Pomoc prawna dla dziennikarzy, pracowników mediów i sygnalistów
Zbyt często wobec dziennikarzy i pracowników mediów podejmowane są kroki prawne w reakcji na
wykonywaną przez nich pracę. Może to obejmować postępowania o zniesławienie, ochronę dóbr
osobistych, zarzuty o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych czy też być związane ze
zbyt ograniczonym ustawodawstwem dotyczącym mediów i prasy. Stanowi to osobne zagrożenie dla
wolności prasy oraz mediów, dlatego MFRR oferuje bezpłatną pomoc w formie reprezentacji prawnej
(opłacenie prawnika i kosztów sądowych), pisania opinii i poradnictwa. Ponadto MFRR oferuje również
wsparcie dla inicjatyw reformy ustawodawstwa, które uderza w wolność prasy i mediów.

Oferta wsparcia
Profesjonaliści w branży medialnej będący w potrzebie oraz organizacje działające na rzecz reformy
ustawodawstwa mogą ubiegać się o wsparcie MFRR w następujących kwestiach:

PORADNICTWO OGÓLNE

DOSTĘP DO PORAD PRAWNYCH

Informacja dotycząca dostępnego
wsparcia, oceny ryzyka i ogólnych porad w
zakresie zarówno już prowadzonych jak i
potencjalnych spraw przeciwko mediom

Usługi doradztwa odnośnie przepisów
prawa oraz strategii dla postępowania
sądowego lub działań przygotowawczych

DOSTĘP DO EKSPERTYZY
Wsparcie ekspertów w zakresie polityk i
stanowienia prawa, w ramach procesów
legislacyjnych oraz reform

UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
SĄDOWYM
Wsparcie finansowe w zapewnieniu
reprezentacji prawnej w krajowych i
międzynarodowych postępowaniach
sądowych (bezpośrednio lub pośrednio)

Co wchodzi w skład usługi
Pomoc prawna oferowana przez MFRR obejmuje szereg sytuacji. Każda sprawa jest analizowana
przez ECPMF oraz Komisję Prawną, a pomoc jest dopasowana tak, aby jak najlepiej wesprzeć danego
dziennikarza czy sygnalistę. Nie istnieją żadne wymogi, które należy spełnić aby się zakwalifikować do
programu, w zależności od sytuacji zapewniamy praktyczne wsparcie w następujących kwestiach:
●

udostępnianie funduszy (od 1000 do 5000 EUR na sprawę) w celu zagwarantowania
reprezentacji prawnej — jeśli Tobie, Twoim współpracownikom lub środkowi przekazu grozi
proces sądowy, na przykład w związku z domniemanym zniesławieniem, zarzutami o

●
●
●

naruszenie prywatności, ochroną źródeł i materiałów dziennikarskich, pracą sygnalisty czy
nękaniem i prześladowaniem;
zlecenie analizy prawnej lub opinii w oparciu o kluczowe przepisy, analiza reform lub procesów
legislacyjnych odnoszących się do wolności słowa i mediów;
uzyskanie dostępu do porad prawnych w celu umożliwienia dziennikarzom, pracownikom
mediów i środkom masowego przekazu zaplanowania pracy i uniknięcia zagrożeń;
wsparcie oddolnych inicjatyw na rzecz reform ustawodawstwa i tworzenia przepisów prawa
wzmacniających wolność słowa i prasy, poprzez analizę i doradztwo.

Co nie wchodzi w skład usługi
Fundusz nie może być wykorzystywany do sporów pracowniczych czy wspierania dyskursu uznanego
przez Komisję Prawną za mowę nienawiści lub nawołującą do przemocy. W bardzo rzadkich
przypadkach możemy wspierać sprawy, w których to dziennikarz lub pracownik mediów podjął się
kroków prawnych, jednak każda taka sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez Komisję.

Osoby/organizację, które mogą ubiegać się o wsparcie
●
●
●
●
●
●

Osoby pracujące lub organizacje mające siedzibę w krajach członkowskich UE lub w krajach
kandydujących;
zatrudnieni dziennikarze lub dziennikarze-freelancerzy;
aktywiści walczący o wolność słowa;
blogerzy;
organizacje działające na rzecz wolności słowa;
sygnaliści, którzy kontaktowali się z mediami lub przekazali mediom dokumenty.

Zgłoszenia
Dostęp do wsparcia można uzyskać, korzystając z naszego formularza:
https://www.ecpmf.eu/support-programmes/legal-support/
Wszystkie kryteria odnoszące się do funduszu: https://www.ecpmf.eu/wpcontent/uploads/2020/03/how_to_apply_for_legal_support.pdf
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy napisać na adres legal@ecpmf.eu

---------------------------------------------------Media Freedom Rapid Response (MFRR) to działający w całej Europie mechanizm, który śledzi, monitoruje i reaguje na
naruszenia wolności słowa i mediów w krajach członkowskich UE i krajach kandydujących. Projekt zapewnia wsparcie prawne i
praktyczne, poparcie publiczne oraz informacje w celu ochrony dziennikarzy i pracowników mediów. MFRR działa poprzez
konsorcjum kierowane przez European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) wraz z ARTICLE 19, European
Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institute for Applied Informatics Uniwersytetu w Lipsku (InfAI),
International Press Institute (IPI) oraz CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Projekt jet współfinansowany
przez Komisję Europejską. www.mfrr.eu

