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Czy mo¿na ¿¹daæ sprostowania treści 

satyrycznych?

Oczywiście, ¿e tak.
W prasie pojawia siê k³amstwo na nasz 

temat. Co robiæ?

S¹ co najmniej trzy podstawowe metody walki 
z nim. Po pierwsze: sprostowanie, po drugie: 
środki ochrony dóbr osobistych, w szczegól-
ności przeprosiny, których mo¿na siê domagaæ 
od k³amcy oraz zadośæuczynienie pieniê¿ne. Po 
trzecie wreszcie: prywatny akt oskar¿enia o 
znies³awienie.
Publikacja sprostowania to takie przyzna-

nie siê gazety do b³êdu?

Nie oznacza ona ani przyznania siê do winy czy 
te¿ pomy³ki pope³nionej przez prasê, ani te¿ 
przeprosin. W środowisku prasowym jednak 
dośæ czêsto wyra¿a siê pogl¹d, ¿e sprostowanie 
ma charakter piêtnuj¹cy i jest to wa¿ny czynnik 
zniechêcaj¹cy redaktorów naczelnych do publi-
kowania takich wypowiedzi.
Czym wiêc jest sprostowanie?

Prezentacj¹ subiektywnego stanowiska zainte-

resowanego sprostowaniem.
W literaturze podnosi siê przede wszystkim 
aspekt wpisywania siê instytucji sprostowania 
w istotê demokratycznych środków masowego 
komunikowania w nowoczesnym spo³eczeñ-

stwie obywatelskim, w którym to czytelnik 
jest sytuowany jako arbiter sporów toczonych 
publicznie. Z jednej strony mamy prasê, która 
formu³uje pewne pogl¹dy, z drugiej - w trybie 
sprostowania czy odpowiedzi – zainteresowa-

nych sprostowaniem, przedstawiaj¹cych swoj¹ 
reakcjê na treści materia³ów prasowych.
To próba nowego spojrzenia na instytucjê 

sprostowania?

W pewnym sensie tak. Profesor B. Kordasie-

wicz, znawca prawa prasowego, zauwa¿a, ¿e 
sprostowanie w coraz wiêkszym stopniu s³u¿y 

nie tylko obronie interesu zagro¿onego publikacj¹ prasow¹, ale równie¿ 
debacie jako pewnej p³aszczyźnie publicznie toczonego sporu z korzyści¹ 
przede wszystkim dla czytelników.
Podobno na Zachodzie gazety, które zamieszczaj¹ wiêcej takich 

wypowiedzi s¹ chêtniej czytane.

Odbiorcy mediów oczekuj¹ dialogu, a media dziêki niemu postrzegane 
s¹ jako kontradyktoryjne forum, prezentuj¹ce czytelnikowi ró¿ne wersje 
i racje.
Jak instytucja sprostowañ funkcjonuje w innych krajach 

europejskich?

Je¿eli nawet spotyka siê z pewnym oporem ze strony redakcji, to trzeba 
pamiêtaæ, ¿e w wiêkszości krajów w europejskim prawie rz¹dz¹ inne 
procedury legislacyjne ni¿ u nas. Istniej¹ bardzo przyspieszone tryby 
s¹dowe, podobne do naszych postêpowañ w czasie trwania kampanii 
wyborczej, które powoduj¹, ¿e spór o sprostowanie trwa kilka dni, naj-
wy¿ej tygodni.
Gdybyśmy mieli takie rozwi¹zania, jestem przekonany, ¿e ¿¹dania spro-

stowañ nie by³yby lekcewa¿one czy spychane na dalszy plan, jak to jest 
obecnie. Redaktor naczelny liczy³by siê z rych³ym przegranym procesem 
s¹dowym i sk³onnośæ do zwlekania czy te¿ tworzenia rzekomych prze-

szkód by³aby mniejsza.
Jakie rzekome przeszkody podaj¹ redakcje?

Chêæ opublikowania sprostowania po usuniêciu wad itd. Mówiê tu o 
trybie z artyku³u 33 ustêp 3 prawa prasowego, który mówi, ¿e je¿eli 
redaktor naczelny dostrzega pewne przeszkody w opublikowaniu nade-

s³anego tekstu sprostowania lub odpowiedzi, wówczas powinien je wska-

zaæ autorowi. Otwiera siê wtedy na nowo miesiêczny termin do nades³a-

nia poprawionej wypowiedzi. Praktyka uczy jednak, ¿e jest to tak zwane 
pozorowanie dialogu. Wymyślamy coraz to nowe preteksty i w rzeczy-

wistości wymiana pism ma tylko stworzyæ wra¿enie, ¿e podchodzi siê do 
sprawy w sposób rzetelny. Najogólniej, jest to gra na zmêczenie.
Kiedy sprostowanie ma szansê na publikacjê?

Walka na słowa
Prostowaæ czy nie prostowaæ 
- oto jest pytanie. Jeśli ju¿ 
prostowaæ, to jak sprawnie 
wykorzystaæ orê¿, który daje 
nam prawo prasowe wyjaśnia 
mecenas Bogus³aw Kosmus, 
autor publikacji „Sprostowanie 
i odpowiedź prasowa”.

Fot: Maciej Kosycarz, „Kosycarz Foto Press”, Gdañsk
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Kiedy jest rzeczowe. Musi byæ zbie¿nośæ tematyczna miêdzy tym, co 
napisa³ dziennikarz a tym, co w sprostowaniu zamieszcza zainteresowany. 
Nie wolno wiêc pozwalaæ sobie na dygresjê, uwagi o charakterze ogól-
nym, które wykraczaj¹ swoim zakresem poza informacjê dziennikarsk¹. 
To musi byæ wypowiedź maksymalnie zwarta, zwiêz³a, jasna, czytelna i 
na temat. Trzeba zachowaæ dyscyplinê merytoryczn¹ i jêzykow¹.
Kiedy nale¿y siêgn¹æ po pomoc prawnika?

Przy formu³owaniu pierwszego ¿¹dania. Jedn¹ z przyczyn odmowy publi-
kacji jest czêsto to, ¿e zawieraj¹ one treści karalne lub naruszaj¹ zasady 
wspó³¿ycia spo³ecznego albo dobra osobiste osób trzecich.
Jakich sformu³owañ nale¿y wiêc unikaæ?

„Dziennikarz by³ niestaranny, nie zwróci³ siê do mnie, pisa³, co mu ślina 
na jêzyk przyniesie, nie ma pojêcia, o czym pisa³ itd.” Ka¿da z takich 
uwag (nawet uzasadniona), która narusza dobre imiê dziennikarza od 
razu dyskwalifikuje sprostowanie.
Pragnê zauwa¿yæ, ¿e prawid³owe skonstruowanie tekstu sprostowania 
jest niezwykle trudne, czêsto równie¿ dla prawników. Istnieje bardzo 
wiele potencjalnych pu³apek czyhaj¹cych na autora sprostowañ, które 
mog¹ w konsekwencji spowodowaæ, ¿e sformu³owany tekst nie bêdzie 
nadawa³ siê do publikacji. Nie dośæ, ¿e trzeba byæ bardzo rzeczowym, 
to jeszcze trzeba siê zmieściæ w pewnych standardach dozwolonej 
objêtości.
Nie wiêcej ni¿ dwa razy tyle znaków, ile ma objêtości tekst, 

który jest prostowany.

Istnieje alternatywa. Niezale¿nie od tego, ile wynosi dwukrotnośæ frag-

mentu, do którego sprostowanie siê odnosi zainteresowany ma prawo 
wypowiedzieæ siê do po³owy strony znormalizowanego maszynopisu.
Ile mamy czasu na s¹dowe dochodzenie zamieszczenia 

sprostowania?

Zgodnie z art. 39 prawa prasowego w razie odmowy publikacji spro-

stowania, tzn. gdy nie ma reakcji lub jest reakcja odmowna, ale nieuza-

sadniona, mo¿emy wnieśæ pozew do s¹du w terminie rocznym od daty 
publikacji materia³u prasowego.
Jak d³ugo zazwyczaj trwa postêpowanie s¹dowe?

Najszybszy proces - pó³ roku w pierwszej instancji. Najd³u¿ej - do czte-

rech lat. Jest to stan skandaliczny.
A czy wśród osób wypowiadaj¹cych siê dla mediów wzrasta 

świadomośæ tego, ¿e mog¹ domagaæ siê prostowania swoich 

wypowiedzi?

Na pocz¹tku lat 90. zaczêto bardzo intensywnie siêgaæ po procesy o 
ochronê dóbr osobistych, jednak zainteresowanie odpowiedzi¹ czy spro-

stowaniem by³o wówczas bardzo ograniczone. W ostatnich latach widaæ, 
¿e świadomośæ istnienia takich mo¿liwości jest wiêksza.
Moja wspó³praca z firmami PR prowadzi do wniosku, ¿e równie¿ w tym 
środowisku rośnie świadomośæ, ¿e s¹ to dodatkowe instrumenty posze-

rzaj¹ce ochronê prawn¹, niekiedy zastêpuj¹ce tradycyjne środki ochrony 
dóbr osobistych. Kiedy uka¿e siê sprostowanie, klienci firm PR czêsto 
dochodz¹ do wniosku, ¿e ono wystarcza i nie siêgaj¹ ju¿ po bardziej 
intensywne środki ochrony.
S³owo „sprostowanie” jest bardziej popularne, w przeciwieñ-

stwie do „odpowiedzi prasowej”. Jakie s¹ miêdzy nimi ró¿nice?

Sprostowanie i odpowiedź to instytucje bliźniaczo podobne. S¹ wypo-

wiedziami zainteresowanego stanowi¹cymi reakcjê na materia³ prasowy. 
Sprostowanie ma stanowiæ korektê informacji o fakcie. Dziennikarz 
Kowalski pisze: „Jan Malinowski zarabia³ w 2005 roku 6000 z³ netto.”. 
Jan Malinowski przysy³a do redaktora naczelnego gazety, dla której pra-

cuje Kowalski sprostowanie: „Nieprawda, ¿e w 2005 roku zarabia³em 
6000 z³ netto. Zarabia³em 3000 z³ brutto.” Podpis – Malinowski.

Odpowiedź jest środkiem bardziej polemicz-

nym. Pozwala odnieśæ siê nie tylko do suchych 
faktów, ale tak¿e do sposobu ich przedstawie-

nia, s³u¿y odparciu zagro¿enia dóbr osobistych 
zainteresowanego. Je¿eli ktoś napisze, ¿e Jan 
Malinowski jest z³odziejem, ten ma mo¿liwośæ 
odniesienia siê do tego sformu³owania. Nie musi 
zaprzeczaæ konkretnym faktom, tylko odnosi 
siê do ocen: ¿e jest niesumienny czy nieudolny 
albo ¿e coś zrobi³ źle.
Jakie s¹ zasady publikacji obu form 

wypowiedzi?

Sprostowanie jest nieco uprzywilejowane w 
stosunku do odpowiedzi, bo musi siê ukazaæ 
w tym samym dziale, co materia³, do którego 
siê odnosi, byæ napisane t¹ sam¹ czcionk¹ i 
zamieszczone pod wyraźnym tytu³em. W sto-

sunku do odpowiedzi nie ma tak ścis³ych rygo-

rów. Mo¿e byæ ona opublikowana na przyk³ad 
w dziale „Listy od czytelników”.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e formu³owana wypo-

wiedź do mediów czêsto ³¹czy cechy i sprosto-

wania, i odpowiedzi. Nieprawid³owa jest jednak 
reakcja odmowy publikacji takiego tekstu. W 
literaturze przedmiotu i orzecznictwie przyjêto 
jednolicie, ¿e w takim przypadku nale¿y oczeki-
waæ publikacji wed³ug tych zasad, które rz¹dz¹ 
odpowiedzi¹ prasow¹.
Co siê czêściej pojawia w polskich mediach: 

odpowiedź czy sprostowanie?

Odpowiedź, czêsto jednak nazywana 
sprostowaniem.
Czy trzeba osobno domagaæ siê sprosto-

wania w wersji internetowej medium?

Temat jest skomplikowany. Bardzo czêsto w 
praktyce polskich dzienników redaktorem 
naczelnym edycji internetowej i edycji druko-

wanej s¹ ró¿ne osoby. Nawet je¿eli identyczny 
tekst ukaza³ siê w obu edycjach, moim zdaniem 
powinniśmy s³aæ dwa odrêbne ¿¹dania sprosto-

wania. Czêsto w wersji internetowej mamy do 
czynienia z wersj¹ rozszerzon¹ medium dru-

kowanego i wtedy nale¿y j¹ traktowaæ jako 
odrêbn¹ jednostkê prasy.
Czy mo¿emy ¿¹daæ sprostowania infor-

macji zawartych na blogu albo forum 

internetowym?

Sprostowanie i odpowiedź to instytucje, które 
dotycz¹ wy³¹cznie prasy, zdefiniowanej jako 
publikacje periodyczne, które nie tworz¹ 
zamkniêtej, jednorodnej ca³ości i ukazuj¹ siê nie 
rzadziej ni¿ raz w roku. S¹ opatrzone sta³ym 
tytu³em lub nazw¹, numerem bie¿¹cym etc. Pod 
pojêciem „prasa” nale¿y rozumieæ to, co uka-

zuje siê regularnie: dzienniki, czasopisma, ser-

wisy agencyjne, sta³e przekazy teleksowe, biu-

letyny itd. Blogi, fora to tak zwane nieperiodyki 
i nie podlegaj¹ one regulacji co do sprostowañ. 
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W stosunku do nich mo¿na jednak stosowaæ 
pozosta³e instrumentarium prawne, czyli pozwy 
o ochronê dóbr osobistych i sprawy karne o 
znies³awienie, zniewagê etc.
A czy serwisy online czy telewizyjne wia-

domości s¹ pras¹?

Wiêkszośæ sta³ych wydawnictw internetowych, 
serwisy online na poszczególnych portalach 
internetowych jak najbardziej spe³niaj¹ kryte-

ria prasy. Podobnie serwisy telewizyjne.
W tych ostatnich rzadko jednak mo¿na 

us³yszeæ sprostowania.

To nie znaczy, ¿e rzadko s¹ tam kierowane 
¿¹dania. Taka jest praktyka.
Jak powinno wygl¹daæ sprostowanie w 

dzienniku telewizyjnym? Powinien to byæ 

nasz materia³ czy tekst, który odczyta 

prowadz¹cy wiadomości?

Wiêkszośæ komentatorów wypowiada siê, 
¿e w³aściw¹ form¹ publikacji sprostowania 
powinno byæ odczytanie nades³anego tekstu 
przez dziennikarza. Moim zdaniem powinna 
byæ tak zwana równośæ broni. Zainteresowany 
powinien móc siê broniæ w taki sam sposób, w 
jaki zosta³ zaatakowany czy dotkniêty materia-

³em prasowym. Je¿eli jest to przekaz audiowi-
zualny, to analogicznie powinien mieæ prawo do 
w³asnego przekazu audiowizualnego.
Samo sprostowanie jest dzia³aniem post 

factum. Czy piarowiec ma mo¿liwości dzia-

³ania prewencyjnego, jeśli ma podstawy 

s¹dziæ, ¿e powstaje materia³ dziennikarski, 

który nie do koñca bêdzie spe³nia³ zasady 

obiektywności dziennikarskiej?

Musi dojśæ do „uchwytnego” naruszenia dóbr 
osobistych, bo sama obawa, ¿e do tego dojdzie 
jest niewystarczaj¹ca, ¿eby dzia³aæ skutecznie. 
Zbieranie pewnych materia³ów prasowych 
mo¿e odbywaæ siê w sposób, który naru-

sza dobra osobiste. W sytuacjach skrajnych i 
wyj¹tkowych mo¿na przekonaæ s¹d w proce-

sie ochrony dóbr osobistych, ¿eby zabezpie-

czy³ powództwo, zakazuj¹c publikacji danego 
materia³u prasowego. Chcia³bym siê powo³aæ 
na casus pewnego filmu o Amwayu, gdzie s¹d 
wyda³ takie zarz¹dzenie tymczasowe zakazuj¹ce 
publikacji przygotowanego filmu, wiêc na zasa-

dzie pewnej analogii jest to mo¿liwe. Tzw. cen-

zura prewencyjna nale¿y jednak do zupe³nych 
wyj¹tków i w praktyce jest stosowana bardzo 
wstrzemiêźliwie.
Jest jeszcze inny sposób. Firmy PR mog¹ kie-

rowaæ pewne ¿¹dania do dziennikarzy czy ape-

lowaæ o odpowiedzialnośæ. Mo¿na zwróciæ siê 
do danej redakcji o przestrzeganie standardów 
dziennikarskich, czyli o umo¿liwienie wypowie-

dzenia siê zainteresowanemu, przedstawienia 
w³asnego stanowiska itd.

A nie bêdziemy podejrzani o to, ¿e próbujemy utrudniaæ i t³u-

miæ krytykê?

W ¿adnym wypadku. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e t³umienie krytyki pra-

sowej jest dzia³aniem, które ma doprowadziæ do zaniechania zajmowa-

nia siê przez dziennikarza dan¹ problematyk¹. Dzia³ania piarowca nie 
powinny zmierzaæ do tego, by dziennikarz siê nie zajmowa³ dan¹ tema-

tyk¹, ale ¿eby zajmowa³ siê zagadnieniem, dochowuj¹c zasad rzetelności 
zawodowej.
Czêsto spotykam siê ze strony dziennikarzy z narzekaniem, ¿e 

piarowcy wol¹ nie czekaæ na pojawienie siê tekstu w druku, aby 

przekonaæ siê, w jaki sposób ich racje zosta³y przedstawione, 

tylko uzale¿niaj¹ udzielenie wypowiedzi od tego, czy bêd¹ mieli 

wgl¹d do tekstu przed publikacj¹.

Prawo prasowe mówi, ¿e jest to ¿¹danie niezgodne z prawem, gdy¿ 
wkracza w niezale¿nośæ prasy. Piarowiec mo¿e zwracaæ uwagê dzien-

nikarza na pewne aspekty, które powinny w jego ocenie znaleźæ siê w 
danym materiale prasowym, ale na treśæ ca³ego materia³u prasowego 
mo¿e mieæ wp³yw tylko dziennikarz.
A czy sprostowania wp³ywaj¹ na funkcjonowanie redakcji?

Zauwa¿y³em, ¿e systematyczne zg³aszanie sprostowañ powoduje, ¿e 
redakcja w wiêkszym stopniu przestrzega pewnych zasad rzetelności 
zawodowej i jest wyczulona na konkretne firmy czy instytucje. Wie, 
¿e bêd¹ one upomina³y siê o swoje prawa i w zwi¹zku z tym ka¿da 
nastêpna publikacja jest zazwyczaj przygotowywana z poszanowaniem 
albo z wiêkszym poszanowaniem pewnych rygorów prawnych.
Na ³amach „Piar.pl” raczej zachêcamy piarowców, by nie doma-

gali siê sprostowañ, lecz poprzez dyskusjê zachêcali dziennikarza 

do kolejnych publikacji zawieraj¹cych ju¿ ich punkt widzenia.

I kiedy czekamy na pozytywn¹ reakcjê dziennikarza, up³ywa miesiêczny 
termin na z³o¿enie ¿¹dania sprostowania i jeśli dziennikarz nie bêdzie 
chêtny podj¹æ temat, na sprostowanie mo¿e byæ za późno.
Natomiast rzeczywiście zauwa¿am takie pozytywne zjawisko w mniej-
szości redakcji, ¿e po formalnym ¿¹daniu publikacji sprostowania redakcja 
w drodze ugodowych pertraktacji zamiast sprostowania, które uwa¿a za 
k³opotliwe, proponuje wywiad lub uzgodnion¹ polemikê, która ukazuje 
siê na ³amach danego pisma. W ramach pewnego uzgadniania stanowiska 
powstaje bardziej rzetelny i obiektywny materia³ prasowy, czêsto sygno-

wany przez tego samego dziennikarza czy przez redakcjê.

Rozmawiała Kinga Podraza 

Bogus³aw Kosmus jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa 
prasowego, partnerem kancelarii prawniczej „Gotkowicz, Kosmus, 
Kuczyñski i Partnerzy-Adwokaci” z Gdañska. W swoim dorobku ma 
g³ośne procesy w sprawach prasowych, m.in. Aleksander Kwaśniew-

ski c/a dziennik „¯ycie”, Kasa Krajowa SKOK c/a „Gazeta Wyborcza” 
oraz „Przekrój”, CAIB c/a „Forbes” i inne.

Podaj dok³adn¹ datê powstania obowi¹zuj¹cej ustawy o pra-

wie prasowym.

Odpowiedzi prosimy przesy³aæ na adres redakcja@piar.pl do koñca 
marca br., w temacie wpisuj¹c „Prawo prasowe”. Do wygrania jedna 
z 5 ksi¹¿ek „Sprostowania i odpowiedź prasowa” mec. B. Kormusa, 
ufundowana przez Wydawnictwo C. H. Beck.

Uwaga! KONKURS!


