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MINISTERSTWO
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PODSEKRETARZ STANU

Paweł

Lewandowski

Warszawa, 19 lipca 2018 r.
DWIM-WM.58.5.2018.KZ
Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Rzeczniku,
w odpowiedzi na pismo dotyczące skutków wydawania prasy przez władze jednostek
samorządu terytorialnego (sygn. ¥11.564.8.2015.AJK)

uprzejmie przekazuję stosowne

informacje.
W piśmie z dnia 28 września 2017 r. poinformowałem, że MKiDN dostrzega potrzebę
przeprowadzenia debaty dotyczącej nowelizacji ustawy - Prawo prasowe, w ramach której
możliwe jest także podjęcie tematu wydawania prasy przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Do chwili obecnej MKiDN nie rozpoczęło jeszcze prac nad nowelizacją ustawy Prawo prasowe. W związku

z tym na tym etapie nie była prowadzona również debata

dotycząca uprawnień jednostek samorządu tetytorialnego w zakresie wydawania prasy.
Pragnę jednak podkreślić, iż poruszoną przez Pana kwestię uznać należy za niezwykle
delikatną. Ograniczenie prawa jednostek samorządu terytorialnego do wydawania prasy
mogłoby zostać odebrane jako ograniczenie swobody wypowiedzi

organów jednostek

samorządu terytorialnego. Konieczne jest więc wypracowanie takich rozwiązań, które z jednej
strony wzmocnią wydawców prasy lokalnej, a z drugiej nie ograniczą żadnemu podmiotowi
konstytucyjnej swobody wypowiedzi.
Jednocześnie pragnę podziękować za zaprezentowaną analizę tematu związaną
z wydawaniem prasy przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku gdyby Biuro
Rzecznika Praw Obywatelkich dysponowało opracowanimi w tym przedmiocie, które
mogłyby zostać wykorzystane w pracach MKiDN, będę wdzięczny za ich przekazanie.
Niemniej jednak aktualnie nowelizacja ustawy - Prawo prasowe nie znajduje się
wśród piorytetów projektów legislacyjnych MKiDN

w związku z powyższym nie zostało

zaplanowane przeprowadzenie konsultacje w tym zakresie w najbliżyszch miesiącach.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została
zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.ul w zakładce ochrona danych osobowych.
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,00-071 Warszawa, tel.: 22 692 5415, e-mail: podsekretarz.lewandowski@mkidn.gov.pl

Pragnę jednak podkreślić, że w przypadku rozpoczęcia prac nad zmianami ustawy
prawo prasowe stosowna informacja zostanie również skierowanado Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Z wyrazami szacunku
wz. Sekretarz Stanu
Jarosław Sellin
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