
 

Warszawa, 30.12.2020 
 
 

Pan  
Mateusz Morawiecki  
Prezes Rady Ministrów  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa 

 
Szanowny Panie Premierze! 
 

W związku z ogłoszonym wprowadzeniem w Polsce kolejnych nadzwyczajnych środków i dal-
szych ograniczeń związanych z pandemią, pragniemy zwrócić uwagę na istotną, dotyczącą możliwości 
działania prasy kwestię, którą należy skorygować. W naszych poprzednich pismach, w szczególności 
w tym z 4 listopada 2020 roku, które – dla przypomnienia – pozwalamy sobie dołączyć, zwracaliśmy 
uwagę, iż prasa, zarówno drukowana jak i elektroniczna – w szczególności w takich sytuacjach kryzyso-
wych, z jaką mamy obecnie do czynienia – stanowi jeden z najlepszych kanałów komunikowania, dzięki 
dostarczaniu rzetelnych materiałów prasowych i powinności ich weryfikowania. 

Nie kwestionując konieczności wprowadzania dalszych, ogłoszonych ograniczeń, pragniemy po-
nownie zwrócić uwagę Pana Premiera, iż niezbędne jest zagwarantowanie funkcjonowania prasy w wa-
runkach kryzysowych w całym łańcuchu jej powstawania i dotarcia do czytelników. Konieczne jest zatem 
m.in. zapewnienie możliwości działania dziennikarzy w każdym miejscu, w którym dzieje się coś waż-
nego – oczywiście, przy zachowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej i dystansu społecznego. 
W ostatnim rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 2316), został wprowadzony 
zakaz prowadzenia działalności hoteli i innych punktów noclegowych. W ostatnim momencie – rozpo-
rządzeniem z 27 grudnia 2020 roku (Dz.U. 2020, 2353) – wyłączono z niego pracowników nadawców, 
którzy mogą nadal korzystać z oferty podmiotów oferujących pobyt poza miejscem zamieszkania, o ile 
jest to związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Wśród grupy wyłączonych z zakazu 
korzystania ze służbowych noclegów zabrakło jednak bardzo istotnej – z punktu widzenia obywateli, 
którym należy przekazywać wiarygodne informacje – grupy zawodowej, a mianowicie dziennikarzy, 
fotoreporterów i innych współpracowników wydawców prasowych. Nie tylko zaś tych pracujących 
na rzecz nadawców. 

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o jak najszybszą korektę wprowadzonych 
przepisów oraz wyraźne uwzględnienie także w ewentualnych przyszłych regulacjach – jak mnie-
mamy, zgodnie z intencją prawodawcy – obok pracowników nadawców, a dokładnie „osób bezpo-
średnio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających 
koncesję…” (§10 ust. 2 pkt 22 rozporządzenia z 21 grudnia 2020 roku), także profesjonalnych dzien-
nikarzy, wykonujących swe obowiązki zawodowe a działających zgodnie z zapisami Prawa praso-
wego, czyli osoby zajmujące się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów praso-
wych, pozostające w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważ-
nienia redakcji (art. 7, ust 2, pkt.5 Ustawy prawo prasowe). 
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