd może ingerować zarówno w treść, jak i w formę odpo-
wiedzi lub sprostowania. Na uzasadnienie takiego rozwiązania podnosi 
się, że ingerencja sądu zagwarantuje prawidłowe funkcjonowanie insty-
tucji sprostowania, a ponadto pozwoli uniknąć sytuacji, w której słusz-
ne żądanie powoda zostanie oddalone jedynie z tej przyczyny, iż odpo-
wiedź lub sprostowanie zostało wadliwie skonstruowane (zwłaszcza, 
gdy strona nie ma  fachowego pełnomocnika). Aktywna rola sędziego 
wyeliminuje możliwość nadużywania sprostowania lub odpowiedzi, 
a wreszcie sąd nie może mieć węższych kompetencji w tym zakresie niż 
redaktor naczelny, który jest uprawniony do  ingerencji w  treść spro-
stowania lub odpowiedzi przed ich opublikowaniem (por. art. 33 ust. 3 

18 Uchwała SN z dnia 17 września 2008 r., III CZP 79/08, dz. cyt.
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Pr pras.). Do przyjęcia takiego rozwiązania niezbędna byłaby wyraźna 
podstawa prawna, której brak.

Po trzecie, sąd może ingerować w treść oraz formę sprostowania lub 
odpowiedzi, jednak w ograniczonym zakresie. Należy wyjść z założenia, 
że tekst sprostowania lub odpowiedzi w postępowaniu z art. 39 Pr.pras. 
odpowiada żądaniu pozwu, ingerencja sądu jest zatem dopuszczalna 
w takich granicach, w jakich możliwa jest ingerencja sądu w każde inne 
żądanie. Podstawowe uregulowanie tej kwestii zawarte jest w art.  321 
§ 1 k.p.c., zgodnie z którym sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, 
który nie był objęty żądaniem ani zasądzać ponad żądanie. Unormo-
wanie to nie wyklucza oczywiście stwierdzenia przez sąd, że niektóre 
spośród żądań powoda są zasadne, a  inne nie, co powoduje, że w wy-
danym orzeczeniu sąd uwzględnia żądania zasadne, natomiast oddala 
powództwo co do żądań niezasadnych.

Przyjmując z kolei trzecie stanowisko za najbardziej trafne, uznał, iż:

Nie może budzić wątpliwości dopuszczalność ingerencji, którą można 
by  określić jako techniczną (sąd może np. poprawić błędy stylistycz-
ne lub gramatyczne). Odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy chodzi 
o zmiany merytoryczne. Jako zasadę należy przyjąć brak kompetencji 
sądu w zakresie merytorycznej ingerencji w treść odpowiedzi lub spro-
stowania, z  dopuszczeniem jednak wyjątków w  jej działaniu. Przede 
wszystkim należy odróżnić wykreślanie z treści sprostowania lub odpo-
wiedzi pewnych słów lub zdań oraz ich dodawanie.

Uzupełnianie tekstu sprostowania lub odpowiedzi przez sąd jest 
niedopuszczalne, gdyż zbliża się to  do wyrokowania ponad żądanie 
(w zakresie nieobjętym treścią powództwa). Jedynym dopuszczalnym 
wyjątkiem może być zmiana tytułu publikacji (z „odpowiedź” na „spro-
stowanie” lub odwrotnie), jeżeli w  sposób oczywisty z  treści żądanej 
publikacji wynika jej charakter. W pozostałym zakresie to powód de-
cyduje o treści odpowiedzi lub sprostowania, którego opublikowania 
żąda.
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Odmiennie należy ocenić dopuszczalność wykreślania przez sąd 
pewnych elementów sprostowania lub odpowiedzi. W  konkretnym 
wypadku sąd może wykreślić poszczególne słowa, frazy lub nawet 
zdania, gdyż odpowiada to  uwzględnieniu powództwa jedynie w  czę-
ści; art. 39 Pr.pras. nie wyklucza takiego rozstrzygnięcia sądu i można 
stwierdzić, że w odniesieniu do wykreślonych fragmentów sprostowa-
nia lub odpowiedzi żądanie powoda zostało oddalone. Zdarza się także, 
że  odpowiedź lub sprostowanie składa się z  kilku samodzielnych czę-
ści dotyczących odrębnych faktów. Można wówczas przyjąć, że  cho-
dzi o  kilka sprostowań lub odpowiedzi, które zostały połączone w  je-
den tekst ze względów czysto technicznych. Sąd jest wówczas władny 
uwzględnić żądanie opublikowania tylko niektórych spośród tych spro-
stowań lub odpowiedzi, a tym samym wykreślić z tekstu, który ma zo-
stać opublikowany, fragmenty odnoszące się do określonych faktów.

W praktyce sądowej podejście do kwestii możliwości modyfikacji 
powództwa przez sąd jest zróżnicowane. W jednym z wyroków z dnia 
28 maja 2015 r.19 Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, iż:

[…] jakkolwiek Sąd przyznał rację powódce w odniesieniu do dwóch za-
wartych w artykule informacji, niemniej jednak należy podzielić zapre-
zentowane w  uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, że  na przeszko-
dzie uwzględnieniu częściowemu powództwa stoi przepis art. 32 ust. 5 
ustawy Prawo prasowe. Przepis ten stanowi bowiem, że bez zgody au-
tora sprostowania redaktor naczelny nie może dokonywać jakichkol-
wiek zmian i skrótów w tekście sprostowania. Na skutek odmowy przez 
redaktora naczelnego zamieszczenia sprostowania sprawa zostaje prze-
niesiona na drogę postępowania cywilnego. Jednakże Sąd rozpoznając 
sprawę ma możliwość wydania orzeczenia zgodnego z przepisami pra-

19 Wyrok SA w Warszawie z dnia 28 maja 2015 r., VI ACa 356/15, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/154500000003003_VI_
ACa_000356_2015_Uz_2015-05-28_002 (22.11.2016).
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wa prasowego. Zatem przy uwzględnieniu powództwa, Sąd może zobo-
wiązać redaktora naczelnego do opublikowania sprostowania w sposób, 
na jaki pozwalają przepisy powołanej wyżej ustawy. Skoro zatem redak-
torowi naczelnemu nie wolno dokonywać zmian i  skrótów w tekście 
nadesłanego sprostowania również Sądowi nie wolno dokonywać ta-
kich zmian, które nie byłyby zgodne z żądaniem autora sprostowania. 
Powódka wniosła o nakazanie pozwanemu opublikowania sprostowa-
nia o określonej w pozwie treści jako całości. Sąd orzekając w sprawie 
dokonał jedynie technicznego podziału zarówno artykułu jak i tekstu 
sprostowania nazywając te  części akapitami. Nie oznacza to  jednak, 
że powódka żądała dokonania zmian w ten sposób, że traktowała żąda-
nie sprostowania poszczególnych części artykułu jako oddzielne rosz-
czenia zgłoszone w jednym pozwie.

Z tego więc względu, że jedynie część roszczenia była, zdaniem sądu, 
uzasadniona, oddalono roszczenie w całości.

Bardzo ciekawie wybrnął z tego problemu Sąd Apelacyjny w Krakowie 
w wyroku z dnia 7 lipca 2016 r.20, stwierdzając, że:

[…] zauważyć wypada, że sam autor sprostowania nadał mu określoną 
formę, w której wyodrębniono pięć punktów odnoszących się do róż-
nych fragmentów artykułu z dnia 18 grudnia 2015 r. Poszczególne punk-
ty sprostowania nie pozostają ze sobą w logicznym czy gramatycznym 
związku, a łączy je wyłącznie fakt, że kwestionowane fragmenty zawar-
te zostały w jednym materiale prasowym. W tej sytuacji podzielić nale-
ży pogląd strony pozwanej co do tego, iż tym wypadku należy mówić 
w istocie o tylu sprostowaniach, ile jest prostowanych fragmentów ma-
teriału prasowego (por. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 
2008 r., I  CSK 531/07). Z  analogicznych względów nie mógł się ostać 

20 Wyrok SA w Krakowie z dnia 7  lipca 2016 r., I ACa 868/16, http://orzecze-
nia.ms.gov.pl/content/Sprostowanie$0020Prasowe/152000000000503_I_
ACa_000868_2016_Uz_2016-07-07_001 (22.11.2016).
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zarzut obrazy art. 32 ust. 5 prawa prasowego. Skoro bowiem wniosko-
wany do  zamieszczenia w  dzienniku, którego redaktorem naczelnym 
jest pozwany, tekst stanowi nie jedno lecz w rzeczywistości pięć spro-
stowań, o których mowa w art. 31a ust. 1 prawa prasowego, opubliko-
wanie części z nich nie stanowiło o naruszeniu przepisu przywołanego 
na  wstępie tej części rozważań. Warto w  tym miejscu zwrócić uwagę 
na fakt, iż podzielenie poglądu strony powodowej o spójności i jednoli-
tości wnioskowanego sprostowania, prowadzić musiałoby do oddalenia 
powództwa w całości, a to wobec chociażby niespełnienia wymogu rze-
czowości wypowiedzi zawartej w punkcie 5 sprostowania.

Jak z powyższego wynika, Sąd Apelacyjny przyjął, że niedopuszczalna 
jest jakakolwiek modyfikacja sprostowania w wyroku sądowym. Można 
jednak uznać poszczególne punkty sprostowania odnoszące się do róż-
nych nieścisłych lub nieprawdziwych faktów za odrębne sprostowa-
nia. Wówczas dopuszczalne jest w stosunku do niektórych zasądzenie 
roszczenia, a do pozostałych jego oddalenie. Jednak należy zauważyć, 
że w takim przypadku opłata sądowa w wysokości 600 zł może ulec 
pomnożeniu przez liczbę żądanych w jednym pozwie sprostowań.

W innym orzeczeniu Sąd Apelacyjny przyjął, że:

[…] sąd odwoławczy dokonał ingerencji co do formy sprostowania (po-
przez rezygnację z  konstrukcji zbioru sprostowań) oraz w  samą treść 
sprostowania, dlatego powództwo w pozostałej części podlegało odda-
leniu. Ingerencja w  treść każdego ze  sprostowań nastąpiła wyłącznie 
w aspekcie redakcyjnym tj. poprzez wykreślenie pewnych słów czy fraz 
celem skrócenia treści publikowanych sprostowań, dla pełniejszej reali-
zacji wymogu konkretności i zwartości wypowiedzi21.

21 Wyrok SA w Warszawie z dnia 23 października 2014 r., I ACa 932/14, http://orze-
czenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/154500000000503_I_
ACa_000932_2014_Uz_2014-10-23_001 (25.11.2016).
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Dopuszczono więc w tym wyroku modyfikację przez sąd 
treści  sprostowania. Należy zauważyć, że występują liczne orzecze-
nia sądów apelacyjnych, w których zasądzały one roszczenia częściowo, 
w pozostałym zakresie oddalając powództwo22. Co ciekawe, często nawet 
nie rozważano tej kwestii, przyjmując za oczywiste, że możliwe jest 
częściowe zasądzenia roszczenia. W powołanym orzeczeniu przyjęto, że:

[…] jedynie sformułowanie „w  wielu przypadkach” zostało przez Sąd 
Apelacyjny zamienione na  sformułowanie „w  pewnych przypadkach” 
albowiem powód nie przedstawił żadnych dowodów wskazujących 
na liczbę owych przypadków, samo zaś twierdzenie, że takie przypadki 
się zdarzają nie świadczy o wielości23.

Doszło więc nie tylko do niezasądzenia roszczenia o zamieszczenie 
sprostowania w odniesieniu do określonych jego punktów, ale sąd zmo-
dyfikował również samo brzmienie sprostowania.

W innym orzeczeniu Sąd Apelacyjny Warszawie24 zmienił treść spro-
stowania w ten sposób, że pierwotnie powód żądał opublikowania treści: 

„Nieprawdziwa jest sugestia, że M. F. poprzez ujawnienie nielegalnych na-
grań rozmów polityków zmierzał do obalenia polskiego rządu. M. F. nie 
miał związku ani z dokonaniem tych nagrań, ani ich upublicznieniem. 
Nie zmierzał również do obalenia rządu. M. F.”, a Sąd nakazał opubli-
kowanie: „Nieprawdziwa jest  sugest ia, że   poprzez ujawnie-
nie  nie legalnych nagrań rozmów pol i tyków zmierzałem 
do obalenia polskiego rządu. Nie miałem związku ani  z  do-
konaniem tych nagrań, ani  ich upublicznieniem. M. F.”. Sąd 
Apelacyjny uznał bowiem, że:

22 Wyrok SA w Warszawie z dnia 16 grudnia 2014 r., I ACa 982/14, dz. cyt.
23 Wyrok SA w Warszawie z dnia 16 grudnia 2014 r., I ACa 982/14, dz. cyt.
24 Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2015 r., VI ACa 810/15, http://orze-

czenia.ms.gov.pl/content/sprostowanie$0020prasowe/154500000003003_VI_
ACa_000810_2015_Uz_2015-08-07_002 (4.12.2016).
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[…] wprawdzie żaden przepis prawa prasowego nie określa w jakiej for-
mie osobowej ma być sformułowana treść oświadczenia, jednak użycie 
osoby trzeciej może powodować ryzyko wprowadzenia w  błąd części 
czytelników co  do osoby, od  której wypowiedź ta  pochodzi. Niewąt-
pliwie zaś połączenie podpisu z formą wypowiedzi w pierwszej osobie 
eliminuje wskazane wyżej zagrożenie, a więc ryzyko wprowadzenia opi-
nii publicznej w błąd poprzez przedstawienie treści sprostowania jako 
oświadczenia co do faktów uznanych przez sąd za nieprawdziwe, skła-
danego przez redaktora naczelnego celem ich skorygowania.

Stoję na stanowisku, że także sąd orzekający może „wyciąć” tę część 
sprostowania, która nie odnosi się do informacji nieścisłych lub nie-
prawdziwych25. Pogląd mój opieram na wykładni celowościowej. Termin 
prekluzyjny określony w art. 39 p.p. jest stosunkowo krótki i oddalenie 
powództwa, które w znacznej części jest uzasadnione, skutkowałoby 
utratą prawa domagania się rozpowszechnienia sprostowania. W takich 
przypadkach sądy powinny zachowywać się elastycznie i doprowadzić 
do sprawiedliwego zakończenia sporu, a nie – powodować pokrzywdze-
nie jednostki z uwagi na niepotrzebny formalizm.

Uważam natomiast, że jeżeli sprostowanie zdaniem sądu przekracza 
dopuszczalną wielkość, to powinien on w czasie trwania sprawy zasuge-
rować stronie, że jeżeli nie skróci sprostowania, to roszczenie zostanie 
oddalone. Jednak wydaje się, że w takiej sytuacji sąd nie powinien sam 
skracać takiego materiału, a jedynie za zgodą jego autora. Sąd bowiem do-
staje konkretną sprawę do rozstrzygnięcia, z konkretnym sprostowaniem 
będącym przedmiotem sporu. Ma więc ocenić, czy przyczyny odmowy 

25 Tak również wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lutego 2008 
r., I CSK 375/07, LEX nr 457847: „Tekst proponowany przez powoda podlegał 
rozważeniu pod kątem tego, czy znamionuje się w całości cechami sprostowania 
z art. 31 pkt 1 Prawa prasowego i wobec tego podlega opublikowaniu z mocy 
orzeczenia sądu w całości, czy też wyczerpuje znamiona sprostowania tylko 
w określonym fragmencie i jakim, nie zaś pod kątem tego czego powód żąda”. 
Odmienny pogląd wyraził B. Kosmus, Art. 31–33…, dz. cyt., s. 381.
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tego indywidualnie określonego sprostowania były uzasadnione, czy 
też nie. Wobec braku szczególnego przepisu pozwalającego mu w wyro-
ku na sprecyzowanie treści sprostowania nie może on w nią ingerować.

12.5. Określenie właściwości sądu rozpoznającego sprawy 
o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego  
oraz wskazania odnoszące się do dynamiki  
prowadzenia procesu

Kolejnym przepisem, który odnosi się do kwestii sprostowania, jest 
art. 52 p.p. Zawiera on normy proceduralne.

Przede wszystkim właściwym do rozpoznania roszczenia jest sąd 
okręgowy właściwy ze względu na siedzibę odpowiedniej redakcji. Ta-
kie dookreślenie właściwości jest niewątpliwie korzystne dla mediów 
i redaktora naczelnego, a nie jest korzystne dla samego zainteresowa-
nego. Najwięcej siedzib najpoważniejszych redakcji w Polsce znajduje 
się w Warszawie. Stąd osoba występująca o sprostowanie jest zmuszona 
wszczynać sprawę przed sądem okręgowym właśnie w Warszawie. Bar-
dzo często osoby żądające sprostowania mieszkają w innych rejonach 
Polski i konieczność prowadzenia procesu sądowego w Warszawie 
może być dla nich bardzo kłopotliwa (najprawdopodobniej na miejscu 
będą musiały szukać właściwego pełnomocnika procesowego, co wiąże 
się także z naruszeniem konkurencyjności na rynku takich zawodów 
prawniczych jak adwokat i radca prawny), a w zasadzie może stanowić 
przeszkodę nie do pokonania we wszczynaniu takich spraw. Takie okre-
ślenie właściwości działa zniechęcająco na osoby pokrzywdzone rozpo-
wszechnieniem o nich nieprawdziwej lub nieścisłej informacji. Uważam, 
że ustawodawca powinien wprowadzić właściwość przemienną, a sam 
zainteresowany powinien mieć możliwość wyboru miejsca rozstrzyga-
nia jego sprawy pomiędzy własną siedzibą czy miejscem zamieszkania 
a siedzibą redakcji. Z niezrozumiałych względów media w Polsce wciąż 
są chronione kosztem osób pokrzywdzonych. Należy zauważyć, że zain-
teresowany nigdy nie wystąpiłby z roszczeniem o sprostowanie, gdyby 
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prasa nie podała informacji nieprawdziwej lub nieścisłej. To media ini-
cjują cały problem związany z dochodzeniem sprostowania, a ustawo-
dawca dodatkowo je uprzywilejowuje poprzez takie, a nie inne określenie 
właściwości w sprawach o sprostowanie.

W odniesieniu do kwestii dynamiki prowadzenia postępowania przed 
sądem okręgowym ustawodawca wprowadził określone terminy. Mia-
nowicie wyznaczono sądowi instrukcyjny trzydziestodniowy termin 
do rozpoznania sprawy, licząc od dnia wniesienia pozwu niedotkniętego 
brakami formalnymi. Pozwany może z kolei wnieść odpowiedź na pozew 
w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia pozwu.

Zgodnie z art. 207 § 7 k.p.c. w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z 1984 r. – 
Prawo prasowe odpowiedź na pozew złożona z uchybieniem terminu 
podlega zwrotowi. Zauważyć należy, że ustawodawca posługuje się ka-
tegorycznym zwrotem „podlega zwrotowi”, co oznacza po stronie sądu 
obowiązek zwrotu spóźnionej odpowiedzi na pozew, kwestia ta nie zo-
stała pozostawiona uznaniu sędziowskiemu26.

Z uwagi na krótki termin do rozpoznania sprawy sądy zazwyczaj nie 
będą przeprowadzać dowodów ze świadków. Postępowanie o opubli-
kowanie sprostowania ma bowiem charakter ściśle formalny, oparty 
o sprawdzenie, czy redaktor naczelny działał zgodnie ze zobowiązaniem 
wynikającym z przepisów prawa prasowego. Wobec przyjęcia zasady 
obowiązku opublikowania subiektywnej prawdy prostującego nie bada 
się w ramach postępowania sądowego, czy przedstawione w pierwot-
nym materiale prasowym fakty miały miejsce, gdyż nie ma to znaczenia 
prawnego z punktu widzenia obowiązku publikacji sprostowania. Z tego 
względu trafne jest oddalanie tego typu wniosków dowodowych przez 
sądy27.

26 Wyrok SA w Warszawie z dnia 29 września 2014 r., I ACa 370/14, dz. cyt.
27 Wyrok SA w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 r., VI ACa 1541/14, dz. cyt.
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Następnie w ramach trwającego procesu niestawiennictwo stron nie 
tamuje rozpoznania sprawy. Dzięki temu sąd może szybko i sprawnie 
przeprowadzić całe postępowanie nawet bez ich udziału, jak i ich peł-
nomocników. Wyrok, który w takich okolicznościach zapada, nie jest 
wyrokiem zaocznym, gdyż przepisów kodeksu postępowania cywilnego 
o wyroku zaocznym nie stosuje się. Wyrok wraz z uzasadnieniem sąd 
ma obowiązek doręczyć niezwłocznie, z urzędu, obu stronom. Nie trzeba 
więc wnosić o sporządzenie uzasadnienia i jego doręczenie. Sąd w każ-
dym przypadku takie uzasadnienie musi sporządzić i przesłać stronom.

Z kolei od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja, którą 
wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej 
wyroku z uzasadnieniem. Również w tym przypadku jest to termin 
instrukcyjny. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy, przyjmując przewle-
kłość postępowania po stronie Sądu Apelacyjnego, przyjął, że:

Sąd Najwyższy w  obecnym składzie podziela poglądy piśmiennictwa, 
zgodnie z którymi termin z art. 52 ust. 6 Prawa prasowego ma charakter 
instrukcyjny. Nie tłumaczy to  jednak opieszałości Sądu w  przedmio-
cie wyznaczenia terminu rozprawy. Sąd Najwyższy podkreśla, że  nie 
doszłoby do  przewlekłości postępowania, gdyby termin rozprawy 
w  przedmiotowej sprawie został wyznaczony od  razu po  zwrocie akt 
sprawy przez Sąd Okręgowy w S. Sądowi Apelacyjnemu, nawet gdyby 
przypadał on (z uwagi na już wyznaczone terminy rozpraw) po upływie 
przewidzianego w art. 52 ust. 6 Prawie prasowym 30 dniowego terminu 
na rozpoznanie sprawy o sprostowanie publikacji prasowej28.

Sąd drugiej instancji rozpoznaje apelację najpóźniej w  terminie 
trzydziestu dni od dnia wniesienia apelacji niedotkniętej brakami for-
malnymi, a zatem także w tym przypadku został wprowadzony termin 
instrukcyjny do rozpoznania sprawy. Strona przeciwna może wnieść 
odpowiedź na apelację w terminie siedmiu dni od dnia jej doręczenia.

28 Postanowienie SN z dnia 18 maja 2016 r., III SPP 53/16, LEX nr 2056884.



13. Zakończenie

Na zakończenie rozważań dotyczących obowiązku sprostowania nie-
prawdziwej lub nieścisłej informacji należy zauważyć, że obecnie brak 
jest jakiejkolwiek sankcji za  naruszenia obowiązku jego publikacji. 
Trafnie podnosi się w doktrynie1, że art. 39 p.p. jedynie służy pomo-
cą w kwestii samego opublikowania sprostowania. Natomiast obecna 
ustawa Prawo prasowe nie przewiduje jakiejkolwiek odpowiedzialności 
redaktora naczelnego, który narusza prawa zainteresowanego.

Przede wszystkim zlikwidowano sankcję karną przewidzianą w daw-
nym art. 46 p.p., który przewidywał:

[…] kto wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy uchyla się od opu-
blikowania sprostowania lub odpowiedzi, o których mowa w art. 31, albo 
publikuje takie sprostowanie lub odpowiedź wbrew warunkom określo-
nym w ustawie – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Został on uchylony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
1 grudnia 2010 r.2, z uwagi na brak jasnego sprecyzowania, co jest spro-
stowaniem, a co odpowiedzią, oraz brak jasnego określenia przesłanek 
obligatoryjnej odmowy ich publikacji.

Należy przy tym podkreślić, że Europejski Trybunał Praw Człowie-
ka nie zakwestionował dopuszczalności wprowadzenia sankcji karnej 
za  brak opublikowania sprostowania. Uznał, że  jest to  dopuszczalna 
możliwość ograniczenia wolności wypowiedzi. Stąd uważam, że  po 
dokonanych zmianach i wprowadzeniu art. 31a p.p. w 2012 roku nale-
żało również wprowadzić przepis karny, na podstawie którego redak-
tor naczelny ponosiłby odpowiedzialność karną za nieopublikowanie 

1 Zob. K. Skubisz-Kępka, Sprostowanie i odpowiedź…, dz. cyt., s. 274.
2 Wyrok TK z dnia 1 grudnia 2010 r., K 41/07, dz. cyt.
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sprostowania prasowego. Obecny brak regulacji tego zagadnienia po-
woduje brak jakiejkolwiek ochrony prawnej osoby zainteresowanej 
publikacją sprostowania, jak również daje możliwość redaktorowi na-
czelnemu „zabawy w kotka i myszkę”, skoro jemu samemu żadna sankcja  
nie grozi.

Problematyczne może się tylko okazać, w jaki sposób sformułować 
sam przepis karny. Jeżeli byłby sformułowany na przykład tak: „kto 
wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy uchyla się od opublikowa-
nia sprostowania, o którym mowa w art. 31a p.p., podlega karze grzyw-
ny” – sankcjonowane byłoby tylko niewykonanie obowiązku. Wówczas 
sąd karny w procesie byłby zmuszony badać, czy przesłanki odmowy 
opublikowania sprostowania były zasadne. Z kolei gdyby równolegle 
toczyły się dwa procesy – cywilny na podstawie art. 39 p.p. oraz karny – 
mogłoby się zdarzyć, że dwa niezależne sądy podejmą odmienne roz-
strzygnięcia. Wydaje się, że z uwagi na terminy instrukcyjne dotyczące 
rozstrzygania sprawy cywilnej na podstawie art. 52 p.p. proces cywilny 
o nakazanie opublikowania sprostowania zostanie zakończony szybciej. 
Jednak wcale tak nie musi być z uwagi na możliwość zaskarżenia wyro-
ku, a jeżeli sprawa oprze się o Sąd Najwyższy – może ona trwać nawet 
kilka lat. Tym niemniej można potencjalnie założyć, że proces cywilny 
będzie jednak szybszy (postępowanie dowodowe jest w nim ograniczone 
do minimum z uwagi na przyjęcie subiektywnej koncepcji sprostowania). 
Stąd wyrok sądu cywilnego może ułatwić zajęcie stanowiska sądowi 
karnemu. Jednak należałoby, moim zdaniem, wyraźnie wprowadzić 
zapis, że sąd karny bierze pod uwagę rozstrzygnięcie zapadłe w spra-
wie wszczętej na podstawie art. 39 p.p. Wówczas wprawdzie sąd karny 
nie byłby związany wprost wyrokiem sądu cywilnego, który jedynie 
częściowo może uwzględnić roszczenie powoda, ale również musiałby 
uwzględniać to rozstrzygnięcie, tak aby nie zapadły sprzeczne orzecze-
nia. Można by również przyjąć rozwiązanie takie, jakie obowiązywało 
w poprzednich ustawach prasowych, a mianowicie dać sądowi karnemu 
do rozstrzygnięcia całą sprawę, włącznie z nakazem opublikowania spro-
stowania, który byłby orzekany w wyroku karnym. Nie mam wątpliwości, 
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że wprowadzenie odpowiedzialności karnej za nieopublikowanie spro-
stowania jest konieczne.

Z kolei nie jestem przekonana, czy powinna istnieć odpowiedzialność 
karna za publikację sprostowania wbrew warunkom przewidzianym 
w ustawie. Wydaje się, że odpowiedzialność za naruszenie elementów 
formalnych w ramach samego sprostowania stanowiłaby rozstrzygnię-
cie za daleko idące. Nie byłabym natomiast przeciwna cywilnoprawnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej w takich sytuacjach.

Nie została także przewidziana odrębna odpowiedzialność cywilno-
prawna za nieopublikowanie sprostowania czy opublikowanie go wbrew 
warunkom zawartym w ustawie. Obecnie można stosować co najwyżej 
przepisy ogólne kodeksu cywilnego. Jednak w sytuacji nieopublikowania 
sprostowania lub opublikowania wbrew warunkom przewidzianym 
w ustawie nie dochodzi do naruszenia dobra osobistego, a zazwyczaj 
brak jest także szkody. Nie jest więc współcześnie możliwe wystąpie-
nie z roszczeniem na podstawie art. 24 k.c. czy też art. 415 k.c. Jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach, gdy jednocześnie dojdzie do naruszenia czci, 
będzie istnieć możliwość wystąpienia na drogę procesu cywilnego i jed-
nym z roszczeń może wówczas być żądanie opublikowania oświadczenia 
określonej treści, które zastąpi sprostowanie. Trzeba jednak pamiętać, 
że wyrok zapadnie prawdopodobnie po kilku latach procesu. Społeczeń-
stwo, do którego dotrze takie ogłoszenie, nie będzie już dokładnie pamię-
tać materiału prasowego, którego ono dotyczyło. Zasądzone ogłoszenie 
nie spełni więc funkcji umożliwienia zabrania głosu drugiej stronie.

Takie uprzywilejowanie mediów jest obecnie w demokratycznym 
państwie prawa nieuzasadnione, gdyż odbywa się ono kosztem zwy-
kłych obywateli, a Konstytucja nakazuje wszystkich traktować tak samo. 
Stąd jestem zwolenniczką wprowadzenia szczególnej odpowiedzialności 
cywilnej (odszkodowawczej) za nieopublikowanie sprostowania lub 
opublikowanie go wbrew warunkom. Należałoby bowiem wymóc na re-
daktorach naczelnych posłuch wobec prawa, w tym norm zawartych 
w ustawie Prawo prasowe. Obecna duża liczba spraw o opublikowanie 
sprostowania świadczy być może właśnie o tym, że redaktorzy naczelni 
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nie chcą ich publikować, a dodatkowo wiedzą, że nic im za to nie grozi, 
stąd odmawiają ich publikacji, a osoba, której materiał prasowy dotyczy, 
musi występować z pozwem do sądu i ponosić koszty procesu, które 
jej zostaną ewentualnie zwrócone (obawiam się, że koszt zastępstwa 
procesowego nie jest jednak w całości pokrywany w końcowym wyroku) 
po dłuższym czasie. Redaktorzy naczelni celowo opóźniają publikację 
sprostowań, gdyż nic ich to nie kosztuje, a jedynie w razie przegrania 
sprawy będą musieli zwrócić nieznaczne koszty procesu.

Co więcej, jestem zwolenniczką wprowadzenia odpowiedzialności 
odszkodowawczej za naruszenie warunków publikacji sprostowania 
poprzez dodanie elementów graficznych czy wymyślonych w redakcji 

„pseudosprostowań”. Sankcja finansowa – zwłaszcza w tym drugim przy-
padku – powinna być odczuwalna.

Stąd ustawodawca powinien wprowadzić szczególne odszkodowanie 
cywilne za nieopublikowanie sprostowania lub opublikowanie wbrew 
warunkom przewidzianym w ustawie w wysokości od 1 tys. do 5 tys. 
zł, a w przypadku ośmieszenia prostującego od 1 tys. do 10 tys. zł. Być 
może wówczas przestałoby się redaktorom naczelnym opłacać niepu-
blikowanie sprostowań.
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