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WYDAWCY W LATACH KRYZYSU

M EM ORIAŁ POLSKIEGO ZW IĄ ZK U  W Y D A W CÓ W  DZIENNIKÓW  I CZASOPISM  
DO M IN ISTRA SP R A W  W EW NĘTRZNYCH  Z 22 G RUD NIA 1932 ROKU

Opracowała Daria N a ł ę c z

W  przechow yw anym  w  A rch iw um  A kt N ow ych zespole Polskiego Związku W y
daw ców  Dzienników  i Czasopism znajdują się dw a ciekaw e dokum enty. Są to, jak  
można sądzić z adnotacji na jednym  z nich i chronologii opracow ania, projekt i od 
pis w ersji ostatecznej pism a ilustrującego podstaw ow e problem y i trudności w y 
daw nictw  prasow ych w  okresie w ielkiego kryzysu, skierow anego do Ministra Spraw  
W ewnętrznych. Projekt nosi datę 22 grudnia 1932 r., w ersja  ostateczna —  23 grud
nia tego samego roku.

Bardziej zasadne w ydaw ało się być opublikow anie projektu  pisma. W  obecnym  
stanie zachowania ta w ersja zawiera bow iem  znacznie obszerniejszy zasób in form a
cji. P ierw otnie w yw ody  tekstu ostatecznego rozwinięte by ły  w  przesłanym  jed no
cześnie M inistrow i Spraw  W ew nętrznych „p ro  m em oria” . Załącznik ten niestety za
ginął. W  publikow anym  tekście projektu  za pom ocą naw iasów  kw adratow ych zazna
czono te fragm enty, które in extenso  bądź w  form ie nieco przestylizow anej znalazły 
się w  w ersji ostatecznej. Dzięki temu treść w ersji ostatecznej została przytoczona  
niemalże w  całości, z pom inięciem  paru in form acji o  drugorzędnym  znaczeniu.

Nadawca pisma, Polski Związek W ydaw ców  D zienników  i Czasopism, powstał 
w  grudniu 1928 r. Za zasadniczy cel swego działania postaw ił „rozw ój i udoskonale
nie prasy periodycznej w  Państwie Polskim, reprezentację i obronę interesów  w y 
daw nictw  periodycznych”  (§ 1 statutu). Niżej drukow any dokum ent dotyczy zasad
niczych sfer zainteresowań Związku.

W arunki panującego kryzysu gospodarczego sprawiły, iż w iele spraw, zwłaszcza  
gdy w chodziły  w  grę w zględy konkurencyjne, zarysow anych zostało w yjątkow o ostro. 
Spadek dochodów  uzyskiw anych z ogłoszeń, ograniczenie chłonności rynku, w ysokie  
koszty produkcyjne, w yw ołane w ygórow anym i w  porów naniu z innym i krajam i ce 
nami papieru —  to podstaw ow e elem enty określające ów czesną sytuację materialną  
prasy. Trudności rodzące się w  tych  dziedzinach podcinały byt ekonom iczny w yd aw 
nictw, przyczyniały się do w zrostu liczby efem eryd w ydaw niczych. Nie pozostawały  
też bez w pływ u na sytuację na rynku pracy dziennikarskiej. Sym ptom am i kryzysu  
były : w zrastające bezrobocie i zastępowanie sił w yżej kw alifikow anych  ludźm i o p o 
śledniejszych zdolnościach, ale godzącym i się na gorsze w arunki pracy i niższe za
robki. Niestety o problem ach związanych z zawodem  dziennikarskim publikow any  
dokum ent milczy.

D opiero w  grudniu 1935 r. w ładze Polskiego Zw iązku W ydaw ców  w  m em oriale  
do Prezesa Rady M inistrów  u jaw niły  sw ój stosunek do postulatów  świata dzienni
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karskiego. Był on zdecydow anie negatywny. Realizacja w ygórow anych , zdaniem w y 
daw ców , żądań dziennikarzy miała jakoby  zrujnow ać znakomitą w iększość pism.

W iele poruszanych w  publikow anym  tekście spraw, poza bezpośrednim  znacze
niem  in form acyjnym , w prow adza w  kulisy życia prasowego, u jaw nia środki i siposo- 
by w yw ierania na nie nacisku. D latego też w yda je  się, iż dokum ent ten m a istotne 
znaczenie nie tylko dla w nioskow ania o położeniu w ydaw nictw  prasow ych w  okresie 
kryzysu.

Zaznaczyć należy, że zawarte w  piśm ie zagadnienia nurtow ały środow isko w y 
daw ców  już od dawna. D owodzą tego zachowane m ateriały i protokoły  posiedzeń R a
dy i Zarządu G łów nego Zw iązku1. W arto też nadm ienić, iż szereg postulatów  za
w artych w  pism ach z 22 i 23 grudnia nie doczekało się w  ogóle realizacji, niektóre  
rozwiązano nie po myśli tak w ydaw ców , jak  i dziennikarzy.

Zasadnicza w iększość spraw  ponow nie przedstawiona została w ładzom  państw o
w ym  w  grudniu 1935 r., w  dwu złożonych na ręce prem iera, M. Zyndram a-K ościał- 
kow skiego, m em oriałach dotyczących postulatów  gospodarczych prasy, unifakcji 
ustawodawstwa prasowego, sposobu przeprowadzania przez w ładze adm inistracyjne  
konfiskat prasow ych oraz sprawy unorm ow ania stosunków praw nych zaw odu dzien
nikarskiego2.

O w ielu  zagadnieniach poruszanych w  piśmie z 23 grudnia szeroko pisali publi
cyści i działacze Związku W ydaw ców  na łam ach m iesięcznika „Prasa” .

P ublikow any dokum ent znajduje się w  teczce 205 zespołu Polskiego Związku  
W ydaw ców  D zienników  i Czasopism (karty 10— 30). Jest to m aszynopis (oryginał), 
bardzo czytelny, z kilkom a popraw kam i naniesionym i ołów kiem , a dotyczącym i b łę 
dów  literow ych. Popraw ek tych  nie zaznaczono W drukow anym  tekście. Przy publi
kacji uwspółcześniono ortografię.

22 XII [193]2

2117
2/25  .

Do
Pana Ministra 

' Spraw Wewnętrznych
. w Warszawie

Panujący od trzech lat [kryzys gospodarczy dotknął polskie przedsię
biorstwa wydawnicze w stopniu wyjątkowo silnym, przewyższającym 
znacznie przesilenie odczuwane przez inne gałęzie produkcji w Polsce. 
Przyczyną tego zjawiska jest specyficzna sytuacja gospodarcza wydaw
nictw, których dochody zależne są bezpośrednio i ściśle od koniunktury 
gospodarczej, wydatki zaś oparte są o ceny mające charakter w znacz
nym stopniu sztywnych.] W okresie trwania kryzysu w dziedzinie ogło
szeń prasowych zaznaczył się bardzo silny spadek, wynoszący w dzien
nikach przeciętnie 40— 50%, w czasopismach 50— 70%, wywołany znacz-

1 AAN , PZW DziCz, sygn. 23— 33, 36— 49.
2 ΛΑΝ, PZW DziCz, sygn. 210, k. 56— 60. W  streszczeniu postulaty te przedsta

w ione Zostały w  „Prasie” , nr 2 z lutego 1936, s. 1— 4.
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nÿm ograniczeniem budżetów ogłoszeniowych przedsiębiorstw handlo
wych i przemysłowych, które to budżety w Polsce nawet w okresie po
myślnej koniunktury były znacznie niższe od analogicznych budżetów 
za granicą, na skutek zapoznawania znaczenia reklamy przez polskie sfe
ry gospodarcze3. Jednocześnie wpływy z kolportażu i z prenumeraty 
pism zmniejszyły się przeciętnie o 30— 40%. Ta niezwykle dotkliwa zniż
ka dochodów ze sprzedaży pozostawała w ścisłym związku przyczyno
wym z każdorazowym nasileniem kryzysu, przy czym zawsze wyprze
dzała objawy depresji w innych gałęziach produkcji, gdyż w indywidu
alnych budżetach wydatki na pisma stanowią pozycje, które, w razie 
ogólnej zniżki uposażeń i zysków, redukuje się pierwsze.

W wydatkach pism najpoważniejszą rolę odgrywają pozycje na pa
pier, druk i farby oraz wydatki personalne redakcji i administracji. Ge
ny papierów wydawniczych nie wykazały spadku pozostającego 'w ja
kimkolwiek bądź stosunku do spadku dochodów wydawnictw oraz do 
spadku cen papieru na rynkach zagranicznych. Cena papieru gazetowe
go wykazała zniżkę w stosunku do r. 1930 zaledwo 13%. Cena robocizny 
drukarskiej gazetowej w Polsce pozostaje w dalszym ciągu jedną z naj
wyższych w 'Europie. Cennik farb drukarskich w  okresie kryzysu pra^ 
wie zmniejszeniu nie uległ. Nieznaczne złagodzenie ze strony fabryk 
farb warunków płatności nie czyni zadość zmienionym przez kryzys wa
runkom produkcji wydawniczej. Wydatki na personel redakcyjny i ad
ministracyjny stosunkowo zwiększyły się wobec spadku nakładów 
i ogłoszeń. Spowodowane to jest faktem, iż wydawnictwa w okresach 
kryzysu zmuszone są utrzymać na niezmienionym poziomie stronę re
dakcyjną i graficzną swych pism oraz bardzo znacznie wzmóc pracę apa
ratu administracyjnego w działach ogłoszeniowym i kolportażowym. Na 
skutek powyższych objawów polski przemysł wydawniczy przeżywa kry
zys w formie niezwykle ostrej, czego wyrazem jest fakt, iż większość 
przedsiębiorstw wydawniczych boryka się z finansowymi trudnościami, 
zadłużając się przeważnie coraz bardziej.

fW  odróżnieniu od wszelkich innych gałęzi przemysłu, wydawnictwa 
dzienników i czasopism znajdują się w tej zupełnie specyficznej sytua
cji, iż niezależnie od koniunktury nie mogą ani na chwilę przerwać swej 
produkcji. Każda inna gałąź przemysłu może zmniejszyć zakres lub na
silenie swego działania, w ostateczności wreszcie zamknąć w ogóle na 
krótszy czy dłuższy czas warsztaty swej pracy w oczekiwaniu na lepszą 
koniunkturę. W przemyśle wydawniczym przerwa w produkcji stanowi
o śmierci pisma lub w  razie najlepszym o stratach, które dadzą się od
robić dopiero po latach. Ta specyficzna cecha przemysłu wydawniczego
,-----------------------1 '

8 O kom pleksie problem ów  związanych z reklam ą prasową, sprawam i ogłosze
n iow ym i por. E. R u d z i ń s k i ,  Spraw y ogłoszeniow e w  działalności Polskiego  
Związku W ydaw ców  Dzienników i Czasopism w  latach 1929— 1939, RHCzP, t. 14, z. 1, 
s. 27—48.



6 8 D A R IA  N A Ł Ę C Z

stawia go w okresie kryzysu .gospodarczego w  sytuacji specjalnie trud
nej, znacznie trudniejszej od sytuacji innych gałęzi wytwórczości, które 
mogą ograniczyć, czy zawiesić swą produkcję.]

W tych warunkach, gdy wszelkie dalsze zmniejszenie się dochodów 
oraz nadmierny nacisk fiskalny zagraża już samym podstawom istnie
nia przedsiębiorstw wydawniczych, żywe zaniepokojenie wśród wydaw
ców wywołuje polityka stosowana przez Rząd w sprawach wydawni
czych, idąca po linii ograniczenia inicjatywy prywatnej w dziedzinie 
wydawniczej, w szczególności zaś ogłoszeniowej, oraz po linii bez
względnego stasowania rygorów egzekucyjnych i administracyjnych. 
Nadto budzi obawy odsuwanie przez Rząd na dalszą przyszłość decyzji 
w sprawie uregulowania prawnego całokształtu zagadnień dotyczących 
prasy.

I

Postulaty w sprawie akcji Rządu w dziedzinie wydawniczej

1. Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism pragnie zwró
cić specjalną uwagę Pana Ministra na [fakt podjęcia przez przedsię
biorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” wydawnictwa „Łącznik 
Pocztowy”4, poświęconego przede wszystkim akwizycji ogłoszeń pry
watnych, oraz na utworzenie „biura reklamy” przy tym przedsiębior
stwie. Według informacji, posiadanych przez Związek Wydawców, prze
widywane jest wprowadzenie w najbliższym czasie przy pomocy tego 
biura działu plakatowych ogłoszeń umieszczonych w urzędach poczto
wych na całym terytorium RP. Spodziewane jest również wprowadzenie 
do obrotu pocztowego ogłoszeń w  formie ulotek doręczanych przez li- 
stonoszów za minimalną opłatą.] Czasopismo „Łącznik Pocztowy” , 'któ
rego nakład planowany jest na paręset tysięcy egzemplarzy, poświęcone 
jest sprawom ogłoszeniowym związanym z niedawno zainicjowanym 
obrotem paczek żywnościowych, nadmienić jednak należy, iż obok tego 
typu ogłoszeń znajdują się w nim liczne ogłoszenia nie związane w żad
nym stopniu z zakresem działania Poczty. Ponadto czasopismo „Łącznik” 
zawiera treść redakcyjną o charakterze ogólnym, ze szczególnym uwzględ
nieniem spraw gospodarstwa domowego, również nie mającą żadnego 
związku z zakresem działania przedsiębiorstwa „Polska Pocżta, Telegraf 
i Telefon” . Na skutek takiej konstrukcji działu redakcyjnego i ogłosze
niowego pismo to jest nie tylko poważnym konkurentem w dziedzinie 
ogłoszeniowej dla wszelkiego typu dzienników i czasopism, lecz również 
niebezpiecznym konkurentem dla czasopism poświęcających swą część 
redakcyjną sprawom gospodarstwa domowego.

4 P ierw szy numer m iesięcznika „Łącznik P ocztow y”  ukazał się 15 grudnia 1932 r. 
Pismo przestało w ychodzić w  roku 1937.
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Powyższa akcja Poczty w  dziedzinie ogłoszeniowej, w szczególności 
zaś wydawanie pisma „Łącznik” , spowoduje niewątpliwie znaczne skur
czenie się i tak niezwykle małych działów ogłoszeń w pismach polskich, 
a to ze względu na ściśle ograniczony budżet reklamowy gospodarstwa 
polskiego. Ponieważ dochód z ogłoszeń stanowi w Polsce dla wszystkich 
pism główny dochód, konkurencja Poczty może zagrozić bytowi wielu 
wydawnictw w Polsce, gdyż wpływy ze sprzedaży pism, nawet w wy
dawnictwach posiadających duże nakłady, nie pokrywają kosztów pro
dukcji wydawniczej.

Zrealizowanie projektów Poczty pociągnie za sobą poważne skutki 
nie tylko dla przemysłu wydawniczego, lecz również dla całego gospo
darstwa narodowego. Skutki te wyrażać się będą przede wszystkim w 
wyczerpywaniu budżetów reklamowych przedsiębiorstw handlowych 
i przemysłowych bez pożytku dla tych przedsiębiorstw. Ogłoszenia w pi
śmie „Łącznik” pozbawionym cech normalnego organu prasowego, a tym 
bardziej reklama w formie plakatów czy ulotek, pod względem skutecz
ności nie może równać się z ogłoszeniem w pismach ogólnych, przycią
gających dzięki swej treści redakcyjnej. Według zgodnej opinii przewa
żającej liczby znawców reklamy dzięki tym właściwościom pism ogłosze
nie prasowe jest najskuteczniejszą jej formą. Propaganda mająca na ce
lu przyciągnięcie sfer handlowo-przemysłowych do nowych sposobów re
klamy, jakie rozwijać zamierza Poczta, wprowadzi zamęt w dziedzinę 
ogłoszeniową, czym przyczyni się do jeszcze większego powikłania sto
sunków w tej dziedzinie i tak wiele pozostawiających do życzenia, a w 
konsekwencji zrazi sfery gospodarcze niewątpliwie do posługiwania się 
reklamą w ogóle. Odbiłoby się to bardzo poważnie na całym polskim or
ganizmie gospodarczym, gdyż nieprawidłowe użytkowanie reklamy w do
bie tak znacznego zastoju gospodarczego, jaki przeżywamy obecnie, pro
wadzi do jeszcze dalszego zmniejszenia obrotów i w konsekwencji —  do 
dalszego pogłębienia kryzysu. Podkreślić należy z całym naciskiem, iż 
znaczenie reklamy dla życia gospodarczego jest w okresie kryzysu znacz
nie większe niż w okresie dobrej koniunktury. Nie może więc być obo
jętnym dla Państwa fakt, iż reklama, potężna dźwignia przemysłu i han
dlu, będzie używana w sposób nie dający gwarancji, iż zwrócą się wy
datki poniesione na nią przez gospodarstwo 'narodowe. ■

2. Drugim posunięciem Rządu niepokojącym sfery wydawnicze jest 
projektowane przejęcie przez zreorganizowane [biuro ogłoszeń PAT dzia
łu reklamy na kolejach] dzierżawionego dotychczas przez Towarzystwo 
Księgarni Kolejowych „Ruch” . Ponieważ PAT dysponuje budżetami re
klamowymi wszystkich instytucji państwowych oraz licznych przedsię
biorstw prywatnych, zachodzi obawa, iż skutkiem przejęcia przezeń re
klamy na kolejach nastąpi przesunięcie budżetów reklamowych na re
klamę nieprasową, z uwagi na chęć wykazania dochodowości nowego 
działu. Poważna część ogłoszeń udzielanych dotychczas z tych budżetów
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będzie pomieszczana na kolei w formie plakatów. W konsekwencji spro
wadzić to może nowe uszczuplenie dochodów pism z ogłoszeń.

Nadto, podobnie jak w wypadku pocztowego biura ogłoszeniowego, 
w razie zrealizowania tego projektu reklama prasowa, najbardziej dla 
przemysłu i handlu wartościowa, zastąpiona zostanie w znacznej mierze 
inną formą reklamy, dającą inseratom mniejsze korzyści i nie posiada
jącą dla życia gospodarczego tak doniosłego znaczenia, jak reklama w 
pismach. W konsekwencji wywoła to dalsze pogłębienie się depresji re
klamy w Polsce.

3. Poważne szkody w dziedzinie ogłoszeniowej oraz w  dziedzinie kol
portażowej wyrządza wydawnictwom konkurencja [„Polskiego Radia” , 
któremu koncesja w przeciwieństwie do szeregu innych krajów (Anglia, 
Szwajcaria) nie zabrania czerpania dochodów z ogłoszeń oraz nie ogra
nicza w nadawaniu materiałów informacyjnych.] Dzieje się tak, mimo iż 
zadanie radia nie polega na konkurowaniu z prasą w  drodze zamieszcza
nia płatnych ogłoszeń czy w drodze zamieszczania komunikatów infor
macyjnych o ostatnich wypadkach, oraz mimo licznych świadczeń prasy 
na rzecz radia, np. w postaci bezpłatnego dotychczas pomieszczania pro
gramów5.

4. [Również konkurują z pismami w dziedzinie ogłoszeń urzędowe 
Dzienniki Wojewódzkie oraz Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spra
wiedliwości, które ostatnio usilnie rozwijają swoje działy reklamowe.] 
Sprawa ta wiąże się ściśle z zagadnieniem licznych rozporządzeń i okól
ników ministerialnych w sprawach ogłoszeniowych, nie uwzględniają
cych w dostatecznej mierze interesów wydawców. [Pomieszczenie wielu 
typów ogłoszeń w pismach urzędowych jest niezgodne z ich charakterem 
oraz zasadą i praktyką przyjętą w znakomitej większości państw euro
pejskich. Oczywiste jest, iż wartość reklamowa ogłoszeń w  dziennikach 
urzędowych jest niższa niż w pismach nieurzędowych, rozpowszechnio
nych szeroko wśród wszystkich warstw ludności i przyciągających dzięki 
swej treści redakcyjnej.]

5. Z podobnym nieuwzględnianiem1 interesów wydawnictw oraz z nie
zrozumieniem roli i znaczenia ogłoszenia prasowego spotykamy się w 
wydanych ostatnio rozporządzeniach [Prezydenta Rzplitej Polskiej 
w przedmiocie ordynacji egzekucyjnych (skarbowej: Dz. U. RP Nr 62/32,

. 5 W  tej sprawie m iędzy PZW DziCz a Polskim  Radiem  zawarto w  lutym  1934
i marcu 1937 r. układy regulujące w zajem ne stosunki prasy i radia. W  tekstach opra
cow anych porozum ień stwierdzano, iż Polskie Radio będzie w spółdziałało na rzecz 
propagandy czytelnictwa dzienników  i czasopism, prasa zaś będzie popierała rozw ój 
radiofonii. Dziennik radiow y miał nadawać przede w szystkim  te w iadom ości, któ
rych  rozpow szechnianie leżało w  interesie państwa. Inne inform acje, zwłaszcza
o treści sensacyjnej, m iały być nadawane w  skróconej form ie z odesłaniem  do szer
szych relacji w  prasie. Polskie Radio zobow iązyw ało się ponadto do rezygnacji ze 
sw ej działalności ogłoszeniow ej na rzecz przedsiębiorstw  pryw atnych. Por. AAN, 
PZW DziCz, sygn. 28, „Prasa” , nr 4 z kwietnia 1937, s. 1—2.
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poz. 580; sądowej: Dz. U. RP Nr 93/32, poz. 803).] Ordynacje te zawierają 
przepisy ograniczające obowiązkowe ogłaszanie o licytacjach w pismach
—  do specjalnych, określonych ściśle wypadków (ruchomości —  przy oce
nie ponad 500 zł; nieruchomości —  ponad 5 tys. zł). Postanowienia te 
godzą zarówno w interes skarbu, licytujących i licytowanych, jak i w y
dawców. Brak ogłoszeń o licytacjach utrudnia w wysokim stopniu osią
gnięcie sum, które by z jednej strony pokryły preteinsje Skarbu lub licy
tujących, z drugiej strony były choć przybliżonym równoważnikiem 
wartości sprzedanych obiektów. Przeciwdziałać sprzedawaniu przedmio
tów na licytacji za bezcen, co w okresie kryzysu stanowi zagadnienie 
pierwszorzędnej wagi, może tylko ogłoszenie prasowe, które jest najcel
niejszym środkiem, aby zapewnić licytacji należyte zainteresowanie. 
Przy tym winno być pozostawione prawo wyboru pisma do ogłoszenia 
stronie zainteresowanej.

6. Nowe ograniczenie działów ogłoszeniowych w pismach wprowadza 
Rozporządzenie Prezydenta Rzplitej Polskiej z dnia 25 września 1932 r. 
(Dz. U. RP Nr 81, poz. 712) o [wykonywaniu praktyki lekarskiej]6. Roz
porządzenie to, wydane bez zasięgnięcia opinii świata wydawniczego, za
wiera szereg postanowień skierowanych przeciw ogłaszaniu specyfików 
leczniczych i w rezultacie spowoduje znaczne zmniejszenie liczby tego 
rodzaju inseratów. Ponadto wprowadza ono odpowiedzialność karną wy
dawcy za umieszczanie ogłoszeń sprzecznych z przepisami wyżej wymie
nionego rozporządzenia, co jest nowością w prawodawstwie polskim. 
Nadmienić należy, iż w znakomitej większości krajów zachodnioeuropej
skich nie są stosowane podobnie rygorystyczne ograniczenia w ogłaszaniu 
środków leczniczych. Utrzymanie w mocy postanowień o ogłoszeniach w 
Rozporządzeniu Prezydenta Rzplitej Polskiej z dnia 25 IX rb. o wykony
waniu praktyki lekarskiej spowoduje również zmniejszenie się obrotów 
przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego i pokrewnych.

7. Poważną pozycję w ogólnym budżecie reklamowym gospodarstwa 
polskiego stanowią wydatki na reklamę handlową przedsiębiorstw i in
stytucji państwowych. W interesie tych przedsiębiorstw leży, aby kwoty 
przeznaczone na reklamę wydatkowane były w sposób podyktowany ich 
potrzebami gospodarczymi. Tylko w tym razie wydatki poniesione zwró
cą się ogłaszającym przedsiębiorstwom i instytucjom państwowym w po
staci ożywienia ich obrotu handlowego- Racjonalne, oparte na zasadach 
handlowej kalkulacji wydatkowanie budżetów reklamowych przedsię
biorstw i instytucji państwowych w poważnymi stopniu przyczynić się

6 Sprawę tę uregulow ało ostatecznie rozporządzenie w ykonaw cze M inistra Opie
ki Społecznej z 30 I 1934 r. Ogłaszanie i reklam ow anie środków  leczniczych w yda
w anych na recepty lekarskie dozw olone zostało w yłącznie w  prasie fachow ej. Na 
zamieszczanie w szelkich innych ogłoszeń, kom unikatów  dotyczących lecznictwa, 
środków  i metod leczniczych, podziękow ań trzeba było  uzyskać zezwolenie w o je 
w ódzkich  w ładz adm inistracyjnych.
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może do stabilizacji i unormowania stosunków ogłoszeniowych w prze
myśle wydawniczym, gdyż respektowana będzie w ten sposób zasada, iż 
obrót ogłoszeniowy pisma zależny jest od jego rzeczywistej wartości ogło
szeniowej.

8. [Wynikiem tendencji etatystycznych w dziedzinie wydawniczej 
jest nadmierna rozbudowa sieci drukarń państwowych,] które dzięki 
przyjmowaniu zamówień z zewnątrz są poważną konkurencją dla dru
karń prywatnych, między innymi wydawniczych. [Na skutek nieprowa- 
dzenia ścisłej kalkulacji handlowej oraz posiadania pewnej ilości robót 
zagwarantowanych drukarnie państwowe przyczyniają się bądź do utrzy
mania wysokich płac w dziedzinie drukarskiej, bądź 'też deprecjonują 
ceny za roboty drukarskie, wprowadzając normy nie wytrzymujące kal
kulacji. Ponadto na skutek utworzenia przez Państwo tak licznych dru
karń wszelkie zamówienia urzędów państwowych nie są kierowane do 
przedsiębiorstw prywatnych, które mogłyby je wykonać nie gorzej, 
a niewątpliwie taniej. Zastrzeżenia te nie dotyczą, oczywiście, drukarń 
przeznaczonych do -wykonywania druku dokumentów poufnych lub po
siadających specjalną doniosłość dla Państwa czy wymagających bezpo
średniej kontroli.]

Z uwagi na powyższe Rada i Zarząd Polskiego Związku Wydawców 
Dzienników i Czasopism czuje się w  obowiązku zwrócić się do Pana Mi
nistra z następującymi postulatami polskiego przemysłu wydawniczego 
w  sprawie akcji Rządu w dziedzinie wydawniczej:

1) powstrzymania przygotowań Poczty mających na celu zorganizo
wanie we własnym zakresie działalności akwizycyjno-ogłoszeniowej, 
obejmującej sferę nie związaną z działalnością Poczty;

2) zabezpieczenia prasy przed przesunięciem przez PAT budżetów re
klamowych z reklamy prasowej na inne dziedziny reklamy w razie ewen
tualnego przejęcia przez PAT reklamy na kolejach;

3) zrewidowania koncesji Polskiego Radia w kierunku zabronienia 
wypowiadania płatnych ogłoszeń oraz w kierunku usunięcia konkurencji 
radia w dziedzinie obsługi informacyjnej;

4) ograniczenia działów ogłoszeniowych w dziennikach urzędowych 
wojewódzkich i Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości do 
niezbędnego minimum i skoncentrowania w Monitorze Polskim ogłoszeń 
wyłącznie o charakterze urzędowym;

5) uporządkowania i zmiany stanu prawnego w dziedzinie ogłoszeń 
sądowych, rejestracyjnych, licytacyjnych, przetargowych itp. w kierun
ku rozszerzenia reklamy prasowej i zapewnienia tym ogłoszeniom ma
ksymalnej skuteczności przy uwzględnieniu decyzji strony zainteresowa
nej co do organu ogłoszeniowego;

6) zmiany rozporządzenia ustawodawczego w sprawie wykonywania 
praktyki lekarskiej w kierunku rozszerzenia reklamy prasowej;

7) wydania instrukcji w sprawie handlowych ogłoszeń przedsiębiorstw
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i instytucji państwowych, instrukcji zawierającej upoważnienie do dzia
łania w myśl potrzeb gospodarczych tych przedsiębiorstw;

8) ograniczenia działalności władz i instytucji państwowych na polu 
prac drukarskich; zlikwidowania licznych drukarń państwowych nie ob
sługujących specjalnych potrzeb własnych instytucji;

9) powoływania we wszystkich wypadkach zmian lub uzupełnień 
ustaw, rozporządzeń lub okólników ministerialnych w  sprawach wydaw
niczych przedstawicieli Związku Wydawców Dzienników i Czasopism do 
przedstawienia opinii i wniosków Związku.

II

Postulaty w sprawach finansowych i gospodarczych decydowanych
przez Państwo

Rada i Zarząd Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czaso
pism czują się w obowiązku zwrócić uwagę Pana Ministra na koniecz
ność przeprowadzenia [zmian w systemie opodatkowania przedsiębiorstw 
wydawniczych i im pokrewnych, zarówno w  dziedzinie podatku prze
mysłowego od obrotu, jak i podatku dochodowego, oraz na konieczność 
udzielenia wydawnictwom zasadniczych ulg w spłacie zaległych zobo
wiązań w stosunku do państwa i instytutów ubezpieczeń społecznych.]

1. Specjalną bolączką przemysłu wydawniczego, odczuwaną przede 
wszystkim przez wydawnictwa periodyczne, tudzież mniejsze, słabsze 
wydawnictwa codzienne, jest [nierówiniomierne opodatkowanie obrotów 
przedsiębiorstw wydawniczych i graficznych powstałych z druku dzien
nika czy czasopisma.] O ile drukowane pismo jest własnością zakładu 
graficznego, będącego więc w tym wypadku wydawcą, obrót powstały 
z druku na zasadzie obowiązujących postanowień .opodatkowaniu nie 
podlega. Obrót ten jest natomiast opodatkowany, o ile powstaje z druku 
pisma nie będącego własnością drukarni. Istnieje więc obecnie taki stan 
rzeczy, iż wydawnictwo posiadające własną drukarnię nie opłaca podat
ku od druku pism, natomiast opłacają ten podatek w rachunku wysta
wionym przez zakłady graficzne pisma nie mające własnej drukarni, 
a więc mniej zasobne, w pierwszym rzędzie niemal wszystkie pisma pe
riodyczne, wśród których większość stanowią pisma techniczne, gospo
darcze, naukowe, poświęcone sztuce itp., organy nie obliczone na zysk, 
a wydawane z pobudek ideowych. Ten stan rzeczy wpływa niewątpliwie 
ujemnie na prosperowanie i rozwój tej kategorii ruchu wydawniczego, 
która winna ze strony Państwa doznawać jak najżyczliwszej opieki.

2. Zagadnieniem zasadniczym dla przemysłu wydawniczego jest spra
wa należytego zorganizowania rozsprzedaży pism, która w okresie kryzy
su nabiera wagi zupełnie wyjątkowej. Jednym z jego najważniejszych 
fragmentów jest kwestia stworzenia dostatecznej ilości punktów roz
sprzedaży — punktów kolportażowych. Kwestia ta wiąże się ściśle z nie-
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zmiernie ważnym dla Państwa zagadnieniem podniesienia czytelnictwa 
w Polsce. Ponieważ z uwagi na nikły zbyt pism w Polsce, szczególnie na 
prowincji, punktu kolportażowego nie można skalkulować jako przed
siębiorstwa samodzielnego, jedyną drogą zwiększenia ilości punktów 
sprzedaży i przez to podniesienia czytelnictwa jest oddawanie sprzeda
ży pism przedsiębiorstwom handlowym już istniejącym o charakterze 
pokrewnym.

Celem jednak zapewnienia choćby nieznacznej opłacalności takiej 
placówce kolportażowej konieczne jest przyznanie jej zasadniczych ulg 
w podatku przemysłowym. Ulgi te winny iść w kierunku zwolnienia 
przedsiębiorstwa prowadzącego uboczną sprzedaż pism od wszelkich ob
ciążeń podatku przemysłowego z tego tytułu, a więc zarówno od podatku 
w formie dodatkowych świadectw przemysłowych, jak i od podatku 
obrotowego.

3. Sprawa poufnych wydatków dzienników na akwizycję wiadomości 
stanowi dotychczas, wobec rygorystycznych przepisów ustawy o podat
ku dochodowym, przedmiot wyjątkowych obciążeń dla przedsiębiorstw 
wydawniczych. Obecny stan rzeczy w tej dziedzinie sprowadza się do 
tego, iż władze wymiarowe zaliczają wydatki poufne, których wydaw
nictwo ze względów zasadniczych ujawnić nie może, a więc nie może 
udowodnić kwitami, nie do wydatków przedsiębiorstw, a do dochodu 
podlegającego opodatkowaniu. Takie rozwiązanie tej sprawy krzywdzi 
w wysokim stopniu wydawnictwa, które zmuszone są opłacać progresyw
ny podatek dochodowy od kwot wydatkowanych na aktywizację infor
macji, tj. cel jak najściślej związany z ich działalnością i będący najbar
dziej zasadniczym ich zadaniem — informowanie ogółu, i wyższą niż 
inne przedsiębiorstwa stawkę podatku od dochodów fikcyjnie zwiększo
nych. Zasada nieujawniania tych wydatków, wypływająca z roli prasy 
w społeczeństwie cywilizowanym, winna być respektowana przez wła
dze skarbowe. W 'tym celu niezbędne jest bądź znowelizowanie przepi
sów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o państwowym podatku 
dochodowym, bądź wydanie odpowiedniego okólnika ministerialnego, 
który by określał procentowo dozwolony stosunek wydatków poufnych 
do ogólnej sumy wydatków na redakcje.

4. Wśród wydatków przedsiębiorstw wydawniczych jedną z poważ
niejszych pozycji stanowią wydatki ną personel redakcyjny i administra
cyjny, które mimo znacznego spadku strony dochodowej tych przedsię
biorstw, nie mogą ulegać proporcjonalnej redukcji, gdyż wydawnictwa 
zmuszone są w okresach kryzysu utrzymać na tym samym poziomie 
stronę redakcyjną i graficzną swych wydawnictw oraz znacznie wzmóc 
pracę aparatu administracyjnego (działu ogłoszeń i kolportażu). Wskutek 
tego rośnie stosunkowo udział wydatków personalnych w kosztach w y
dawniczych, a związku z tym rosną również należności instytutów ubez
pieczeń społecznych w ogólnych kosztach produkcji wydawniczej.
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Wzrost ten w obecnej specjalnie, ciężkiej sytuacji przedsiębiorstw wy
dawniczych powoduje systematyczne zwiększanie się ich zadłużenia w 
stosunku do instytutów ubezpieczeń społecznych z tytułu składek ubez
pieczeniowych, ponieważ nie są one w stanie regulować swych bieżących 
i zaległych zobowiązań w sposób należyty.

Instytuty nie uświadamiające sobie sytuacji wydawnictw prowadzą 
bezwzględną akcję egzekucyjną, kierując ją na wszystkie zasadnicze 
źródła dochodów pism, między innymi i na ich konto PKO, utrudniając 
w wysokim stopniu ciężką wskutek kryzysu pracę wydawnictw.

Celem zabezpieczenia przedsiębiorstw wydawniczych przed wstrzą
sami, a w wielu wypadkach przed likwidacją, jakie spowodować może 
silna akcja egzekucyjna instytutów ubezpieczeń, konieczne jest udzie
lenie przedsiębiorstwom wydawniczym znajdującym się w trudnej sy
tuacji finansowej specjalnych ulg w spłacie zaległych zobowiązań.

Zważywszy powyższe Rada i Zarząd Polskiego Związku Wydawców 
Dzienników i Czasopism prosi Pana Ministra o uwzględnienie następują
cych postulatów Związku w sprawach gospodarczych i finansowych de- 
cydowanych przez Państwo:

1) zwolnienia od podatku przemysłowego obrotów przedsiębiorstw 
graficznych, osiągniętych z druku obcych dzienników i czasopism;

2) dopuszczenia drobnego handlu dziennikami i czasopismami obok 
handlu innymi towarami za jednym świadectwem przemysłowym;

3) zwolnienia od podatku przemysłowego obrotów ze sprzedaży dzien
ników i czasopism, dokonanych przez sprzedawców zajmujących się tym 
handlem ubocznie;

4) zezwolenia na zaliczenie do wydatków wydawnictw dzienników 
przy ustaleniu dochodu podatkowego wydatków o charakterze poufnym, 
przeznaczonych na akwizycję wiadomości, w sumie nie przewyższającej 
25% ogółu wydatków na redakcję;

5) upoważnienia instytutów ubezpieczeń społecznych do zastosowa
nia w odniesieniu do przedsiębiorstw wydawniczych znajdujących się w 
trudnej sytuacji finansowej specjalnych ulg w spłacie zaległych zobo
wiązań względem tych instytutów, a mianowicie: a) do umorzenia zo
bowiązań „pracodawców” w stosunku do Kas Chorych, b) do rozłożenia 
na kilkuletnie raty zaległych zobowiązań „pracodawcy” względem ZUPU, 
с) do umorzenia odsetek od zaległych zobowiązań „pracodawcy” , w ubez
pieczeniach zaś długoterminowych —  do obniżenia należności z tego ty
tułu i rozłożenia na kilkuletnie spłaty.

III

Postulaty w sprawie uporządkowania stanu prawnego bytu prasy

1. [Obecny stan prawny w dziedzinie przepisów prasowych jest nie
zmiernie dla prasy uciążliwy ze względu na brak jednolitej ustawy pra
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sowej oraz ze względu na brak jednolitych instrukcji dla władz wyko
nawczych przy stosowaniu rygorów administracyjnych w stosunku do 
prasy]7.

Podstawy prawne bytu prasy, jak wiadomo, nie odznaczają się przej
rzystością i ścisłością ani też nie są dostosowane do warunków pracy 
organów informacyjnych w nowożytnym Państwie.

[Każda dzielnica posiada inne przepisy prawne, w znacznej części 
wprowadzone jeszcze przez zaborców, i to w zeszłym wieku — przepisy 
często zdradzające sprzeczne tendencje; praktyka zaś w dziedzinie ich 
stosowania nie jest ujęta w jednolite przepisy.]

Wymogiem wprost nieodzownym jest ujednostajnienie prawodaw
stwa prasowego na terenie całego Państwa oraz wydanie przepisów w y
konawczych ściśle ustalających uprawnienia władz administracyjnych 
i sądowych.

i[W zrozumieniu znaczenia wprowadzenia zunifikowanych i dostoso
wanych do życia przepisów prasowych Polski Związek Wydawców 
Dzienników i Czasopism opracował w lutym 1930 r. projekt ustawy pra
sowej, który został złożony Panu Prezesowi Rady Ministrów i uzgod
niony z przedstawicielami władz pod przewodnictwem Szefa Wydziału 
Prawnego Prezydium Rady Ministrów.. Mimo to do chwili obecnej spra
wa jednolitej ustawy prawnej nie weszła pod obrady Rady Ministrów.

Z uwagi na powyżej wyłuszczone trudności prasy Rada i Zarząd 
Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism uważają za nie
zbędne rychłe podjęcie prac nad jednolitą ustawą prasową, przy czym 
wskazane byłoby przyjęcie pod uwagę postulatów prasy, wyrażonych 
w pomienionym projekcie, bądź też wezwanie przedstawicieli Związków 
Wydawców do współpracy nad nowym projektem.]

Ze sprawą ustawy prasowej łączy się sprawa ochrony tytułów wy
dawnictw oraz ochrony informacji i konstrukcji redakcyjnej dzienników 
i czasopism. Ze względu na znaczne straty, jakie cała prasa ponosi wsku
tek braku przepisów prawnych w tej dziedzinie uregulowanie zagadnie
nia ochrony pracy wydawniczej przed nieuczciwą konkurencją jest po
stulatem wyjątkowo ważnym i pilnym. '

2. [Ze sprawą ustawodawstwa prasowego łączy się sprawa konfiskat. 
Sprawa ta żywo obchodzi w chwili obecnej wszystkie dzienniki i czaso

7 Z  chw ilą uchylenia rozporządzenia prezydenta z 10 m aja 1927 r. odzyskały m oc 
obow iązującą przepisy dzielnicowe. W  w ojew ództw ach  centralnych i wschodnich  
działalność prasy norm ow ały przepisy dekretu z 7 II 1919 r. oraz pozostające w  m ocy  
postanow ienia rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 r. W  w ojew ództw ach  południo
w ych  obow iązyw ały przepisy z lat 1862, 1863, 1868. W  w ojew ództw ach  zachodnich  
obow iązyw ała niem iecka ustawa prasowa z  1874 r. Stan ten zm ienił się dopiero  
w  listopadzie 1938 r., gdy prezydent podpisał n ow y dekret prasowy. Zarów no Z w ią
zek Dziennikarzy R zeczypospolitej Polskiej, jak i Polski Zw iązek W ydaw ców  Dzien
n ików  i Czasopism składając szereg m em oriałów  dom agały się jego now elizacji. 
Stał on  bow iem  w  sprzeczności z zasadniczym i dążeniami obu organizacji.
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pisma zrzeszone w Polskim Związku Wydawców ze względu na straty 
moralne i materialne, jakie na skutek nich prasa ponosi.]

Według wyraźnego brzmienia obecnie obowiązujących przepisów 
prawnych konfiskata może nastąpić jedynie na skutek popełnienia ściśle 
określonych przestępstw. [Mimo to interpretacja obowiązujących prze
pisów o konfiskatach stösowana jest przez władze administracyjno-po- 
lieyjne w sposób różnorodny i indywidualny i idzie niemal zawsze w 
kierunku rozszerzającym, co jest sprzeczne z duchem tych przepisów.] 
Najdobitniej przejawia się to na terenie b. zaboru pruskiego, gdzie 
ustawa jest najbardziej sprecyzowana; wskutek tego mnożą się orzecze
nia sądów uchylające większość zarządzeń konfiskacyjnych jako pozba
wionych podstaw prawnych. Rola prasy polskiej uzależnionej od indy
widualnej oceny urzędników administracji jest wyjątkowo trudna.

Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism wyraża przeko
nanie, iż jest rzeczą niezbędną, aby wydawnictwa posiadały pewne 
i stałe kryteria, jakie informacje i jakie opinie nie mogą być rozpo
wszechnione drukiem. i[Z tego względu postulat ujednostajnienia i szcze
gółowego sformułowania obowiązujących przepisów prasowych w dro
dze wydania jednolitych przepisów wykonawczych do obowiązujących 
ustaw dzielnicowych należy do najpilniejszych.]

Poza informacjami dotyczącymi niezgodności postępowania władz 
administracyjnych z przepisami o konfiskatach władze Polskiego Związ
ku Wydawców Dzienników i Czasopism stale otrzymują od wydawnictw 
zrzeszonych wiadomości o niesłusznych sposobach wykonywania konfi
skat, które narażają wydawnictwa na znaczne szkody materialne, co 
przecież nie leżało w intencji ustawodawcy i nie leży w intencji władz 
administracyjnych działających na zasadzie ściśle określonych przepi
sów prawnych.

Obecna praktyka powoduje częstokroć zupełną niemożność wydania 
drugiego nakładu czasopisma po konfiskacie względnie niemożność wy
słania dziennika w oznaczonym terminie, gdyż terminy zawiadomienia
o skonfiskowanych ustępach artykułów są najzupełniej dowolne.

[Rada i Zarząd Związku Wydawców stwierdza potrzebę wydania 
szczegółowych przepisów wykonawczych w sprawie przeprowadzenia 
konfiskat w wypadkach prawem przewidzianych, które by dawały wy
dawnictwom gwarancję, iż w razie uchybienia powodującego konfiskatę 
ta ostatnia, mając charakter nie kary, ale tylko środka prewencyjnego, 
dotknie je tylko w rozmiarze podyktowanym samą naturą prewencji, 
a nie będzie powodem do zarządzeń uniemożliwiających normalne funk
cjonowanie warsztatów pracy wydawniczej.]

Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism przedkładając 
powyższe postulaty jest zdania, iż anormalności przy stosowaniu kon
fiskat winny być usunięte możliwie najrychlej. W interesie prasy oraz 
w interesie publicznym' leży, aby istniały w tej dziedzinie stosunki jasne
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i ściśle uregulowane, jak najmniej pozostawiające pola do skarg na do
wolność i nierówną miarę w stosowaniu prawa.

Rada i Zarząd Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czaso
pism nie wątpią, iż Pan Minister raczy przychylnie rozpatrzyć wszystkie 
powyższe postulaty świata wydawniczego z uwagi na zupełnie wyjątko
we znaczenie, jakie prasa posiada w Polsce. Jest ona bowiem, wobec 
słabej jeszcze sieci szkół w Polsce, głównym ośrodkiem dokształcenia, 
jest wśród szerokich warstw ludności niemal jedyną dźwignią oświaty 
i kultury oraz poczucia społecznego. Tę doniosłą rolę mogą jednak wy
dawnictwa polskie pełnić mając gwarancję normalnych warunków egzy
stencji prawnej i gospodarczej.

Z wysokim poważaniem

Prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Wydawców 

Dzienników i Czasopism 
Dyrektor Związku

Prezes Rady 
Polskiego Związku Wydawców 

Dzienników i Czasopism

F. Mrozowski
S. Kauzik


