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O ograniczeniu wolności prasy w okresie PRL-u wiedzą wszyscy. Nikt 

nie ma wątpliwości co do tego, że w tamtych czasach nie można było mówić 
o swobodzie przekazywania nastrojów społecznych czy prawdziwego obrazu 
życia poza granice bloku socjalistycznego. Przeświadczenie to podzielają 
również młodzi ludzie, dla których okres PRL-u jest odległym wspomnieniem 
dzieciństwa bądź tylko historią opowiadaną przez rodziców. Nie wszyscy jed-
nak znają mechanizmy, jakie działały, aby pełna kontrola nad prasą mogła 
być realizowana. Osiągnięcie celu, jakim było ograniczenie wolności prasy, 
wymagało bowiem zastosowania szeregu rozwiązań stworzonych na podsta-
wie obowiązującego prawa oraz na podstawie działań nieznajdujących pod-
stawy w żadnym z przepisów.  

 
 

1. Cenzura prewencyjna 
 

Długoletni rozwój prasy ze względu na jej rolę w społeczeństwie sprzyjał 
powstawaniu różnych form ograniczania wolności słowa i druku. Jedną z nich 
była cenzura, która przybiera charakter prewencyjny (wstępna) bądź represyj-
ny (następcza). Cenzura prewencyjna związana jest z koniecznością przedkła-
dania każdej treści (numer czasopisma, tekst wiadomości radiowych) do za-
akceptowania przez powołany do tego organ cenzorski1. Jej celem jest ograni-
czanie i przeciwdziałanie rozpowszechnianiu publikacji sprzecznych z intere-
sem państwa. Natomiast cenzura represyjna polega na kontroli treści przekazu 

                                                 
∗  Mgr, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki. 
1 J. Barta, I. Dobosz, Prawo prasowe, Kraków 1986, s. 19. 
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pod kątem zgodności z prawem, już po ogłoszeniu utworu2. W przypadku 
cenzury wstępnej, w okresie PRL-u stwierdzenie niezgodności z prawem 
cenzurowanego tekstu, sprzecznego z interesem władzy, skutkowało zakazem 
publikacji bądź częściową jego modyfikacją. Modyfikacja polegała na usunię-
ciu zakwestionowanych fragmentów, bądź mogła przybierać formę cenzury 
kreacyjnej polegającej na zmianach i takim kształtowaniu utworu, aby odpo-
wiadał on założeniom władzy3. Cenzura dysponowała też środkami prawnymi 
przewidzianymi w systemie państwa, takimi jak np. konfiskata nakładu czy 
zakaz wystawiania spektaklu. 

Zupełnie odmienne spojrzenie na cenzurę można znaleźć w publikacjach 
wydanych w okresie PRL-u. Nie podnoszono wówczas wobec cenzury zarzu-
tu ograniczania prasy czy podporządkowania jej władzom. Cenzura była 
w nich przedstawiana jako instytucja, której zadaniem było umacnianie ustro-
ju konstytucyjnego i zagwarantowanie korzystania z wolności wypowiedzi 
w granicach prawa. Według J. Bafii, umacniało to więzi między państwem      
a społeczeństwem. Wprowadzenie cenzury prewencyjnej – według ówczes-
nych przedstawicieli nauki – pozwalało przekazywać idee i opinie społeczeń-
stwa4. Jednocześnie podkreślano, że jeśli cenzura usunęła zakazane treści, to 
chroniła autorów przed ewentualną odpowiedzialnością za naruszenie prawa 
i działała na ich korzyść. Trzeba jednak zaznaczyć, że za znieważenie władz 
autor zawsze był pociągany do odpowiedzialności5, nawet jeśli utwór nie zo-
stał upubliczniony. 

W lipcu 1946 r. powołano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk6 (w skrócie GUKPPiW, dalej zwany urzędem kontroli), którego 
podstawowym zadaniem było sprawowanie nadzoru nad publikacjami i wi-
dowiskami w granicach przewidzianych przez prawo, w szczególności pod 
kątem przestrzegania wprowadzonych ograniczeń dotyczących treści publi-
kacji. Obowiązkiem kontroli zostały objęte wszelkiego rodzaju środki prze-
kazu oraz ogłaszane, niezależnie od środka wyrazu, utwory. Katalog ograni-
czeń znajdował się w art. 2 ust. 1 pkt 2 i obejmował treści, które: godziły 
w ustrój państwa polskiego, uprawiały propagandę wojenną, ujawniały tajem-
nicę państwową, działały na szkodę międzynarodowych stosunków państwa 

                                                 
2 T. Michalska-Pacyniak, Nowa ustawa o kontroli publikacji i widowisk, Wych. Ob. 1981/12, 

s. 5. 
3 B. Michalski, Nowa ustawa o kontroli publikacji i widowisk, Prasa Tech. 1981/6, s. 12. 
4 Z. Papierkowski, Czy prawo prasowe obowiązuje, Palestra 1957/3, s. 4. 
5 B. Michalski, Dziennikarstwo a prawo, Kraków 1980, s. 29. 
6 Dekret Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli 

Prasy, Publikacji i Widowisk, Dz.U. z 1946 r., Nr 34, poz. 210. 
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polskiego, naruszały prawo bądź dobre obyczaje, wprowadzały w błąd opinię 
publiczną przez podawanie wiadomości niezgodnych z rzeczywistością.  

Lakonicznie sformułowane podstawy oraz użycie nieostrych pojęć mogły 
wywoływać pewne obawy przed nadużyciami. Część zakazów znajdowała 
odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach karnych7. Można było zatem 
oczekiwać, że na polu wspólnych pojęć praktyka ich wykładni będzie spójna. 
Szczegółowe zasady funkcjonowania GUKPPiW miały zostać uregulowane 
w statucie, do wydania którego zobowiązano Radę Ministrów. Wydane w ro-
ku 1952  zarządzenie8 mające precyzować sprawowanie kontroli nie przynio-
sło jednak żadnych szczególnych regulacji, poza poddaniem kontroli wszel-
kiego rodzaju urządzeń służących do druku i powielania. Rozporządzenie 
z 1970 r.9 również nie wniosło nic nowego w kwestii interpretacji przesłanek 
dotyczących wydania zakazu publikacji, powtórzyło jedynie postanowienia 
dekretu dołączając jeszcze możliwość cenzurowania na podstawie przepisów 
szczegółowych. W § 1.1 wyszczególniono katalog materiałów kontrolowa-
nych jako wszelkiego rodzaju formy utrwalania i przekazywania informacji. 
Przewidziano jednak katalog materiałów wyłączonych spod kontroli, a także 
tych, o wyłączenie których można było wystąpić. Utrzymano kontrolę środ-
ków służących do wytwarzania nośników informacji. Rozporządzenie 
z 1975 r.10 zaostrzyło jedynie sytuację niepewności co do rozumienia prawa. 
Wyliczenie przesłanek zostało zastąpione ogólną formułą szkodliwości dla 
dobra i interesów PRL (§ 5). Takie ujęcie przesłanki pozwalało nie tylko na 
dowolną interpretację pojęć, ale również na subiektywną ocenę cenzuro-
wanych treści. Ograniczono ponadto katalog wyłączeń oraz rozszerzono za-
kres przedmiotowy kontroli, między innymi na utwory mimiczne, a także 
każde inne artystyczne czy rozrywkowe wystąpienie na żywo. 

GUKPPiW, będąc organem administracji podporządkowanym bezpośred-
nio Prezesowi Rady Ministrów, jako organ administracji państwowej nasta-
wiony był na realizację zadań państwa. Sprawowanie funkcji cenzorskich 
                                                 
 7 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz.U. 

z 1932 r., Nr 60, poz. 571; Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r., 
Nr 13, poz. 94. 

 8 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1952 r. o rejestracji niektórych 
zakładów, wytwarzających druki i ilustracje oraz kontrola niektórych publikacji, Dz.U.         
z 1952 r., Nr 19, poz. 124. 

 9 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1970 r. o zakresie i trybie sprawo-
wania nadzoru i kontroli przez organy kontroli prasy, publikacji i widowisk, Dz.U. z 1970 r., 
Nr 6, poz. 50. 

10 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. o zakresie i trybie spra-
wowania nadzoru i kontroli przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, 
Dz.U z 1975 r., Nr 13, poz. 75. 
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oparte było na tej samej ideologii, co działanie całego państwa. Takie rozwią-
zanie powodowało, że wpływ na działalność cenzorską miał rząd, który był 
zarazem jedynym organem sprawującym kontrolę nad działaniami GUKPPiP.  

Znamienne znaczenie dla funkcjonowania GUKPPiP miał stopień upar-
tyjnienia jego struktur. Początkowo przynależność do partii nie była kryterium 
decydującym o zatrudnieniu. Zmiany w tym zakresie nastąpiły po 1968 r. – od 
tego momentu starano się, by w urzędzie kontroli pracowali jedynie człon-
kowie partii11. 

Takie umiejscowienie organu cenzury w aparacie państwowym, a także 
polityka zatrudnienia nie budzą wątpliwości, w obronie czyich interesów on 
funkcjonował. Pozostawał pod ścisłą kontrolą, a zarazem kierownictwem par-
tii i wywodzącego się z niej rządu.  

Działalność aparatu cenzury w dużej mierze opierała się na tajnych wy-
tycznych i instrukcjach oraz innych materiałach przesyłanych do jednostek 
organów cenzorskich. Materiały te, objęte ścisłą tajemnicą i zakazem infor-
mowania o ich istnieniu, można podzielić na trzy typy. Pierwsze z nich okreś-
lały w sposób niezmiernie drobiazgowy rodzaj i zakres informacji, jakie nie 
powinny być rozpowszechniane przez środki masowego przekazu, a także 
wskazania informacji, jakie należy lansować i popierać12. Wytyczne te doty-
kały najbardziej drobiazgowych spraw, które z punktu widzenia jednostki nie 
żadnego wpływu na trwałość ustroju, np. „należy eliminować informację 
o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia ludzi spowodowanym przez 
przemysł i środki chemiczne stosowane w rolnictwie”13; „wszelkie publika-
cje sugerujące w sposób pośredni lub bezpośredni likwidację boksu jako dys-
cypliny sportowej należy wstrzymywać i konsultować z kierownictwem 
GUKPPiW”14. 

Wśród zapisów można odnaleźć także zakazy publikacji odnoszące się do 
konkretnych autorów (cenzura podmiotowa). Wydanie takiego zakazu ozna-
czało całkowity zakaz publikacji materiałów przygotowanych przez objętą 
nim osobę, ponadto takze zakaz publicznego wymieniania jej nazwiska. Jak 
wspomina J. Bocheński, zapis oznaczał cenzurę obecności człowieka15. Jed-
nocześnie zezwalano na publikację polemik z twórczością poddanych cenzu-
rze autorów oraz artykułów krytycznych na ich temat16. Stosowanie tego ro-

                                                 
11  J. Drygalski, J. Kwaśniewski, (Nie)realny socjalizm, Warszawa 1992, s. 280–281. 
12  Czarna księga cenzury PRL, Warszawa 1981, s. 7. 
13  Ibidem. 
14  Ibidem, s. 94. 
15  J. Bocheński, Cenzura – nie-cenzura, Prz. Polit. 1995/27/28, s. 63. 
16  Czarna księga…, s. 53 i n. 
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dzaju zapisów nasiliło się w latach 70. Stanowiły wówczas rodzaj kary na-
kładanej na autora za jego działalność opozycyjną17. 

Wytyczne zawarte w zapisach niejednokrotnie nie znajdowały podstawy 
prawnej w przepisach dekretu z 1946 r. Widać to chociażby po przytoczonych 
wcześniej przykładach. Taka praktyka powodowała, że cenzura działała już 
nie tylko na granicy prawa – poprzez dowolną interpretację pojęć nieostrych. 
Jej celem stała się kompleksowa ochrona obowiązującego ustroju, a także 
wykreowanego obrazu rzeczywistości. Działania cenzury można zatem okreś-
lić jako dowolne, oderwane od prawa, cenzorzy bowiem nie mieli obowiązku 
podawania podstaw ani uzasadnień dokonanej ingerencji18, co w oczywisty 
sposób ułatwiało cenzurze działanie poza granicami prawa. 

Drugą grupę wytycznych dla organów cenzorskich stanowiły „informacje 
o materiałach zakwestionowanych”, trzecią natomiast – materiały powstałe 
w wyniku pracy „delegatury wtórnie kontrolującej”, której zadanie polegało 
na kontrolowaniu materiałów znajdujących się już w obiegu i wychwytywa-
niu przeoczeń cenzury19. 

W przypadku ocenzurowania fragmentów utworu nie można było ujaw-
nić ingerencji w jego treści. Dekret ani żaden akt wykonawczy nie dawał ku 
temu podstawy, a władze skutecznie się temu sprzeciwiały. W rezultacie do 
rąk czytelników trafiały publikacje nieodpowiadające pierwotnemu zamysło-
wi autora i bez jakiejkolwiek informacji o działaniu organu cenzury20. 

Znaczącym ułatwieniem dla takiego funkcjonowania cenzury był brak 
skutecznego środka odwoławczego do niezależnego organu. Przysługiwało je-
dynie odwołanie w drodze administracyjnej do organu zwierzchniego – Pre-
zesa Rady Ministrów, który był jednocześnie instytucją kształtującą działal-
ność cenzury, zaś ocenzurowanie publikacji było realizacją jego wytycznych. 
Trudno w takiej sytuacji oczekiwać skuteczności środka odwoławczego.  

Przemiany społeczne, jakie zaszły na progu lat 80., wymogły przygoto-
wanie nowej regulacji dotyczącej cenzury. Społeczeństwo domagało się jas-
nych przepisów, a także ich przestrzegania. Można uznać za dość ciekawe 
zjawisko fakt, że ani społeczeństwo, ani Solidarność nie opowiedziały się za 
całkowitym zniesieniem cenzury. Owocem przemian miała być nowa regula-
cja, do uchwalenia której zobowiązała się strona rządowa w „Porozumieniach 
gdańskich”. Rezultatem prac nad nią była ustawa o kontroli publikacji i wi-

                                                 
17 J. Bocheński, Cenzura…, s. 63; J. Braun, Potęga czwartej władzy: media, rynek, społeczeń-

stwo, Warszawa 2005, s. 85. 
18 I. Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2006, s. 64. 
19 Czarna księga ..., s. 13. 
20 I. Dobosz, Prawo…, s. 64. 
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dowisk z 31 lipca 1981 r. (dalej zwana ustawą o cenzurze)21. W uchwalonej 
postaci, ze względu na wprowadzenie stanu wojennego, obowiązywała krót-
ko. W 1983 r. dokonano zmian, które zaostrzyły jej brzmienie22. 

W czasie opracowywania projektu nowej ustawy ścierały się ze sobą dwa 
odmienne poglądy co do umiejscowienia GUKPPiW w systemie organów 
państwa. Ostatecznie urząd kontroli, na mocy ustawy, został podporządko-
wany Radzie Państwa i zwierzchnictwo to – jako wyraz dążeń reformator-
skich i ideologicznych – miało być znakomitym obrazem przemiany, jaka za-
chodzi w funkcjonowaniu cenzury. Ponadto, zmiana ta dawała jej pewną 
niezależność od rządu. Jak podkreśla się w literaturze, rząd zazwyczaj inter-
weniował w przypadku publikacji o wydźwięku krytycznym pod jego adre-
sem. 

Zmianie uległ katalog przesłanek uprawniających organy cenzury do in-
gerencji, zawarty w art. 2 Ustawy, w której wymieniono: godzenie w nie-
podległość lub integralność terytorialną PRL; nawoływanie do obalenia, lże-
nie, wyszydzanie lub poniżanie konstytucji, ustroju PRL; godzenie w konsty-
tucyjne zasady polityki zagranicznej PRL i jej sojusze; uprawianie propa-
gandy wojennej; ujawnianie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, 
w tym tajemnicę gospodarczą oraz tajemnicę służbową dotyczącą obronności 
i Sił Zbrojnych; nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub jego pochwa-
lanie; ujawnianie bez zgody zainteresowanych stron wiadomości z postępo-
wania przygotowawczego oraz rozpowszechnianie wiadomości z rozprawy 
sądowej prowadzonej za zamkniętymi drzwiami; naruszanie uczuć religijnych 
i uczuć osób niewierzących; propagowanie dyskryminacji narodowościowej 
i rasowej; propagowanie treści szkodliwych obyczajowo, a w szczególności 
alkoholizmu, narkomanii, okrucieństwa i pornografii. 

Ustawa wymieniała katalog materiałów, które nie podlegały wstępnej 
kontroli przez organy cenzury (art. 4 ust. 1). Z punktu widzenia społeczeń-
stwa, do najważniejszych wyłączeń należy zaliczyć biuletyny związków za-
wodowych i innych (pkt 11) oraz druki na prawach rękopisu (pkt 22). 

Znaczącym postępem, z punktu widzenia liberalizacji przepisów, był za-
kaz cenzury podmiotowej i kreacyjnej. Wykluczono także możliwość wpro-
wadzania pozaustawowych ograniczeń, które niejednokrotnie znajdowały się 
w instrukcjach przesyłanych organom cenzury23. 

                                                 
21 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, Dz.U. z 1981 r., Nr 20, poz. 

99. 
22 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk, Dz.U.       

z 1983 r., Nr 44, poz. 204. 
23 B. Michalski, Nowa ustawa..., s. 12. 
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Ustawa o cenzurze zezwalała na zaznaczanie miejsc ingerencji cenzor-
skich. Miało to ogromne znaczenie dla czytelników – uwidaczniało ingerencję 
cenzury i stanowiło jej namacalny dowód. Jednocześnie dyktowane było 
kwestiami związanymi z prawem autorskim. Jak słusznie zauważył J. Bafia, 
ingerencje w dotychczasowym kształcie naruszały prawa autorskie24. Ustawa 
o cenzurze pozwalała na zaznaczanie w tekście ingerencji za zgodą autora 
bądź na jego żądanie. Według ustawodawcy, wymaganie zgody było koniecz-
ne, ponieważ stanowiło przyznanie się autora do złamania prawa25. Sposób 
zaznaczania ingerencji określał Regulamin sprawowania kontroli publikacji 
i widowisk26. Na jego podstawie można było podać podstawę ingerencji cen-
zury. Ujawnienie ingerencji nie mogło jednocześnie stanowić próby „przemy-
cenia” treści, które zostały usunięte z publikacji. W związku z takim rozwią-
zaniem przyjmowano, że prawo zaznaczenia ingerencji przysługiwało jedynie 
w przypadku niezaskarżania decyzji cenzora do NSA. W przypadku wystąpie-
nia na drogę sądową, zgodnie z zasadą jawności postępowania, zakwestiono-
wane fragmenty, podobnie jak i przebieg postępowania, były jawne27. Nato-
miast w przypadku skorzystania z możliwości zaznaczenia przysługiwało 
jedynie prawo odwołania się do jednostki nadrzędnej nad cenzorem, czyli do 
GUKPPiW28. 

W praktyce realizacja tego prawa była bardzo ograniczona. Organy cen-
zury zezwalały na określoną ilość zaznaczeń informujących o zastosowaniu 
cenzury; zazwyczaj było ich około 4–5 w jednym tekście. W razie braku zgo-
dy redakcji na ograniczenie liczby zaznaczeń, organy groziły konfiskatą 
całego materiału. W tej sytuacji redakcje często godziły się na taki kompro-
mis29. Należy wspomnieć, że czasopisma należące do RSW-u nie korzystały 
z przysługującego im prawa, co było związane z wydanym wewnątrz redakcji 
zakazem zaznaczania miejsc ingerencji30. 

Biorąc pod uwagę nacisk stosowany przez urząd kontroli, trudno zgodzić 
się z tym, że ujawnienie miejsca cenzury pełniło przede wszystkim funkcję 
przyznania się do łamania prawa. Gdyby tak faktycznie było, to urząd po-
zostawiałby kwestię decyzji o zaznaczeniu wyłącznie autorowi tekstu.  

                                                 
24 J. Bafia, Prawo o wolności słowa, Warszawa 1988, s. 217. 
25 J. Bafia, Prawo o cenzurze, Warszawa 1983, s. 195. 
26 Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. o regulaminie sprawowania kontroli 

publikacji i widowisk, Dz.U. z 1981 r., Nr 24, poz. 126. 
27 J. Bafia, Prawo o cenzurze, s. 194. 
28 B. Michalski, Nowa ustawa..., s. 12. 
29 A. Kozieł, Prasa w latach 1944–1989, [w:] D. Grzelewska (red.), Prasa, radio i telewizja w 

Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 1999, s. 128–171. 
30 Ibidem. 
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Ustawa zagwarantowała możliwość odwołania się od decyzji do niezależ-
nej instytucji, czyli do NSA. Aby skorzystać z tej możliwości, należało jednak 
wcześniej wykorzystać administracyjną drogę odwołania się od decyzji. NSA 
przyznano możliwość kontroli decyzji nie tylko w zakresie zgodności z usta-
wą o cenzurze, ale także z innymi aktami prawnymi. Zakres kontroli wyzna-
czany był przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Trzeba 
podkreślić, że zaskarżenie mogło przynieść dalece niepożądane skutki dla 
prasy. W przypadku wyroków niekorzystnych dla prasy, ich uzasadnienia 
traktowane były jak quasi-prawo i stanowiły podstawę dla ingerencji urzędu 
cenzorskiego. Wypada tu zgodzić się z T. Fijałkowskim, że stanowiło to inter-
pretacyjne rozszerzenie ustawy31. Rozszerzenie to należy uznać za bezprawne, 
ponieważ, zgodnie z ustawą, możliwość zastosowania cenzury była wyjąt-
kiem od zasady wolności słowa. 

Stosowanie cenzury w latach 80. także opierało się na niejasnym, uzna-
niowym, a zarazem szerokim rozumieniu prawnych podstaw ingerencji. Nie 
odnosiła się jedynie do użytych w ustawie sformułowań nieostrych, ale także 
do tych, które można było jasno określić. Brak było przy tym spójności w ich 
wykładni. Sposób rozumienia sformułowań opierał się na bieżących potrze-
bach politycznych i często wychodził poza logiczne ramy rozumowania. Była 
to furtka dla pozaustawowych przesłanek zastosowania cenzury. Przykładów 
można przytoczyć sporo; temat tabu stanowiła np.: wojna z 1920 r.32, ze 
względu na sojusz z ZSRR; publikacje dotyczące J. Piłsudskiego były dozwo-
lone, o ile nie były zbyt pochwalne. 

Wykładania terminu „konstytucyjny ustrój” stanowiła doskonałą podsta-
wę do ingerencji we wszelkiego rodzaju treści. Na jego podstawie ocenzuro-
wano tekst K. Śliwińskiego, poruszający temat przedstawiania kościoła w pra-
sie partyjnej. Uznano, że autor miał na celu wykazanie, iż prasa ta stanowi 
środek represji wobec kościoła, a – co za tym idzie – artykuł zarzuca prasie 
partyjnej nieprzestrzeganie Konstytucji PRL, co obraża ustrój33. 

Równie absurdalną praktyką może wydać się cenzurowanie zawiadomień 
o imprezach kulturalnych, naukowych czy religijnych. Powoływano się przy 
tym – jak podaje Z. Radzikowska – na ochronę niepodległości lub integral-
ności PRL34. 

Doskonałym obrazem manipulacji dotyczących podstaw ingerencji cen-
zury może być praktyka powstała na tle pkt 1 i 6 listy przesłanek ingerencji. 
                                                 
31 T. Fijałkowski, „Znak” i cenzura 1981-1989. Próba bilansu, Znak 1989/10–12, s. 6. 
32 Ibidem, s. 8. 
33 Ibidem, s. 10. 
34 Z. Radzikowska, Z historii walki o wolność słowa w Polsce. Cenzura w PRL w latach 1981 

–1987, Kraków 1990, s. 15. 
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Zgodnie z nimi, można było cenzurować treści godzące w niepodległość bądź 
terytorialną integralność państwa lub nawołujące do popełnienia przestępstwa 
bądź je pochwalające. Organy cenzury, po nieprzychylnym dla siebie wyroku 
w sprawie korzystania z pkt 1, zaprzestały w ogóle jego stosowania. W jego 
miejsce zaczęto się powoływać na pkt 635. 

Częściową poprawę sytuacji odnotować można po roku 1986. Jak podaje 
T. Fijałkowski, w przypadku czasopisma „Znak” ilość ingerencji częściowych 
oraz (także) absurdalnych uległa zmniejszeniu. Nie wyeliminowano ich jed-
nak całkowicie. Komitet Helsiński podaje, iż o liberalizacji cenzury można 
mówić tylko w odniesieniu do pewnych dziedzin życia, np. w kwestiach gos-
podarki, i podkreśla, że nie jest to pełna liberalizacja stosowania cenzury36. 

Biorąc pod uwagę syntezę przeprowadzoną przez T. Fijałkowskiego, na-
leży przyznać mu rację, że ustawa z 1981 r. nie spełniła oczekiwań co do 
ograniczenia samowoli cenzury. Wciąż pojawiały się niezrozumiałe wykład-
nie podstaw ingerencji, a także brak konsekwencji w ich stosowaniu. Cenzura 
pozostawała w dalszym ciągu poza granicami prawa. T. Fijałkowski zauważa 
z pewnym cynizmem, że w czasach niewoli politycznej i tendencyjnego 
orzecznictwa sądów cenzura zapewniała pewne minimum wolności prasy. Po-
zwalała bowiem na próby publikacji tekstów, które mogły zostać ocenzuro-
wane. Cenzura znosiła ewentualną odpowiedzialność za publikację. Gdyby jej 
nie było, redakcje same unikałyby przedstawiania poglądów, które mogły je 
narazić na odpowiedzialność karną i sankcje finansowe37. Jak podaje Komitet 
Helsiński, pomimo funkcjonowania cenzury redakcje stosowały autocenzurę 
redakcyjną38. 

Analiza materiałów dotyczących działalności cenzury wyraźnie wska-
zuje, że jej zadaniem było kształtowanie obrazu rzeczywistości, zgodnie z wy-
tycznymi władzy. Wytyczne te były nastawione jedynie na budowanie obrazu 
szczęśliwego demokratycznego państwa.  

 
 

2. Prawne sposoby ograniczania wolności prasy 
 

Ograniczenia wolności prasy były umieszczone nie tylko w przepisach 
ustaw bezpośrednio regulujących jej działanie. Można je odnaleźć w całym 
                                                 
35 Ibidem, s. 19. 
36 Komitet Helsiński w Polsce, Prawa człowieka i obywatela w PRL, Praworządność 1988/19, 

s. 32. 
37 T. Fijałkowski, „Znak”..., s. 17. 
38 Komitet Helsiński w Polsce, Prawa..., s. 16. 
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systemie prawnym PRL. Znaczna ich część dotycząca wolności przekazy-
wania informacji, a także innych ograniczeń, zawarta była w dekrecie o utwo-
rzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, a następnie 
w ustawie o kontroli publikacji i widowisk. Wiele z nich miało odzwiercie-
dlenie w przepisach kodeksu karnego, w kodeksie cywilnym, prawie celnym, 
prawie prasowym oraz wielu innych aktach różnej rangi. 

Powstanie periodyku w okresie PRL-u wymagało uzyskania zezwolenia 
na jego wydawanie. Organem uprawnionym do udzielenia takiego zezwolenia 
był GUKPPiP39. W 1970 r. ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Mini-
strów40 określające tryb udzielania zezwolenia. Nakazywało ono zasięgnięcie 
opinii właściwych organów w sprawie jego wydania. Wyżej wymienione roz-
porządzenie obowiązywało jedynie przez 5 lat. Następne rozporządzenie41 od-
dało kwestię udzielania zezwoleń całkowicie w gestię GUKPPiW. W obydwu 
wyżej wymienionych aktach prawnych nie uregulowano jednak przesłanek 
odmowy udzielenia zezwolenia oraz trybu odwołania się od decyzji od-
mownej. Udzielenie zezwolenia było zatem decyzją uznaniową, która nie 
podlegała kontroli. Najistotniejszy pozostaje fakt, iż zgodnie z zasadą upań-
stwowienia wydawnictw, prawa do ubiegania się o zezwolenie na wydawanie 
prasy nie miały podmioty prywatne.  

Uchwalone w 1984 r. prawo prasowe utrzymało w mocy system zezwo-
leń. Organem właściwym w ich sprawie pozostał GUKPPiP. Ustawa określała 
przesłanki do odmowy udzielenia zezwolenia, tj.: jeśli jego wydanie naruszało 
ustawę bądź prawo ochronne nazwy już istniejącego tytułu prasowego, 
a także jeśli podmiot starający się o nie nie wykazał społecznej potrzeby 
wydawania nowego tytułu, w szczególności, gdy miałby być on zbieżny 
z linią programową już istniejącego periodyku. Podstawą odmowy było także 
niewskazanie źródeł zaopatrzenia w papier i możliwości druku (art. 22 ust. 2 
i 3 prawa prasowego). Ustawa określała przypadki utraty ważności zezwo-
lenia: następowała ona z mocy prawa bądź na podstawie aktu kompetentnego 
organu. Podstawą wydania takiej decyzji było: systematyczne lub rażące 
naruszanie w prasie przepisów ustawy o cenzurze, a także innych ustaw; prze-

                                                 
39 Uprawnienie to GUKPPiW uzyskał na podstawie dekretu z dnia 18 lipca 1948 r. o częścio-

wej zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1948 r. o utworzeniu GUKPPiW, Dz.U. z 1948 r., Nr 36, 
poz. 257. 

40 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1970 r. o zakresie i trybie sprawo-
wania nadzoru i kontroli przez organy kontroli prasy, publikacji i widowisk, Dz.U. z 1970 r., 
Nr 6, poz. 50. 

41 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. o zakresie i trybie spra-
wowania nadzoru i kontroli przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, 
Dz.U. z 1975 r., Nr 13, poz. 75. 
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kraczanie zakresu udzielonego zezwolenia, a w przypadku dziennika lub cza-
sopisma – również trwała zmiana ich podstawowego zakresu tematycznego 
(art. 23 ust. 1). Wydanie decyzji wymagało uprzedniego skierowania do wy-
dawcy periodyku ostrzegającego pisma, wskazującego uchybienia oraz okreś-
lającego ewentualną sankcję (art. 23 ust. 2). Zezwolenie wygasało z mocy 
prawa w przypadku rocznej przerwy w wydawaniu czasopisma, a także wraz 
z upływem okresu, na jaki wydano zezwolenie (art. 21 ust. 1). 

Powyższe uregulowanie sugeruje wprowadzenie systemu pluralizmu na 
rynku wydawniczym. W rzeczywistości państwo posiadało niemalże pełną 
kontrolę nad oficjalnie wydawaną prasą. Prawie wszystkie tytuły prasowe 
należały do koncernu RSW „Prasa”. Ta natomiast w 95% należała do PZPR, 
zaś pozostałe 5% pozostawało w gestii Ligi Kobiet i kontrolowanej przez 
partię organizacji młodzieżowej42. Był to dodatkowy czynnik ułatwiający 
sprawowanie władzy nad prasą oraz wykorzystywanie jej do realizacji zamie-
rzeń partii, w tym także do przeprowadzania akcji propagandowych43. W ra-
mach 5% rynku prasowego działała prasa katolicka – mimo objęcia jej cen-
zurą prewencyjną, była niezależna od władzy. Taka sytuacja była ewene-
mentem w krajach bloku socjalistycznego44. Jak zauważa A. Zoll, istnienie 
prasy katolickiej odegrało istotną rolę w procesie przemian ustrojowych45 

Wśród ograniczeń dotyczących treści można wyróżnić cenzurę prewen-
cyjną i represyjną, system ostrzegawczy, przymus publikacji określonych ma-
teriałów, a także ograniczenia co do przekazywanych informacji.  

Cenzura represyjna miała znaczenie niemalże marginalne w stosunku do 
prasy krajowej. Jej zadaniem było kontrolowanie publikacji, które wcześniej 
przeszły już przez gęste sito cenzury prewencyjnej. Na wydawców nałożono 
obowiązek dostarczania organowi cenzury określonej ilości egzemplarzy go-
towych do druku w celu poddania ich analizie46. Ten rodzaj cenzury nabrał 
znaczenia dopiero wraz z wprowadzeniem katalogu publikacji niepodlegają-
cych kontroli wstępnej. 

                                                 
42 J. Braun, Potęga…, s. 90. 
43 Oprócz skupienia w swoich rękach prasy, partia kontrolowała wszelkiego rodzaju druki dzię-

ki poddaniu kontroli GUKPPiW zakładów poligraficznych, wytwórni stempli, a także posia-
dających aparatów do powielania oraz wytwarzających publikacje i ilustracje z wykorzy-
staniem metod światłoczułych na podstawie zmian wprowadzonych do dekretu o utworzeniu 
GUKPPiP. 

44 J. Braun, Potęga…, s. 101. 
45 A. Zoll, Prawo a moralność, wykład gościnny wygłoszony na UŁ w dniu 28.02.2008 r. 
46 Podstawę prawną stanowił § 14 regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowisk, 

Dz.U. z 1984 r., Nr 24, poz. 126. 
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Inaczej kształtowała się rola cenzury represyjnej w odniesieniu do prasy 
zagranicznej. Wcześniejsza jej kontrola była niemożliwa, a zatem cały ciężar 
nadzorowania treści prasy został przerzucony na cenzurę represyjną. Od ma- 
ja 1949 r.47 w przypadku, gdy organy cenzury dostrzegły w pismach zagra-
nicznych naruszenie zakazów zawartych w dekrecie o cenzurze, a następ-   
nie w ustawie, wówczas dany numer, na podstawie zarządzenia Prezesa   
GUKPiW, pozbawiany był debitu (możliwości rozprowadzenia pisma za po-
mocą poczty na terenie całego państwa). Decyzja o naruszeniu przez pismo 
ustawy nie była nigdzie publikowana,w związku z tym kontrola stosowania 
prawa w tym zakresie była znacznie utrudniona48. Na mocy ustawy, debitu 
mógł zostać pozbawiony numer czasopisma bądź czasopismo na okres 5 lat,  
z tym, że w drugim przypadku podstawą było trzykrotne orzeczenie zakazu 
rozpowszechniania numeru czasopisma 

W okresie PRL-u funkcjonował także system ostrzegawczy – przestrze-
gający przed zawieszeniem pisma. Jego istotą było udzielanie upomnień za 
publikowanie niepożądanych materiałów prasowych, zaś powtarzające się 
upomnienia skutkowały czasowym bądź zupełnym zawieszeniem czasopisma 
lub też pociągały za sobą inne środki represyjne, np. poddanie kontroli publi-
kacji jej niepodlegających49. 

Możliwe było pozbawienie pisma prawa kolportażu, który na mocy usta-
wy z 20 grudnia 1949 r. o prenumeracie i kolportażu czasopism i wydaw-
nictw50 został powierzony przedsiębiorstwu państwowemu „Ruch”, a po roku 
1973 – RSW „Prasa – Książka – Ruch” – koncernowi należącemu do PZPR. 
Ponadto, w wyniku zastosowania cenzury represyjnej można było odebrać 
debit pismu zagranicznemu.  

Oprócz wyżej wymienionych ograniczeń w odniesieniu do prasy, istniała 
– na mocy art 13 prawa celnego z dnia 26 marca 1975 r. – możliwość kon-
fiskaty nośników informacji w przypadku, gdy zawarta na nich treść mogła 
szkodzić dobru bądź interesom PRL (art. 13 ust. 1). Decyzja o konfiskacie po-
dejmowana była przez właściwy urząd celny. Należy zauważyć, że urzędy 
celne nie były przygotowane merytorycznie do wydawania takich decyzji, a to 

                                                 
47 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji i właś-

ciwości GUKPPiW oraz urzędów podległych, Dz.U. z 1949 r., Nr 32, poz. 241. 
48 J. Barta, I. Dobosz, Prawo…, s. 57–58; kontrolę nad prasą zagraniczną wwożoną do kraju 

sprawował też urząd celny. Zagadnienie to zostało omówione w dalszej części opracowania. 
49 Art. 4 pkt 11, Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, Dz.U. z 1981 r., 

Nr 20, poz. 99. 
50 Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o prenumeracie i kolportażu czasopism i wydawnictw, 

Dz.U. z 1949 r., Nr 63, poz. 497. 
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niejednokrotnie mogło prowadzić do działań arbitralnych i bezpodstawnych51. 
Początkowo decyzja urzędu nie podlegała kontroli niezależnego organu. Taką 
możliwość wprowadziła dopiero nowelizacja zawarta w ustawie o cenzurze, 
mocą której decyzja o konfiskacie podlegała zaskarżeniu do NSA.  

Artykuł 13 prawa celnego wzbudzał wiele kontrowersji. Władze, w in-
teresie których funkcjonował, zakazały wszelkich publikacji krytykują-    
cych wspomnianą normę52. Złagodzenie brzmienia art. 13 nastąpiło dopiero          
w  1989 r. – na pół roku przed uchyleniem ustawy o cenzurze: nowelizacja     
z 30 maja 1989 r. dopuszczała wwóz pojedynczych egzemplarzy tego samego 
tytułu lub tego samego numeru, chyba że zawierały one treści pornogra-
ficzne53. 

Przepisy o konfiskacie oraz debicie nie obejmowały bibliotek mających 
w statucie obowiązek sprowadzania publikacji zagranicznych54, jednakże zda-
rzały się także konfiskaty i tych druków55. O zgodę na sprowadzenie konkret-
nego czasopisma zagranicznego, poza bibliotekami, mogły wystąpić również 
podmioty, których interes zawodowy bądź naukowy to uzasadniał. Decyzja 
odmawiająca wyrażenia takiej zgody nie uprawniała do wniesienia odwołania 
do niezależnego organu.  

W literaturze, obok omówionych ograniczeń prawnych, wymienia się 
także kategorię ograniczeń finansowych56, które należy uznać za pozaprawne 
wpływanie na rynek prasy. 

Większość ograniczeń dotyczących treści przekazu była określona 
w przepisach dotyczących cenzury prewencyjnej. Ponadto szereg regulacji 
znajdowało się w przepisach kodeksu karnego, kodeksu cywilnego oraz in-
nych ustawach. 

Wolność prasy była ograniczana też przez podlegające szczególnej 
ochronie dobra osobiste człowieka. S. Grzybowski ujmował je jako „indywi-
dualne wartości świata uczuć, stanu życia psychicznego człowieka”57. Naru-
szenie dóbr osobistych przez prasę następowało w wypadkach: podania nie-
prawdziwych informacji, podania wiadomości dotyczących życia prywatnego 

                                                 
51 Komitet Helsiński w Polsce, Prawa…, s. 30. 
52 Czarna księga ..., s. 126. 
53 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy – Prawo celne, Dz.U. z 1989 r., Nr 35, poz. 

193. 
54 J. Bafia uważał, że przepisy dotyczące bibliotek stanowiły lex specialis w stosunku do art. 13 

prawa celnego – J. Bafia, Prawo o wolności ..., s. 227. 
55 Komitet Helsiński w Polsce, Prawa…, s. 31. 
56 J. Barta, I. Dobosz, Prawo…, s. 18. 
57 S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 78. 
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oraz przez naruszenie tajemnicy prywatnej korespondencji, opublikowanie 
wizerunku, nazwiska osoby bez jej zgody, gdy zgoda była konieczna. 

Na podstawie art. 11 ustawy o przepisach ogólnych prawa cywilnego58 
oraz art. 165 § 1 k.z.59 przysługiwała ochrona „naruszenia czci”. Kodeks 
karny z 1932 r.60 w art. 225 przewidywał przestępstwo znieważenia osoby, 
a w art. 226 – przestępstwo obrazy. Przedmiotem naruszenia była „dobra sła-
wa, dobre imię” oraz „godność osobista, wyobrażenie o własnej wartości”61. 
W obu przypadkach ściganie następowało z oskarżenia prywatnego. W wy-
padku, gdy naruszano dobra urzędnika, ze względu na wykonywaną funkcję 
ściganie mogło nastąpić z inicjatywy władzy nadrzędnej62.  

Kodeks cywilny z 1964 r. utrzymał ochronę dóbr osobistych w kształcie 
wzorowanym na przedwojennych przepisach. Na podstawie Kodeksu karne-
go, penalizacji podlegało pomówienie osoby, grupy osób bądź instytucji 
(art. 178 k.k.) oraz znieważenie osoby, grupy osób bądź instytucji (art. 181 
k.k.). Należy tu przypomnieć, iż pomówienie jest rozpowszechnianiem infor-
macji, które mogą skutkować negatywną, ujemną opinią o pomawianym63, zaś 
znieważenie – wywołaniem w znieważanym poczucia krzywdy, na skutek 
podanych informacji czy opinii64. 

Jak słusznie zauważył A. Szpunar, ustrój socjalistyczny opowiadał się za 
ochroną dóbr osobistych65, która nie była jednak tożsama z ochroną w pań-
stwach burżuazyjnych. Różnice te z punktu widzenia jednostki mogły mieć 
istotne znaczenie. W socjalizmie przepisy o odpowiedzialności miały przede 
wszystkim charakter wychowawczy, a nie kompensacyjny. Pokrzywdzony 
miał ograniczoną możliwość zaspokojenia swoich roszczeń w postaci ma-
terialnej, uznawano bowiem, że w ogóle nie można mówić o przeliczeniu na 
pieniądze dóbr osobistych. Odszkodowanie materialne było uważane za nie-
właściwe, niegodne66. W przypadku naruszenia czci uważano, że moralność 
socjalistyczna „potępia przyjmowanie pieniędzy w związku z obrazą godności 

                                                 
58 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego, Dz.U. z 1950 r., Nr 34, 

poz. 311. 
59 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobo-

wiązań, Dz.U. z 1933 r., Nr 82, poz. 598. 
60 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz.U. 

z 1932 r., Nr 60, poz. 571. 
61 S. Grzbowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 88. 
62 J. Nisenson, M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach, Warszawa 1932, s. 142. 
63 W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga, Warszawa 1984, s. 34–35. 
64 Ibidem, s. 167. 
65 A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 66. 
66 Ibidem, s. 66–68. 
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osobistej człowieka, jego poważania i dobrego imienia”67. Dopuszczono jed-
nak wówczas, na podstawie art. 448 k.c., możliwość dochodzenia roszczenia 
o zapłatę odpowiedniej kwoty na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Regu-
lacja ta nie obejmowała przypadków określonych w art. 445 k.c. Poszkodo-
wany dysponował także szeregiem niemajątkowych roszczeń służących 
ochronie dóbr. Jednym z nich było prawo domagania się publicznych prze-
prosin (oświadczeń usuwających skutki naruszenia). Zazwyczaj przyjmowały 
one formę prasowego ogłoszenia. W przypadku, gdy naruszycielem była pra-
sa, do momentu uchwalenia prawa prasowego, spełniały one funkcję quasi-     
-sprostowań. 

Wejście w życie prawa prasowego w 1984 r. przyniosło pewne zmiany 
w zakresie ochrony dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego. Na jego 
mocy wprowadzono odpowiedzialność prasy za naruszenia dóbr osobistych, 
z jednoczesnym przyznaniem prawa do zadośćuczynienia materialnego 
(art. 40). Przesłanką jego dochodzenia było umyślne naruszenie dobra. Prze-
pis przyznawał jednostce prawo wystąpienie z roszczeniem, pozostawiając 
kwestię jego przyznania sądowi. Z punktu widzenia możności dochodzenia 
zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego, zmiany należy ocenić pozytyw-
nie. Wprowadzono także wyraźny zakaz przekazywania wiadomości dotyczą-
cych życia prywatnego, chyba że „wymagała tego obrona społecznie uza-
sadnionego interesu lub wiązało się z bezpośrednio z działalnością publiczną 
danej osoby” (art. 14 ust. 6). Prawo prasowe przewidywało wyłączenie odpo-
wiedzialności za naruszenie dóbr w przypadku wykonywania prawa krytyki 
(art. 41). 

Na tle uregulowań zawartych w przepisach prawa prasowego powstała 
wątpliwość, co do stosunku zawartych w nich norm do regulacji z Kodeksu 
cywilnego. Zawarte w obu regulacjach przepisy kolizyjne wykluczały się na-
wzajem, uniemożliwiając rozstrzygnięcie problemu na ich podstawie. Jak za-
uważył B. Kordasiewicz, trudno mówić o zachodzeniu stosunku lex generalis 
– lex specialis, ponieważ norma art. 24 § 3 wykluczała taką możliwość. 
Podkreśla on także, że prawo prasowe zawiera w swoich przepisach pow-
tórzenie regulacji zasad ogólnych, a tym samym nie kreuje odrębnych zasad 
ochrony dóbr osobistych. W kwestii tej brak jest jednolitości w judykaturze, 
nawet wśród orzeczeń SN. Część orzeczeń traktuje pozakodeksowe normy 
jako lex specialis, wyłączające działanie art. 23, zaś pozostałe wskazują na 
kumulatywne ich stosowanie. B. Kordasiewicz uznał, że reguły pochodzące 

                                                 
67 Z. Radwański, Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową, Poznań 1956, s. 157. 
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z obu ustaw uzupełniają się i należy stosować je kumulatywnie68. Wydaje się, 
iż pogląd ten jest słuszny. 

Obok przestępstw dotyczących naruszenia czci i godności, kodeks karny 
przewidywał także penalizację szeregu innych przestępstw, które mogły zo-
stać popełnione przez prasę. Należy uznać je za ograniczenie możliwości 
publikacji treści wypełniających znamiona przestępstw. Przytoczone przeze 
mnie przepisy pochodzą z kodeksu z 1969 r. Kodeks karny przewidywał ka-
ralność z tytułu: nawoływania do czynów przeciwko sojuszom albo ich po-
chwalanie (art. 133); rozpowszechniania pornografii (art. 173); publicznego 
wyszydzania, lżenia lub poniżania z powodów wyznaniowych (art. 193); pub-
licznego lżenia, wyszydzania lub poniżania Narodu Polskiego, PRL-u, jego 
ustroju lub naczelnych organów (art. 270); rozpowszechniania fałszywych 
wiadomości mogących szkodzić interesom PRL (art. 271); publicznego nawo-
ływania do waśni na tle różnic etnicznych, narodowościowych, rasowych lub 
wyznaniowych (art. 272); znieważania znaków państwowych PRL oraz 
państw sojuszniczych (art. 284); znieważania przedstawicieli państw obcych 
(art. 283). Znaczna część wymienionych wyżej ograniczeń znajdowała od-
zwierciedlenie w przepisach o cenzurze. 

Wolność przekazywania informacji dotyczących postępowań przed są-
dem wynika wprost z zasady ich jawności. Nie jest to jednak zasada bez-
względna, doznaje bowiem ograniczenia z uwagi na inne wartości, takie jak 
dobro wymiaru sprawiedliwości czy np. porządek publiczny. 

Dekret o cenzurze nie wprowadzał żadnych ograniczeń odnoszących się 
do kwestii sprawozdawczości sądowej. Częściowe uregulowania odnoszące 
się do niej znalazły się w przepisach regulujących procedurę karną. Pozwalały 
one na przeglądanie przez prasę akt sprawy za zgodą sądu (art. 142 § 2 
k.p.k.)69. Sąd mógł wyrazić zgodę na prowadzenie zapisów audiowizualnych 
rozprawy (art. 317 k.p.k.). Przepisy kodeksu nie przewidywały jednocześnie 
żadnych szczególnych uprawnień dla prasy w zakresie wstępu na salę sądową. 
Należy podkreślić, że Kodeks karny z 1969 r. penalizował rozpowszechnia-
nie, bez zezwolenia, wiadomości z postępowania toczącego się przed rozpra-
wą główną, a także wiadomości z rozprawy sądowej toczącej się z wyłącze-
niem jawności (art. 255 k.k.).  

Szersze uregulowania omawianej kwestii przyniosło ze sobą dopiero pra-
wo prasowe. Jego art. 13 zakazywał wypowiadania opinii co do możliwego 

                                                 
68 B. Kordasiewicz, Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław 1991, s. 8–13,     
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69 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 1969 r., Nr 19, 

poz. 96. 
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rozstrzygnięcia w toczącej się sprawie, a także przekazywania danych i pre-
zentowania wizerunku osób, przeciwko którym prowadzone jest postępowa-
nie, oraz świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych.  

 
 

3. Pozaprawne środki oddziaływania na prasę 
 

Poruszając problematykę ograniczeń wolności prasy w okresie PRL-u, 
nie sposób pominąć pozaprawnych środków oddziaływania na prasę. To one 
głównie wpływały na kształt przekazywanych informacji. Środki prawne mia-
ły za zadanie jedynie ograniczać do minimum ryzyko publikacji treści niepo-
żądanych przez władzę. Cenzura stanowiła wśród nich ostatni filtr, który miał 
za zadanie wyłapać ewentualne naruszenia zakazów. Biorąc pod uwagę, iż 
pozaprawne środki nie leżą w kręgu regulacji prawnej, zostały one jedynie za-
rysowane. 

Pod koniec lat 40. zapoczątkowano proces koncentracji prasy. Jego celem 
było skupienie niemalże wszystkich tytułów w rękach jednego wydawcy pań-
stwowego, przy jednoczesnej redukcji liczby tytułów prasowych. Miało to 
ułatwić sprawowanie kontroli nad prasą, a także pozwalało na znaczne ogra-
niczenie artykulacji potrzeb i postulatów społeczeństwa70. 

Skutecznym środkiem kontroli prasy była ponadto reglamentacja papieru: 
poprzez odpowiednie sterowanie jego przydziałami można bezpośrednio kon-
trolować nakłady ukazujących się czasopism. Rozwiązanie to było powszech-
nie stosowane w czasach PRL-u. Początkowo regulował to dekret o gospo-
darce papierem do druku71, którego zadaniem była reglamentacja papieru      
w sposób zaspokajający aktualne potrzeby społeczne. Użycie papieru w ce-
lach drukarskich, niezależnie od źródeł jego pochodzenia, wymagało zgody 
odpowiedniego urzędu. Szczegółowe zasady udzielania zezwoleń miało ure-
gulować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które jednak nigdy nie zo-
stało wydane. Natomiast w drodze zarządzeń Prezesa Rady Ministrów, wyda-
wanych na podstawie art. 2 wspomnianego dekretu, ustalano dopuszczalną 
objętość poszczególnych tytułów prasowych72. Pozwalało to władzom na re-
gulowanie rynku prasowego według własnych potrzeb. O szczególnym zna-
czeniu dostępności papieru w procesie kontroli prasy może świadczyć fakt, że 

                                                 
70 J. Drygalski, J. Kwaśniewski, (Nie)realny…, s. 234. 
71 Dekret Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1948 r. o gospodarce papierem do druku, Dz.U.   

z 1948 r., Nr 24, poz. 163. 
72 W latach 1949–1952 wydano łącznie 12 zarządzeń. 
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na mocy rozporządzenia z dnia 15 maja 1953 r.73 gospodarowanie papierem 
podporządkowano dekretowi o gospodarowaniu artykułami obrotu towaro-
wego i zaopatrzenia, który to dekret miał za zadanie zorganizować rynek arty-
kułami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Taki stan rze-
czy utrzymał się do dnia 1 stycznia 1989 r., w którym dekret utracił moc obo-
wiązującą74. 

Kontrolę nad prasą ułatwić miała również polityka kadrowa w redak-
cjach. Obsadzanie stanowisk kierowniczych wymagało wyrażenia przez partię 
zgody na kandydaturę konkretnej osoby. Im wyższe było znaczenie obsadza-
nej funkcji, tym większe stawiano wymagania. W przypadku redaktorów na-
czelnych pism ogólnopolskich organem zatwierdzającym kandydaturę był 
Sekretariat Komitetu Centralnego. Przy delegowaniu na to stanowisko liczyła 
się przede wszystkim przydatność danej osoby dla partii, a nie jej kwalifikacje 
zawodowe. 

Zmiany polityki kadrowej nie ominęły szeregowych dziennikarzy. Partia 
dążyła do wyeliminowania dziennikarzy o rodowodzie przedwojennym i za-
stąpienia ich młodymi i niedoświadczonymi ludźmi. Realizację tego celu mia-
ła zapewnić koncepcja „otwartości zawodu”. Zgodnie z nią, zniesiono wobec 
zatrudnianych osób jakiekolwiek wymagania związane z wykształceniem 
i posiadaną praktyką. 

Wyznawano zasadę, iż „dziennikarstwo to jest zawód, w którym pierwszą 
kwalifikacją jest dyspozycyjność i posłuszeństwo”75. Dziennikarz był pracow-
nikiem, którego główne zadanie polegało na prowadzeniu walki ideologicznej 
ramię w ramię z partią. Polityka, która miała zapewnić sukces w sterowaniu 
dziennikarzami zatrudnionymi w redakcjach, opierała się na: partyjnej kon-
troli systemu awansów, regułach selekcji kadrowej prowadzącej do znacznego 
upartyjnienia redakcji, systemie nagród w formie dóbr deficytowych, regu-
larnych czystkach w redakcjach, polityce płacowej, a także systemie szkolenia 
nowych dziennikarzy76. 

Podstawowym, a zarazem najważniejszym środkiem pozaprawnym było 
bezpośrednie sterowanie treścią publikacji. Co więcej, środek ten był również 
i najskuteczniejszym sposobem ograniczania wolności prasy. Głównym zada-
niem bezpośredniego nią sterowania było narzucanie treści, które kreowały 
obraz idealnej rzeczywistości, przy jednoczesnej blokadzie swobodnej artyku-
                                                 
73 Dekret Rady Ministrów o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia, 

Dz.U. z 1952 r., Nr 44, poz. 301. 
74 Ustawa z dnia 10 listopada 1988 r. o uchyleniu dekretu o gospodarowaniu artykułami obrotu 

towarowego i zaopatrzenia, Dz.U. z 1988 r., Nr 37, poz. 288. 
75 Za: J. Drygalski, J. Kwaśniewski, (Nie)realny…, s. 242. 
76 Ibidem, s. 242–243. 
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lacji potrzeb społecznych oraz krytyki władzy. Swobodne wyrażanie pragnień 
i dążeń społeczeństwa pociągało bowiem za sobą ryzyko wystąpienia fali pro-
testów, domagania się zmian w systemie zarządzania państwem oraz w po-
lityce. Dla władzy mogło to oznaczać upadek, utratę przewodniego charakteru 
partii, a także konieczność przemian ustrojowych. Jak zauważają J. Kwaś-
niewski i J. Drygalski, partia nie potrzebowała poklasku dla swoich działań 
i planów. Mogła działać bez nich. Nie mogła jednak działać w rzeczywistości, 
w której wyrażano społeczne potrzeby odmienne od jej celów77. 

Bezpośrednie sterowanie treścią publikacji przebierało różnorakie formy. 
Podstawową był instruktaż przeprowadzany w postaci indywidualnych zale-
ceń, a także cyklicznych spotkań. Spotkania odbywały się na różnych szczeb-
lach, służyły przekazaniu precyzyjnie sformułowanych celów i zadań prze-
widzianych dla poszczególnych redakcji78. Wszelkie instrukcje dotyczące 
treści publikacji przekazywane były drogą telefoniczną; określały one ton pi-
sania o pewnych sprawach oraz wskazywały, co można zamieścić w publi-
kacji poruszającej określone problemy79. 

W procesie sterowania treścią nie bez znaczenia pozostawały także przy-
padki przesyłania przez organy partyjne gotowych tekstów prasowych, z na-
kazem ich publikacji, wśród których znajdowały się również materiały pocho-
dzące ze Związku Radzieckiego80. 

Skuteczność bezpośredniego sterowania prasą zapewniała wewnętrzna 
organizacja pracy redakcji. Powszechnie obowiązywała autocenzura wśród 
dziennikarzy, a także redakcyjna kontrola przygotowanych materiałów, co 
miało na celu przede wszystkim wyłapanie treści niezgodnych z polityką pre-
parowania rzeczywistości oraz „poprawność” treści zbyt realistycznych81. 

Władze socjalistyczne traktowały prasę jako nadbudowę polityczną, która 
ma stanowić narzędzie realizacji polityki zgodnej z duchem ideologii82. Za-
mysł ten realizowany był przez odpowiednią reglamentację prasy, której ce-
lem było zapewnienie działania prasy zgodnie z założeniami władzy.  

 
 
 

                                                 
77 Ibidem, s. 260; także M. Czyżniewski, Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce w la-

tach 1944–1956, Toruń 2005, s. 117. 
78 J. Drygalski, J. Kwaśniewski, (Nie)realny…, s. 263. 
79 A. Kozieł, Prasa…, s. 12–129. 
80 M. Czyżniewski, Propaganda…, s. 117. 
81 Ibidem. 
82 J. Bafia, Prawo o cenzurze, s. 75. 
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4. Wnioski 
 
Przedstawione w artykule sposoby, jakimi posługiwano się dla osiągnię-

cia celu, należy ocenić jako skuteczne. Przede wszystkim do skuteczności 
ograniczenia wolności prasy przyczyniło się bezpośrednie sterowanie prasą 
oraz funkcjonowanie cenzury prewencyjnej, która niemalże do ostatnich 
chwil swojego istnienia opierała się na uznaniowości. Kolejnym niezmiernie 
istotnym czynnikiem była reglamentacja powstawania prasy, która poza 
pismami katolickimi, skutecznie niwelowała problem powstawania tytułów 
prasowych, reprezentujących niewygodne dla władzy poglądy czy postawy 
społeczne. Wydaje się, że przy tak zarysowanych ramach funkcjonowania 
prasy, regulacje prawne odnoszące się do treści publikacji nie odgrywały aż 
tak znaczącej roli w ograniczaniu wolności prasy. Wynika to między innymi   
z tego, że część ograniczeń odpowiada ograniczeniom wolności wypowiedzi, 
które są uznawane za zgodne z prawem na mocy aktów międzynarodowych, 
co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka         
w Strassburgu. Sytuację prasy, w świetle przedstawionych ograniczeń w oma-
wianym okresie, najlepiej ilustrują słowa wypowiedziane przez jednego 
z działaczy partyjnych: „[...] prasa, radio i telewizja muszą być narzędziem 
dialogu władzy ze społeczeństwem. Ale nie odwrotnie”83. 
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Anna DOMBSKA  
 

RESTRICTIONS OF FREEDOM OF THE PRESS  
IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF POLAND (PRL) 

(S u m m a r y) 
 

During the PRL, the press was treated as a political superstructure, which was an 
instrument of the ruling party's policy. The achievement was associated with the limitation 
of freedom of the press and subjecting it to the authority control, which had a wide range 
of measures to subjugate the press. Measures of the impact on the press can be divided 
into legal and extralegal. Preventive censorship, which, despite the legal base for action, 
also benefited from the means unregulated by law, escaped the division of this period. 
Legal ways of limiting the press had an influence on the content of publications – such as 
constraints related to the protection of personal rights and repressive censorship or relating 
to the registration of the press. Extralegal measures of influencing the press focused on the 
rationing of paper, the editorial policy of human resources and direct control of the content 
of press releases. 

The objective of this work is to present different ways of limiting the freedom of the 
press and answer the question of their usefulness and the role played by each of them 
throughout the process of controlling the press.  
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