Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
00-366 Warszawa, ul. Foksal 3/5
tel. (48-22) 827-58-96, tel./fax 827-83-67
cmwp@sdp.pl
www.cmwp.sdp.pl

CMWP SDP wyraża stanowczy protest przeciwko postanowieniu Sądu Okręgowego
w Zamościu zakazującego Tygodnikowi Zamojskiemu publikowania artykułów na temat
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu oraz nakazującemu tygodnikowi
usunięcie ze strony internetowej www.tygodnikzamojski.pl artykułów dotyczących
przedsiębiorstwa. Zgodnie z postanowieniem Sądu zakaz publikacji ma obowiązywać co
najmniej 11 miesięcy.
W ocenie CMWP SDP jest to złamanie fundamentalnej dla demokratycznego państwa zasady
wolności słowa. Artykuły, które przywołuje Sąd Okręgowy w Zamościu w swoim
postanowieniu powstały w ramach realizacji ochrony ważnego interesu społecznego.
Poruszony w inkryminowanych artykułach "Tygodnika Zamojskiego" temat jest bardzo
istotny i budzi duże zainteresowanie czytelników, ponieważ dotyczy newralgicznych i
kluczowych dla opinii publicznej spraw, jakimi są zawsze procedury związane w
wydatkowaniem publicznych środków finansowych. Prasa ma nie tylko prawo, ale i
obowiązek informować społeczeństwo o możliwych nieprawidłowościach w tym zakresie, a
wszelkie informacje na ten temat nie powinny być ukrywane przed opinią publiczną.
Uzasadnionym interesem społecznym przemawiającym za publikacją artykułów jest również
ochrona prawa społeczeństwa do informacji. CMWP SDP pragnie zwrócić uwagę, iż m.in. po
krytycznych artykułach "Tygodnika Zamojskiego" na temat PGK Rada Nadzorcza tego
przedsiębiorstwa stwierdziła nieprawidłowości w procedurze przetargowej i zawiadomiła o
tym prokuraturę . Postępowanie w tej sprawie nadal trwa, jest przedłużone do 20 grudnia b.r.
Już ten fakt jest bezspornym uzasadnieniem zainteresowania środków masowego
komunikowania, a tym „Tygodnika Zamojskiego” przedsiębiorstwem PGK w Zamościu oraz
czyni całkowicie niezrozumiałym zakaz jakichkolwiek publikacji na jego temat . W ocenie
CMWP SDP jest to praktyka porównywalna z cenzurą prewencyjną, której stosowanie jest w
Polsce konstytucyjnie zakazane.
CMWP SDP pragnie podkreślić, że zarówno na gruncie prawa krajowego jak i
międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do
których ochrony obowiązane są wszystkie organy państwowe. Opisana praktyka sądowa
budzi więc zdecydowany sprzeciw, nie sposób bowiem przyjąć, by wskazane wyżej
orzeczenie miało się przyczynić do wzmocnienia demokracji czy respektowania zasady
wolności słowa.
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