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Rozdział I. Blog w świetle tradycyjnych 
mediów

Cyberprzestrzeń nie jest przedmiotem specjalnej regulacji. Wprawdzie pra-
wo definiuje  takie pojęcia  jak adres elektroniczny  lub system teleinformatycz-
ny1, to blog nie został zdefiniowany. Termin „blog” występuje jednak w polskiej 
legislacji, choć używane jest w dość specyficznym miejscu i nie reguluje wprost 
stosunków  prawnych  w cyberprzestrzeni.  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji 
Narodowej  dotyczące  oświaty  posługują  się  pojęciem  bloga  określając  szcze-
gółowe treści nauczania z języka polskiego, stanowiąc, że  tworząc wypowiedzi 
w zakresie mówienia  i pisania uczeń powinien przestrzegać zasad etyki mowy 
w różnych  sytuacjach  komunikacyjnych,  m.in.  znać  konsekwencje  stosowania 
form charakterystycznych dla elektronicznych środków przekazywania informa-
cji, takich jak: SMS, e-mail, czat, blog (mając przy tym świadomość niebezpie-
czeństwa  oszustwa  i manipulacji  powodowanych  anonimowością  uczestników 
komunikacji w sieci, łatwego obrażania obcych, ośmieszania i zawstydzania in-
nych wskutek rozpowszechniania obrazów przedstawiających ich w sytuacjach 
kłopotliwych,  znać  skutki  kłamstwa,  manipulacji,  ironii)  oraz  statuując  szcze-
gółowe treści nauczania z wiedzy o kulturze wskazując, że tworząc wypowiedzi 
uczeń powinien potrafić przygotować prezentację  lub  inną  formę wypowiedzi 
multimedialnej − blog, forum, strona WWW – na tematy związane z kulturą lo-
kalną i regionu lub z szeroko pojętymi problemami kultury współczesnej2. Choć 
materia  ta nie  jest miarodajna dla opisu stosunków prawnych,  to  jednak uka-
zuje, że blog jest, wprawdzie w dość specyficznym ujęciu, ale jednak, pojęciem, 
którym posługują się przepisy prawa. 

1 Terminy „adres elektroniczny” oraz „system teleinformatyczny” zdefiniowane zostały 
w art. 2 pkt 1 i 3 UsłElektrU. Choć są to definicje stworzone na użytek przywołanej ustawy, to 
jednak wiele innych aktów prawnych odsyła do słowniczka pojęć ustawowych zawartych w tej 
ustawie, przez co definicje tam zawarte mają dość szerokie zastosowanie.

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27.8.2012 r. w sprawie podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 977). Podobnie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.8.2010 r. 
w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą 
(Dz.U. Nr 170, poz. 1143 ze zm.).
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Poza  wskazaną  powyżej  regulacją  rozporządzeń  Ministra  Edukacji 
Narodowej pojęcie blogu nie występuje w polskim prawie powszechnie obowią-
zującym. Nie oznacza to jednak, że blog nie podlega żadnej regulacji prawnej. 
Przeciwnie, każde zdarzenie związane z blogiem jest uregulowane przez prawo. 
Świadczy o tym choćby dość częste posługiwanie się pojęciem blogu w orzecz-
nictwie  sądowym.  Niejednokrotnie  problemem  jednak  jest  określenie  jakie 
przepisy  znajdują  zastosowanie  w konkretnym  przypadku.  Wątpliwości  w tym 
zakresie  są  konsekwencją  okoliczności,  że  nie  zawsze  jest  oczywiste  „czym” 
jest blog w świetle prawa, a w ślad za tym jakie szczególne regulacje stosować. 
W tym stanie rzeczy zachodzi w pierwszej kolejności potrzeba zakwalifikowa-
nia bloga jako jednego ze znanych tradycyjnych mediów (lub wykluczenia takiej 
kwalifikacji), w drugiej kolejności rozważenie konsekwencji prawnych związa-
nych z prowadzeniem bloga, w tym relacji z innymi osobami i jednostkami or-
ganizacyjnymi.

Blog  służy  komunikowaniu  treści  przez  osobę  prowadzącą  bloga,  jednak 
treści te mogą mieć różną postać (tekst, video, zdjęcia), co dodatkowo niejed-
nokrotnie komplikuje próbę prawnego zakwalifikowania bloga. Wydaje się, że 
ogólna  i wyczerpująca  klasyfikacja  nie  jest  możliwa,  stąd  każdy  blog  oceniać 
należy indywidualnie  lub przynajmniej w kontekście grupy jednorodnych blo-
gów.  Choć  już  rozpowszechnianie  swoich  treści  przez  autora  bloga  może  ro-
dzić rozliczne problemy prawne (przykładowo naruszenie cudzych dóbr osobi-
stych, ale też praw autorskich lub praw własności przemysłowej), to najbogatsza 
problematyka prawna dotyczy okoliczności towarzyszących komunikacji treści, 
w szczególności  naruszeniu  dóbr  przez  czytelników  bloga  komentujących  tre-
ści autora lub osiąganiu wymiernych korzyści materialnych z tytułu posiadania 
bloga.

Analiza  rodzajów  blogów  w świetle  prawa  w większym  stopniu  związana 
jest z formą i sposobem prezentowania treści niż z samą treścią (tematyką) blo-
ga. Branżowość bloga w zasadzie nie wpływa na  jego prawną ocenę. Treści na 
blogu prezentowane mogą być – ogólnie rzecz ujmując – na trzy sposoby: po-
przez tekst, wykorzystanie zdjęć lub posłużenie się filmami. Najczęściej powyż-
sze metody wyrażania treści stosowane są naprzemiennie, zazwyczaj jednak je-
den  z określonych  sposobów  dominuje.  Blogowi  prezentującemu  tekst  blisko 
pod względem prawnym do literatury i prasy. Z kolei, posługiwanie się nagra-
niami skłania do rozważanie regulacji związanych z funkcjonowaniem telewizji. 
Forma prowadzonego blogu przekłada się na odmienne typy problemów praw-
nych, przy czym wciąż podobieństw pomiędzy blogami, niezależnie od ich ro-
dzaju, jest więcej niż różnic. Jednak te szczególne różnice w wielu przypadkach 
mogą znacząco zmieniać oceną prawną bloga.
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§ 1. Blog na tle uregulowań prasowych

I. Prasa elektroniczna
W technicznym ujęciu bloga zazwyczaj czyta się podobnie jak prasę (dzien-

niki lub czasopisma). Z uwagi na rozwój prasy internetowej nawet nośnik treści 
może być taki sam w obu przypadkach. Na marginesie należy jedynie wskazać, 
sygnalizując rozważania czynione w dalszej części pracy, że niemałą część blo-
gów, ogląda się jak telewizję, przy czym w takich przypadkach różnica pomię-
dzy vlogami i tradycyjną telewizją jest znacznie większa niż tekstowymi bloga-
mi i tradycyjną prasą, ponieważ vlog to zazwyczaj zbiór materiałów video, które 
odbiorca może oglądać w wybranej przez siebie chwili i przez siebie określonej 
kolejności. Na vlogu nie ma zatem ciągłego programu, na którego przebieg nie 
ma się wpływu.

Podobieństwo  blogów  do  prasy  przekłada  się  na  wątpliwość,  czy  blogi  są 
prasą w świetle prawa? Osobom przyzwyczajonym do papierowej prasy kwali-
fikowanie bloga jako prasy może wydać się nobilitujące, jednak faktycznie istot-
na jest jedynie okoliczność, że działalność prasowa wiąże się z szeregiem praw 
i obowiązków. Co ciekawe, z racji łatwości założenia bloga, większość blogerów 
nie  jest nawet świadoma wspomnianych obowiązków, zaś z „praw prasowych” 
faktycznie się korzysta, co wynika w znacznej mierze z poczucia swobody wyra-
żania myśli w Internecie. Niezależnie od praw i obowiązków związanych z funk-
cjonowaniem prasy ważnym aspektem jest konieczność rejestracji. Uznanie, że 
blog  będący  prasą  funkcjonuje  bez  rejestracji  wiązałoby  się  z wymierzeniem 
sankcji karnej. 

Posługiwanie się nazwą „blog” nie przesądza o uznaniu lub nieuznaniu dzia-
łalności za prasę. Istotne jest jedynie czy działalność internetowa blogera spełnia 
wszystkie elementy ustawowej definicji prasy. Aczkolwiek, jak będzie wskazane 
szerzej w dalszej części, deklaracja blogera na etapie rejestracji prasy co do pub-
likowanych w przyszłości treści ma istotne znaczenie i może przesądzić o zare-
jestrowaniu lub odmowie rejestracji bloga jako prasy. Z kolei, w razie braku pre-
cyzyjnego i szczegółowego opisu przyszłej działalności blogera odwoływanie się 
do nazwy „blog” przełoży się na uznanie, że bloger zamierza prowadzić typową 
działalność blogową, która nie zawiera się w sferze działalności prasowej.

W  przypadku  blogów  całkowicie  nieistotna  jest  natomiast  okoliczność,  że 
mają one postać elektroniczną. Identycznie jak nie ma znaczenia dla kwalifikacji 
czy konkretny dziennik lub czasopismo ma postać elektroniczną i tradycyjną3. 

3 Por. A. Wilińska, M. Zelek, Blog, s. 25; Ł. Syldatk, w: B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo 
prasowe. Komentarz, Warszawa 2013, s. 99–100.
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Nie wpływa to na interpretacje ustawowych przesłanek definicji prasy. Nie bu-
dzi wątpliwości, że w Internecie może być publikowana prasa4. Sąd Najwyższy5 
słusznie orzekł w tym przedmiocie, wprawdzie w odniesienia do prasy interne-
towej,  a nie  do  blogosfery,  tym  niemniej  stanowisko  jest  miarodajne,  że  prze-
kaz za pośrednictwem Internetu, jeżeli spełnia wymogi określone w treści art. 7 
ust. 2 pkt 1 PrPras jest prasą, a interwał czasowy w jakim się pojawia determinu-
je to, czy jest to dziennik, czy też czasopismo w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2–3 
PrPras. Zatem precyzyjnie ujmując problem polega na rozważaniu relacji bloga 
do prasy internetowej. 

Trafnie podnoszą A. Wilińska i M. Zelek w kontekście rozważań nad ujęciem 
blogów jako prasy, że problem dotyczący możliwości zakwalifikowania bloga do 
kategorii pojęciowej prasy wynika z niejednolitego rozumienia terminu „blog”, 
co  koresponduje  z kolejnym  poglądem  Autorów,  iż  nie  można  abstrakcyjnie 
stwierdzić,  że  blog  jest  albo,  że  nie  jest  prasą,  lecz  odpowiedź  zawsze  uzależ-
niona jest od rodzaju bloga6. Wydaje się jednak, że każdorazowa próba rodza-
jowego określenia danego bloga jest zawodna z racji bogactwa form i środków 
możliwych do stosowania w Internecie. Faktycznie próba jakiegokolwiek ogól-
nego prawnego zdefiniowania pojęcia bloga na potrzeby prawa prasowego lub 
określenie wytycznych do dokonaniu kategoryzacji blogów, jest znacznie trud-
niejsze, o ile w ogóle możliwe, niż stwierdzenie, że blog  jest  lub nie  jest prasą. 
Blogi przechodzą na tyle szybką ewolucję w sposobie wyrażania treści, iż pojęcie 
to  należy  ujmować  dynamicznie  i w takim  stanie  rzeczy  formułować  wnioski. 
Każdy blog musi zatem podlegać odrębnej ocenie.

II. Definicja prasy 
Odpowiedź  na  pytanie  czy  blog  jest  lub  czy  może  być  prasą  elektroniczną 

sprowadza  się do analizy  zjawiska  jakim  jest blogosfera w kontekście definicji 
ustawowej prasy. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 PrPras prasa oznacza publikacje 
periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie 
rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bie-
żącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe 
przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki fil-
mowe. Prasą  są  także wszelkie  istniejące  i powstające w wyniku postępu  tech-
nicznego  środki  masowego  przekazywania,  w tym  także  rozgłośnie  oraz  tele 

4 Zob. przykładowo A. Adamski, Strony internetowe, s. 31; por. J. Balcarczyk, Prasa inter-
netowa, s. 15.

5 Postanowienie SN z 15.12.2010 r. (III KK 250/10, KZS 2011, Nr 4, poz. 16).
6 Zob. A. Wilińska, M. Zelek, Blog, s. 25.
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i radiowęzły  zakładowe,  upowszechniające  publikacje  periodyczne  za  pomocą 
druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Przytoczona definicja 
nie wymienia bloga jako jednej z form prasy. Jednak katalog ten nie jest wyczer-
pujący i zamknięty, zatem hipotetycznie mógłby również objąć blogi, zwłaszcza, 
że można  je uznać za „istniejące  i powstające w wyniku postępu technicznego 
środki masowego przekazywania”7, o jakich mowa w definicji. Uznanie, że blo-
gi to środki masowego przekazywania, nie przesądza jednak, że każdy blog jest 
prasą, ponieważ aby nią się stał powinien również być publikacją:
1)  periodyczną,
2)  ukazującą się nie rzadziej niż raz do roku,
3)  opatrzoną stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą,
4)  nie tworzącą zamkniętej i jednorodnej całości.

Od strony wizualnej, analizy bloga jako prasy można dokonać w dwóch wa-
riantach. Pierwszy wariant zakłada uznawanie każdego nowego wpisu blogera 
za nowy artykuł prasowy. Drugi wariant zaprezentował Ł. Syldatk twierdząc, że 
kolejnym numerem prasy w warunkach Internetu jest kształt strony interneto-
wej po wymianie co najmniej jednej informacji8. Pogląd ten wydaje się za szero-
ki, ponieważ obejmowałby przykładowo również komentarze czytelników blo-
ga. Z punktu widzenia prawa drugorzędne znaczenia ma który z przywołanych 
wariantów  uznać  za  trafny.  Stanowiska  takie  samo  w sobie  nie  przesądza  czy 
blogi są prasą. 

W każdym razie wpisy blogerów najczęściej ukazują się nie rzadziej niż raz 
do  roku,  a blog  opatrzony  jest  stałym  tytułem  (nazwą  lub  nazwiskiem),  stąd 
te przesłanki są zazwyczaj spełnione. Wpisy mają też daty i mogą mieć numer 
bieżący. Elementem, który może  stać na przeszkodzie zakwalifikowaniu bloga 
jako prasy jest przesłanka nietworzenia zamkniętej i jednorodnej całości9. Blog 
co do zasady wyrazem twórczości jednego autora, zatem cechuje się zazwyczaj 
jednorodnością, ponieważ wyraża styl, zainteresowania i osobowość tego auto-
ra.  Wprawdzie  blogowanie  zakłada  permanentne  dodawanie  nowych  wpisów, 
to jednak w wielu przypadkach można uznać, że blog tworzy zamkniętą całość, 
ponieważ ma z góry założony format i ramy treści. 

Przyczyną  odmówienia  blogowi  przymiotu  prasy  może  być  również  prze-
słanka periodyczności. Wprawdzie wpisy na blogu ukazują się co pewien okres 

7 Por. M. Siwicki, Pojęcie prasy, s. 89–93; J. Balcarczyk, Prasa internetowa, s. 13.
8 Ł. Syldatk, w: Prawo prasowe, s. 101.
9 E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe, s. 90; zob. też A. Wilińska, M. Zelek, Blog, s. 24. Autorzy 

przytaczają szereg poglądów z prasy codziennej, negujących możliwość uznania blogów za prasę; 
odmiennie, jak się wydaje, M. Sawicki, Pojęcie, s. 93–94.
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czasu,  to  jednak niekoniecznie występować musi znamię regularności10. Choć 
blogerzy starają się utrzymywać systematyczność w dodawaniu wpisów, to jed-
nak rzadko z góry deklarują, że posty ukazywać będą się co ściśle określony czas. 
Inną sprawą jest wytworzenie się z czasem zwyczaju, przykładowo, że nowe po-
sty ukazują się w określony dzień tygodnia. W takim przypadku kwestia perio-
dyczności  również  jest  wątpliwa,  ponieważ  regularność  wynika  z całkiem  in-
nych względów niż świadomie z góry przyjęte założenie „redaktora”.

Zdaniem  Ł. Syldatka  indywidualny  blog  jest  praktyczną  realizacją  przewi-
dzianej w art. 7 ust. 2 pkt 1 PrPras koncepcji jednoosobowej prasy11. Pogląd ten 
nie jest zasadny. Wydaje się przy tym, że Autor nie jest konsekwentny, ponieważ 
w innym miejscu stwierdza, że dziennikami nie są strony internetowe założone 
przez tzw. celebrytów czy też prywatne osoby (strony domowe) opisujące infor-
macje koncentrujące się wokół tych osób12. Tymczasem wiele blogów to właś-
nie takie strony internetowe. Prawdopodobnie rozbieżność ta wynika z przyję-
cia dość wąskiej definicji bloga. 

Blogi firmowe zazwyczaj będą prasą, aczkolwiek nie dotyczy to zawodowych 
blogów  prowadzonych  przez  jednego  blogera,  a jedynie  blogów,  których  treść 
tworzona jest przez pracowników przedsiębiorstwa. Wprawdzie takie blogi mają 
jasno określone ramy tematyczne (pokrywające się z przedmiotem działalności 
przedsiębiorstwa),  to  jednak  poszczególne  wpisy  mogą  znacząco  się  od  siebie 
różnić,  choć  wciąż  pozostają  rozwinięciem  przewodniego  tematu  blogu.  Brak 
powiązania bloga ze stałym twórcą również może stać na przeszkodzie do uzna-
nia twórczości za jednorodną, a także zamkniętą całość. Skoro treści nie są wy-
razem osobowości i zainteresowań konkretnego blogera, to w zasadzie treść no-
wych postów jest nieprzewidywalna. Ekwiwalentu osobowości nie stanowi tutaj 
przedmiot działalności przedsiębiorstwa. Co więcej, prowadzenie  takiego blo-
ga może być zlecone zewnętrznemu przedsiębiorcy. Również ewentualna zmia-
na  prowadzącego  (prowadzących)  nie  wpływa  z zasady  na  zakończenie  żywo-
ta bloga, a nawet może być przez czytelników nie zauważona. Blogi firmowe są 
najczęściej próbą dotarcia do uczestników obrotu gospodarczego przy wykorzy-
staniu metod, które sprawdziły się w Interencie. Jest to zatem swoisty przykład 
skomercjalizowania bytów typowych dla przestrzeni wirtualnej. Takie blogi za-
zwyczaj nie mają jednak charakteru reklamy, ponieważ z założenia opierają się 
na dzieleniu się ekspercką wiedzą, ewentualnie podszytą pod konkretne przy-

10 Por. A. Adamski, Strony internetowe, s. 33; M. Sawicki, Pojęcie prasy, s. 87–89; J. Balcarczyk, 
Prasa internetowa, s. 13; Ł. Syldatk, w: Prawo prasowe, s. 95–96.

11 Ł. Syldatk, w: Prawo prasowe, s. 105; podobnie W. Lis, P. Wiśniewski, Z. Husak, Prawo 
prasowe.

12 Ł. Syldatk, w: Prawo prasowe, s. 104.
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padki związane z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa. Czytelnik takich 
blogów zdobywa wiedzę i informacje, wprawdzie może czuć się również zachę-
cony do skorzystania z usług przedsiębiorstwa, ale nie dlatego, że uległ reklamie, 
lecz z powodu zaufania  jakim obdarzył ekspertów tego przedsiębiorstwa. Przy 
czym nawet w przypadku blogów firmowych ich prasowy charakter należy, jak 
się wydaje, ograniczyć do prowadzenia bloga w postaci odrębnej witryny, a nie 
w postaci zawodowego profilu na portalu społecznościowym. Ponadto praktyka 
pokazuje, że profile na portalach spełcznościowych służą głównie celom marke-
tingowym, a ewentualnie merytoryczna treść pojawia się tylko wtedy, kiedy jest 
przeklejana z funkcjonującego jednocześnie bloga, stanowiącego osobną witry-
nę internetową. 

Wydaje  się,  że  również  blogi  o charakterze  reporterskim  (dziennikarskim) 
będą prasą w rozumieniu ustawy – Prawo prasowe. Są to blogi, które z założenia 
starają się być obiektywne i rzetelnie opisywać rzeczywistość, wykluczając oce-
nę  reportera.  Okoliczność,  że  dobór  reportaży  jest  subiektywny  nie  pozbawia 
w każdym przypadku tych blogów cech prasy. Podobnie  jak w przypadku blo-
gów  firmowych  nie  dotyczy  to  jednak  sytuacji  kiedy  bloger  relacjonuje  swoje 
przygody, ponieważ w takiej sytuacji opisuje zdarzania ze swojego subiektywne-
go punktu widzenia – obiektywny osąd nie odgrywa wtedy roli, choć oczywiście 
brak obiektywizmu nie oznacza prezentowania nieprawdy.

Reasumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że blog może, ale nie-
koniecznie  zawsze  musi,  być  prasą.  W większości  przypadków  osobiste  blo-
gi prowadzone przez jednego autora, niezależnie od ich popularności, nie będą 
prasą. Nie można jednak wykluczyć, że żaden blog nie będzie spełniał przesłan-
ki periodyczności,  jednorodności  lub zamkniętej całości, a tym samym, że nie 
będzie prasą. 

Sąd Apelacyjny w Łodzi13 wskazał, że przekaz w postaci bloga nie zawsze ma 
charakter prywatny, wyłącznie opiniotwórczo – literacki, zdeterminowany oso-
bowością jego twórcy. Innymi słowy, blog nie jest formą publikacji na tyle zam-
kniętą i jednorodną, by można było a priori zakładać, że jako przekaz interne-
towy nigdy nie wypełnia ustawowych znamion definicji prasy. Sąd ten zwrócił 
uwagę na kwestię poprzedzającego samą publikację procesu przygotowania re-
dakcyjnego, co dodatkowo wskazuje, że blog może być prasą. Bloger może za-
tem tak skonstruować sposób prowadzenie bloga i ukierunkować jego treści, że 
blog spełni przesłanki definicji prasy.

Stanowisko zakładające, że każdy blog jest prasą internetową rodziłyby licz-
ne  wątpliwości,  ponieważ  choć  blog  założony  w formie  samodzielnej  strony 

13 Wyrok SA w Łodzi z 18.1.2013 r. (I ACa 1031/12, Legalis); identycznie wyrok SA w Łodzi 
z 18.1.2013 r. (I ACa 1032/12, Legalis).
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internetowej  z punktu  widzenia  odbiorcy  może  rzeczywiście  wydawać  się  po-
dobny  do  prasy,  to  jednak  takiego  podobieństwa  trudno  dostrzec  w przypad-
ku  postów  na  portalu  społecznościowym.  Z kolei  takie  posty  niewiele  różnią 
się od wpisów na odrębnej blogowej stronie internetowej. Innymi słowy, bloger 
chcąc przekazywać treści może wybrać samodzielną stronę internetową lub por-
tal społecznościowy. Przekazywana treść (tekst, zdjęcia, video) może być w obu 
przypadkach  identyczna,  jak  też publikowana w identycznym czasie  (z  zacho-
waniem periodyczności) oraz pod stałym tytułem. Różnica polegałaby tylko na 
tym, że w jednym z tych przypadku posty publikowane byłby w funkcjonalnych 
i wizualnych ramach portalu społecznościowego. Szeroki zakres definicji prasy, 
a tym samym uznawanie blogów za prasę pociągałoby za sobą co najmniej wąt-
pliwości,  czy aby  takiego  tematycznego zbioru postów na portalu  społecznoś-
ciowym nie należałoby również uznać za prasę. Byłoby to rozwiązanie wysoce 
nieracjonalne. Pogląd Ł. Syldatk, że wszelkie portale internetowe interaktywne, 
czyli ukierunkowane na informowanie, ścierania się stanowisk, są niewątpliwie 
prasą, wydaje  się być zbyt ogólny  i przez  to nietrafny14. W przypadku blogów 
kluczowa dla definicji prasy jest treść, a nie forma, zaś „ukierunkowanie na in-
formowanie  i ścieranie  się  stanowisk”  samo w sobie nie wystarcza do uznania 
działalności za prasową.

Rozwój  blogosfery  w ostatnich  latach  w coraz  większym  stopniu  wymusza 
stawianie pytań o relację pomiędzy blogami a prasą. Ciekawym zjawiskiem mo-
gącym  rzutować  na  rzeczoną  relację  jest  powstawanie  swoistych  konglomera-
tów  blogów.  Oprócz  już  od  dawna  funkcjonujących  platform  blogowych,  na 
których  każdy  bloger  mógł  założyć,  najczęściej  bez  żadnych  ograniczeń,  swój 
indywidualny  blog,  powstają  rozbudowane  portale  oferujące  nie  tylko  możli-
wość założenia bloga, ale też wykorzystują poszczególne wpisy na tych blogach 
do tworzenia strony głównej portalu i wszelkich innych systematyzacji treści za-
mieszczanych w poszczególnych blogach. Najczęściej poszczególne blogi w ta-
kich portalach  są  identycznie wizualnie,  różniąc  się oczywiście  treścią. Nie  są 
to też zazwyczaj portale ogólnodostępne, przez co należy rozumieć, że założe-
nie bloga w ich ramach wymaga spełnianie określonych kryteriów, a nierzadko 
po prostu zaproszenia od twórcy portalu. Portale te wiązane się nierzadko z tzw. 
dziennikarstwem obywatelskim, tym niemniej na potrzeby niniejszej pracy, po-
przestać należy na przyjęciu, że portal taki tworzą blogerzy. W takim stanie rze-
czy, rodzi się pytanie czy takie portale są prasą. Wydaje się, że nawet gdyby po-
szczególne blogi tworzone w ramach tego portalu nie były prasą, to niewyklucza 
to  uznania  portalu  (jako  całości)  za  prasę.  Można  na  to  zagadnienie  spojrzeć 
również  z całkiem  innej  perspektywy  i uznać  taki  portal  za  jeden  wielki  blog, 

14 Por. Ł. Syldatk, w: Prawo prasowe, s. 100.
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tworzony przez kilku lub kilkunastu blogerów. O rozstrzygnięcie problemu czy 
taki portal jest czy nie jest prasą powinny decydować okoliczności konkretnego 
przypadku, przede wszystkim w oparciu o kryterium na ile jest to rzeczywiście 
konglomerat blogów, a na ile jedynie portal, który prezentuje materiały w wizu-
alizacji przypominającej blogi. Jednocześnie trzeba mieć na względzie, że uzna-
jąc, że blogi nie spełniają elementów definicji prasy, to jeśli takie portale budo-
wane są w oparciu o identyczne założenia, to nie sposób dokonywać odmiennej 
interpretacji przepisów w zależności od tego czy mamy do czynienia z jednym 
blogiem, czy też ich konglomeratem.

Aby  unormować  rysujące  się  wątpliwości  odnośnie  relacji  blogów  do  pra-
sy  zgłaszano  propozycje  legislacyjne  zmierzające  do  wprowadzenia  przesłan-
ki  „podlegania  procesom  przygotowywania  redakcyjnego”15  jako  mającej  jed-
noznacznie przesądzić, że blogi nie są prasą. Oczywiście w efekcie mogłoby się 
okazać, że niewielka cześć obecnych blogów zostałaby uznana za prasę, ale wy-
daje  się,  że byłoby  to zasadne skoro podlegałyby procesom przygotowania re-
dakcyjnego.  Wprowadzenie  takiej  przesłanki  (lub  jej  podobnej)  jest  znacznie 
lepszym rozwiązaniem niż regulacja stanowiąca wyłącznie, że blogi nie są prasą, 
ponieważ przy takim ujęciu wątpliwości przeniosłyby się na obszar definicji blo-
ga i w efekcie mogłoby się okazać, że tego typu przepis nie rozwiązywałby wąt-
pliwości co do kwalifikacji bloga jako prasy.

Redakcyjność prasy jako przesłanka wydaje się dobrym rozwiązaniem rów-
nież dlatego, że pozwala wyjść poza schemat tradycyjnych składowych definicji 
prasy. Nie wykluczone przy tym, że w naturalny sposób obecna definicja prasy 
w całości jest przestarzała i nie odpowiada obecnemu stanowi rynku mediów16. 
Takie pojęcia jak periodyczność lub jednorodność mogły mieć znaczenie przed 
epoką Internetu kiedy prasa ukazywała się w postaci papierowych wydań, jed-
nak dziś te pojęcia wydają się w wysokim stopniu nie przystawać do warunków 
internetowej działalności, stąd wątpliwości czy periodyczność lub jednorodność 
w blogach internetowych istnieje, skoro na gruncie Internetu nie jest nawet jas-
ne co pojęcia te miałyby oznaczać.

III. Rejestracja
Jeśli  blog  spełnia  warunki  do  uznania  go  za  dziennik  lub  czasopismo  po-

winien zostać zarejestrowany.  Jest  to obowiązek, a nie  fakultatywne uprawnie-

15 Druk sejmowy Nr 459 z 23.5.2012 r., Sejm RP �II kadencji, s. 5 projektu, www.sejm.gov.pl 
[dostęp 19.2.2014 r.]. Do konkretnych propozycji tam przedstawionych podchodzić należy 
jednak z ostrożnością, tym niemniej kierunek zmian ocenić należy jako prawidłowy.

16 Zob. A. Młynarska-Sobaczewska, Wolność wirtualnej wypowiedzi, s. 49.

§ 1. Blog na tle uregulowań prasowych



10

Rozdział I. Blog w świetle tradycyjnych mediów

nie blogera. Jeśli blog posiada cechy prasy musi zostać zarejestrowany. Podzielić 
należy jednak pogląd SA w Łodzi17, że z założenia ustawodawcy organ rejestra-
cyjny zawsze opiera się  jedynie na deklaracji wydawcy, co do opisanych wyżej 
przymiotów tytułu prasowego, zatem w znacznej mierze to od założeń blogera 
i przedstawionych przez niego we wniosku rejestracyjnym okoliczności  zależy 
czy blog zostanie zarejestrowany jako prasa. Bloger dokonując zgłoszenia ma za-
tem swobodę decyzyjną w zakresie założeń w oparciu o jakie będzie blogował. 
Jednak jeśli bloger błędnie oceni, że nie będzie rejestrował bloga, ponieważ nie 
spełnia on przesłanek prasy, naraża się w przyszłości na sankcję karną. 

Niezarejestrowane  wydawanie  dziennika  lub  czasopisma  podlega  karze 
grzywny (art. 45 PrPras). Wielu Autorów zwraca uwagę, że przepis ten dotyczy 
rejestracji nie każdego rodzaju prasy, a jedynie dzienników lub czasopism18. Nie 
rozwiązuje to jednak wątpliwości interpretacyjnych, ponieważ definicja dzien-
ników i czasopism jest równie dwuznaczna w kwestii blogów jak definicja prasy, 
stąd najczęściej przyjęcie, że blog jest prasą, pozwoli też na uznanie go za dzien-
nik  lub  czasopismo.  Okoliczność,  że  definicja  dziennika  lub  czasopisma  uży-
wa pojęcia druk, nie  stanowi przeszkody do  respektowania  również  treści  cy-
frowych, zwłaszcza, iż te definicje mówią o przekazie za pomocą dźwięku oraz 
dźwięku i obrazu jako alternatywie do druku. Przepisy prawa prasowego posłu-
gują się w wielu miejscach na tyle archaicznymi pojęciami, że należy nadać im 
współczesne  rozumienie19.  Ponadto  przyjęcie,  iż  blog  może  być  prasą,  ale  nie 
może być dziennikiem lub czasopismem, podważałoby w zasadzie sensowność 
rejestracji jakiejkolwiek prasy. Skoro ustawodawca wprowadził wymóg rejestra-
cji, to należy przyjąć, że miał ku temu racjonalne powody. Tymczasem powody 
te są identyczne przy każdym blogu, o ile dany blog w ogóle jest prasą. Pogląd, 
że prasa internetowa może być dziennikiem lub czasopismem wyraził również 
SN20. W myśl  jego stanowiska, dzienniki  i czasopisma przez  to, że ukazują  się 
w formie przekazu internetowego nie tracą znamion tytułu prasowego, i to za-
równo  wówczas,  gdy  przekaz  internetowy  towarzyszy  przekazowi  utrwalone-
mu na papierze, drukowanemu, stanowiąc inną, elektroniczną jego postać w sy-
stemie online, jak i wówczas, gdy przekaz istnieje tylko w formie elektronicznej 
w Internecie, ale ukazuje  się  tylko periodycznie,  spełniając wymogi, o których 
mowa w art. 7 ust. 2 PrPras. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że pojęcie druku jest wie-
loznaczne,  jakkolwiek  w starszej  literaturze  zwykło  się  wskazywać,  że  jest  to 

17 Wyrok SA w Łodzi z 18.1.2013 r. (I ACa 1031/12, Legalis).
18 Zob. A. Adamski, Strony internetowe, s. 36, w tym przywołane tam poglądy P. Waglow-

skiego; J. Balcarczyk, Prasa internetowa, s. 13.
19 Podobnie J. Balcarczyk, Prasa internetowa, s. 14; Ł. Syldatk, w: Prawo prasowe, s. 104; 

E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe, s. 90.
20 Postanowienie SN z 15.12.2010 r. (III KK 250/10, KZS 2011, Nr 4, poz. 16).


