
	

REDAKCJE I WYDAWCY W EPOCE CYFROWEJ 
Konieczna jest odpowiednia ochrona prawna, aby zapewnić zróżnicowanie prasy 

i przyszłość wysokiej jakości dziennikarstwa w Europie 
 

MANIFEST REDAKCJI I WYDAWCÓW 
	

My, niżej podpisani redaktorzy naczelni czołowych polskich tytułów prasowych, z zadowoleniem przyję-

liśmy opublikowany przez Komisję Europejską 14 września 2016 r. projekt dyrektywy w sprawie praw autor-

skich na Jednolitym Rynku Cyfrowym, w którym przyznaje się wydawcom prasy należne im miejsce, uznając 

wydawców za podmioty praw autorskich w unijnym ustawodawstwie dotyczącym praw własności intelektualnej. 

Wprowadzenie prawa wydawcy na szczeblu Unii Europejskiej to konieczność i historycznie ważny krok 

w zagwarantowaniu pluralizmu mediów, jako fundamentalnej podstawy, jeśli chodzi o swobodę wyrażania 

opinii oraz demokrację w świecie cyfrowym. Projekt przedłożony przez KE zmierza do naprawy zachwianej 

równowagi ekonomicznej, wynikającej z wykorzystywania przez liczne platformy sieciowe wysokiej jakości 

treści tworzonych przez profesjonalne zespoły redakcyjne i finansowanych przez wydawców prasy. Platformy 

te, nie ponosząc kosztów wytworzenia treści, nie tylko nie dzielą się swoimi przychodami z twórcami, ale 

dodatkowo odbierają im należne przychody reklamowe, przez co uszczuplają środki, które wydawcy mogliby 

reinwestować w powstawanie nowych jakościowych treści. 

Komisja Europejska słusznie stwierdza, że bez odpowiedniej ochrony prawnej na poziomie UE zagrożona 

jest stabilność biznesowa naszej branży, a jej utrata wywołałaby negatywne konsekwencje dla pluralizmu me-

diów, demokratycznej debaty oraz jakości informacji. 

Tworzymy każdego dnia tysiące artykułów, które – w epoce cyfrowej – mogą być w części lub w całości 

kopiowane, poddawane recyklingowi oraz promowane przez podmioty trzecie w ciągu zaledwie kilku sekund. 

Dlatego powinniśmy mieć możliwość odzyskiwania ponoszonych inwestycji. W przeciwnym razie nie będzie 

można dalej inwestować w rozwój profesjonalnego dziennikarstwa i realizować ważnej roli prasy, polegającej 

na dostarczaniu informacji, opinii, materiałów publicystycznych i rozrywkowych w naszym demokratycznym 

społeczeństwie. Nadszedł czas, aby zapełnić istniejącą w prawie lukę i zagwarantować pewność prawną pu-

blikacjom prasowym w świecie cyfrowym. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż wprowadzenie „prawa wydawcy” – potwierdzającego należne wy-

dawcom prawa – nie będzie miało wpływu na wolność internetu, a w szczególności na możliwość korzystania 

z linków. Nie wpłynie także na wszystkie standardowe wyjątki od praw autorskich, takie jak te odnoszące się 

do cytatów, ilustracji, badań i kopiowania na prywatny użytek, które nadal będą miały zastosowanie. 

W związku z powyższym, apelujemy do decydentów każdego szczebla, by zaproponowany projekt nie był 

osłabiany i aby obejmował wszystkie niezbędne prawa, umożliwiające nam dalszy rozwój, tworzenie i dystry-

bucję profesjonalnych treści prasowych. 
 

Warszawa, 19 września 2016 r. 
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Pod „Manifestem” ws. praw pokrewnych dla wydawców prasy podpisali się 

WYDAWCY I REDAKTORZY 
 
 

 
 

 
 
WYDAWNICTWO SZTAFETA 
Konrad Sinica - redaktor naczelny 
tygodnika "Sztafeta" 
Lilla Witkowska - prezes zarządu, 
dyrektor spółki 

 
 

 
 
TYGODNIK POWSZECHNY 
Piotr Mucharski - redaktor naczelny 
"Tygodnika Powszechnego" 
Jacek Ślusarczyk - prezes zarządu 
spółki Tygodnik Powszechny 

 
 

 
 
GAZETA GRYFIŃSKA 
Kamil Miler - wydawca tygodnika 
"Gazeta Gryfińska" 

 

  
 
GAZETA POWIATOWA - 
WIADOMOŚCI OŁAWSKIE 
Jerzy Kamiński - redaktor naczelny 
"gazety Powiatowej - Widomości 
Oławskie" i portalu gazeta.olawa.pl 
 

 
 
WĄGROWIECKA OFICYNA 
WYDAWNICZA 
Jacek Mianowski – prezes zarządu 
Jerzy Mianowski – redaktor naczelny 
„Głosu Wągrowieckiego” 
 

 

 
 
DZIENNIK GAZETA PRAWNA 
Krzysztof Jedlak - redaktor naczelny 
"Dziennika Gazety Prawnej" 
 

 
 

 
 
PARKIET GAZETA GIEŁDY 
Andrzej Stec - redaktor naczelny 
"Parkietu - Gazety Giełdy" 
 

 
 
RZECZPOSPOLITA 
Bogusław Chrabota - redaktor 
naczelny dziennika "Rzeczpospolita" 
 

 
 
PULS BIZNESU 
Tomasz Siemieniec - redaktor 
naczelny dziennika "Puls Biznesu" 

 

 
 
TYGODNIK PODHALAŃSKI 
Jerzy Jurecki - wydawca 
i dziennikarz "Tygodnika 
Podhalańskiego" 

 
 
PRESS 
Andrzej Skworz - prezes i redaktor 
naczelny miesięcznika "Press" 

 

 
 
POLITYKA 
Jerzy Baczyński - prezes i redaktor 
naczelny tygodnika "Polityka" 
 

 
 
PRZEGLĄD 
Jerzy Domański - redaktor naczelny 

 

 
 
PAŁUKI 
Dominik Księski - wydawca 
i redaktor naczelny 

 
 
KURIER SZCZECIŃSKI 
Tomasz Kowalczyk - prezes 
i redaktor naczelny dziennika "Kurier 
Szczeciński" 
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WYDAWNICTWO BAUER 
Tomasz Namysł – prezes zarządu 
Monika Krokiewicz – członek zarządu / dyrektor 
wydawniczy 
Izabela Pajor – dyrektor wydawniczy 
Małgorzata Walkowska-Geyderowicz – dyrektor 
wydawniczy 
 
Adam Szumilak – redaktor naczelny, „Świat Wiedzy” 
Paweł Górnikowski – redaktor naczelny, „Rewia” 
Paweł Zapała – redaktor naczelny, „Świat & Ludzie” 
Agnieszka Trojanowicz – redaktor naczelna, „Tele Tydzień” 
, „Świat Seriali” 
Anna Magdziarz – redaktor naczelna, „Olivia” 
Katarzyna Rędaszka – redaktor naczelna, „Na Żywo” 
Jacek Szmidt – redaktor naczelny, „Twój Styl” 
Wanda Biernacka-Conrad – redaktor naczelna, „Świat 
Kobiety” 
Jarosław Mrozek – redaktor naczelny, „Chwila dla Ciebie”, 
„Relaks” 
Tomasz Szymański – redaktor naczelny, „Życie na Gorąco”, 
„Retro”, „Nostalgia” 
Marek Konderski – redaktor naczelny, „PC Format” 
Małgorzata Domagalik-Hecht – redaktor naczelna, „Pani” 
Artur Kosiński – redaktor naczelny, „To&Owo TV” 
Anna Janicka – redaktor naczelna, „Grazia” 
Edyta Bonisławska-Toboja – redaktor naczelna, Dobry 
Tydzień” 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN 
Czesław Sławski – prezes zarządu Wydawnictwa 
Podatkowego GOFIN 

Małgorzata Kłos – wiceprezes zarządu Wydawnictwa 
Podatkowego GOFIN, dyrektor naczelna 
Izabela Bucholc – wiceprezes zarządu Wydawnictwa 
Podatkowego GOFIN, dyrektor ds. wydawniczych 
 
Agnieszka Zając – redaktor naczelna „Gazety Podatkowej” 
Kamila Andrzejewska – redaktor naczelna „Biuletynu 
Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych” 
Beata Siwkowska – redaktor naczelna „Przeglądu Podatku 
Dochodowego” 
Hanna Kończal – redaktor naczelna „Poradnika VAT” 
Małgorzata Kozłowska – redaktor naczelna „Ubezpieczeń 
i Prawa Pracy” 
Urszula Kaczmarek – p.o. redaktor naczelnej „Zeszytów 
Metodycznych Rachunkowości” 
 

 

 
 
NOWINY 
Arkadiusz Gruchot - prezes 
Mariusz Weidner – redaktor naczelny, „Nowiny 
Raciborskie” 
Artur Marcisz – redaktor naczelny, „Nowiny 
Wodzisławskie” 
Paweł Okulowski – redaktor naczelny, „Nowiny.pl” 
Ewa Osiecka-Bubula – redaktor naczelna, „Agronowiny” 

 

  
 
TYGODNIK SIEDLECKI 
Dariusz Kuziak - prezes i redaktor naczelny 
 

 
TYGODNIK ZAMOJSKI 
Michał Kamiński - redaktor naczelny 
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POLSKA PRESS GRUPA 
Paweł Fąfara - członek zarządu, redaktor naczelny Polska 
Press Grupa 
 
Paweł Siennicki – redaktor naczelny dziennika „Polska The 
Times” 
Krzysztof Nałęcz – redaktor naczelny „Głosu Dziennika 
Pomorza” 
Katarzyna Lewandowska-Sienkiewicz – zastępca redaktora 
naczelnego „Kuriera Lubelskiego” 

Robert Sakowski – redaktor naczelny „Dziennika 
Łódzkiego” 
Wojciech Potocki – redaktor naczelny „Gazety Pomorskiej” 
Marek Kęskrawiec – redaktor naczelny „Dziennika 
Polskiego” 
Wojciech Harpula – redaktor naczelny „Gazety 
Krakowskiej” 
Adam Pawłowski – redaktor naczelny „Głosu 
Wielkopolskiego” 
Mariusz Szmidka – redaktor naczelny „Dziennika 
Bałtyckiego” 
Marek Twaróg – redaktor naczelny „Dziennika 
Zachodniego” 
Stanisław Sowa – redaktor naczelny „Gazety Codziennej 
Nowiny” 
Stanisław Wróbel – redaktor naczelny dziennika „Echo 
Dnia” 
Iwona Zielińska – redaktor naczelny „Gazety Lubuskiej” 
Arkadiusz Franas – redaktor naczelny „Gazety 
Wrocławskiej” 
Marcin Kowalczyk – redaktor naczelny „Expressu 
Ilustrowanego” 
Jarosław Jabłoński – redaktor naczelny „Kuriera Porannego” 
i „Gazety Współczesnej” 
Artur Szczepański – redaktor naczelny „Expressu 
Bydgoskiego” i „Nowości Toruńskich” 
Krzysztof Zyzik – redaktor naczelny „Nowej Trybuny 
Opolskiej” 
Maciej Gładysiewicz – redaktor naczelny gazety i portali 
„Naszemiasto.pl” 
Robert Zieliński – redaktor naczelny „Sportowy24.pl” 
Wojciech Rogacin – redaktor naczelny Agencji 
Informacyjnej Polska Press 
 

  
NOWY ŁOWICZANIN - Tygodnik 
Ziemi Łowickiej 
Wojciech Waligórski - redaktor 
naczelny "Nowego Łowiczanina" 
 

 
 
PRZEŁOM Tygodnik Ziemi 
Chrzanowskiej 
Alicja Molenda – wydawca i redaktor 
naczelna 
 

  
AGENCJA TiO 
Paweł Kozera – wydawca tygodników 
lokalnych 
Maciej Lerman – „Mazowieckie To i Owo” 
Ewa Dąbek – „Tygodnik Pułtuski” 
Adam Balcerzak – „Tygodnik 
Nowodworski” 
 

  
 
WIADOMOŚCI WRZESIŃSKIE 
Waldemar Śliwczyński – wydawca 
i redaktor naczelny 

 
 
POŁUDNIOWA OFICYNA 
WYDAWNICZA 
Piotr Piotrowicz – prezes 
Anna Legowicz-Gogołkiewicz – 
redaktor naczelna, „Gazeta Jarocińska” 
Ewa Andersz-Wanat – redaktor 
naczelna, „Życie Pleszewa” 
Anna Gauza - redaktor naczelna, „Życie 
Rawicza” 
Hanna Hejduk – redaktor naczelna, 
„Życie Gostynia” 
Agnieszka Matusiak - redaktor 
naczelna, "Gazeta Krotoszyńska" 
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BURDA MEDIA POLSKA 
Justyna Namięta - dyrektor generalna Burda International 
Polska 
 
Anna Blaut-Welna – redaktor naczelna, „Burda” 
Monika Stukonis – redaktor naczelna „ELLE” 
Małgorzata Szczepańska – redaktor naczelna, „Elle 
Decoration” 
Anna Ibisz – redaktor naczelna, „InStyle” 
Grzegorz Pawlik – redaktor naczelny, „Mój Piękny Ogród” 
Marta Suta – redaktor naczelna, „Przepis na Ogród”, 
„Kocham Ogród” 
Katarzyna Gubała – redaktor naczelna, „Slowly Veggie” 

 
 

 
 

 

 
MOTOR PRESSE POLSKA 
Krzysztof Komar - prezes 
 
Krzysztof Komar – redaktor naczelny, „Men’s Health” 
Aneta Martynów – redaktor naczelny, „Women’s Health” 
Adam Majcherek – redaktor naczelny, „Auto Motor i Sport” 
Marek Dudziński – redaktor naczelny, „Runner’s World” 
Jacek Ociepko – redaktor naczelny, „Motocykl” 

 
 
 

 
 
EDIPRESSE POLSKA 
Alicja Modzelewska - członek zarządu, dyrektor generalna 
 
 

 
 
 

 
 
MEDIA & MARKETING POLSKA 
Piotr Pokrzywa - redaktor naczelny 

 
 

 
 
GAZETA RADOMSZCZAŃSKA 
Andrzej Andrysiak, Danuta Andrysiak – wydawcy 

 
 
TYGODNIK PŁOCKI 
Tomasz Szatkowski - redaktor naczelny 

 
 

 
 
RZECZ KROTOSZYŃSKA 
Janusz Urbaniak – wydawca i szef redakcji
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AGORA 
Bartosz Hojka - prezes 
 

  

 
 

 
 
GRUPA WM 
Jarosław Tokarczyk – prezes 
Ewa Bartnikowska – redaktor naczelna – „Gazeta 
Olsztyńska” 
Anna Szapiel-Danylczuk – redaktor naczelna – „Nasz 
Olsztyniak” 
Monika Piskorz – redaktor naczelna – „Nowy Kurier 
Mławski” 
Katarzyna Wasiłowska – redaktor naczelna – „Kurier 
Przasnyski” 
Adam Ejnik – redaktor naczelny – „Kurier Żuromiński” 
Marlena Grzeszczak – redaktor naczelna – „Kurier 
Północnego Mazowsza” 

 
 

 
 
WYDAWNICTWO-PRZEGLĄD KONIŃSKI 
Stanisław Piguła – dyrektor generalny wydawnictwa, 
redaktor naczelny tygodnika „Przegląd Koniński" 
Aleksandra Wysocka – redaktor naczelna tygodnika 
„Przegląd Kolski" 
Andrzej Jarek – redaktor naczelny tygodnika „Echo Turku" 
 

 
 
DOM WYDAWNICZY „KRUSZONA” 
Lech Kruszona – prezes 
 
Karolina Staszak – redaktor naczelna magazynu o sztuce 
"Arteon" 
Tomasz Cylka – redaktor naczelny magazynu turystyki 
górskiej "n.p.m." 
Izabela Dachtera – redaktor naczelna magazynu turystyki 
rowerowej "Rowertour" 

 
 
 

 
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA 
Edyta Sadowska - prezes 
 
„Fakt” – redaktor naczelny Robert Feluś 
„Przegląd Sportowy” – redaktor naczelny Michał Pol 
„Sport” – redaktor naczelny Andrzej Wasik 
„Newsweek Polska”– redaktor naczelny Tomasz Lis 
„Newsweek Historia” – redaktor naczelny Tomasz Lis 
„Forbes” – redaktor naczelny Michał Broniatowski 
 „Komputer Świat” – redaktor naczelny Paweł Paczuski 
„Auto Świat” – redaktor naczelny Stanisław Sewastianowicz 
„Auto Świat Classic”– redaktor naczelny Stanisław 
Sewastianowicz 
„Fakt.pl” – redaktor naczelny Maciej Kabroński 
„Newsweek.pl” – redaktor naczelna Aleksandra Karasińska 
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ELAMED MEDIA GROUP 
Elżbieta Cholewa – członek zarządu 
Robert Cholewa – członek zarządu 

 
„Asysta Dentystyczna” – redaktor naczelna Krystyna Kempa 
„Cukiernictwo i Piekarstwo” – redaktor prowadząca Anna 
Bębenek 
„Endodoncja w Praktyce” – redaktor prowadząca Paulina 
Budna-Muc 
„Fastener” – redaktor zarządzająca Anna Szlagor 
„Nowoczesne Hale” – redaktor zarządzająca Anna Szlagor 
„Inżynieria Górnicza” – redaktor zarządzająca Dagmara Lerch 
„Kruszywa” – redaktor naczelna Dagmara Lerch 
„Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” – redaktor 
zarządzająca Paulina Precel 
„Magazyn Autostrady” – redaktor naczelna Dagmara Lerch 
„Mosty” – redaktor naczelna Dagmara Lerch 
„Na Ratunek” – redaktor zarządzający Michał Delijewski 
„Nowoczesny Technik Dentystyczny” – redaktor 
zarządzająca Ewelina Ładziak 
„Ogólnopolski Przegląd Medyczny” – redaktor zarządzająca 
Paulina Precel 
„Ortodoncja w Praktyce” – redaktor prowadząca Urszula Rudner 
„Promotor Bezpieczeństwo Komfort Praca” – redaktor 
naczelna Natalia Woźny-Huchla 
„Rehabilitacja w Praktyce” – redaktor zarządzający Michał 
Delijewski 
„Stal, Metale & Nowe Technologie” – redaktor zarządzająca 
Anna Szlagor 
„Twój Przegląd Stomatologiczny” – redaktor zarządzająca 
Ewelina Ładziak 
„Utrzymanie Ruchu” – redaktor zarządzająca Anna Szlagor 
„VetPersonel” – redaktor naczelna – Monika Cukiernik 
„W Akcji” – redaktor naczelna Natalia Woźny-Huchla 
„Weterynaria w Praktyce” – redaktor naczelna Krystyna Kempa 
„Weterynaria w Terenie” – redaktor naczelna Monika Cukiernik 

 
 

 

 
ZPR MEDIA 
Renata Krzewska – prezes, dyrektor generalna ZPR Media 
 
„Super Express” – Sławomir Jastrzębowski 
„Murator” – Anna Wrońska 
„Architektura-Murator” – Ewa P. Porębska 
„Moje Mieszkanie” – Dorota Jaworska 
„M jak Mieszkanie” – Agnieszka Gruszczyńska-Hyc 
„Dobre Wnętrze” – Małgorzata Tomczyk 
„Zdrowie” - Izabella Radecka 
„M jak Mama” - Marta Radzik-Maj 
„Podróże” - Joanna Szyndler 
„Żagle” - Waldemar Heflich 

 
 
 
 

 
 
CENTRUM „KOLISKO” Krzysztof Świeykowski 
Aleksander Świeykowski – redaktor naczelny 
 
 
 
 

 
 

 
 
WYDAWNICTWO SILESIANA 
Karol Cebula – wydawca 
Beata Kowalczyk – redaktor naczelna  
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AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA KORSO 
Anna Mokrzycka – dyrektor wydawnictwa, wydawcy 
tygodników lokalnych „Korso”, „Korso Kolbuszowskie” 
i Tygodnik Buski Korso” 
 
 

 
 
AGENCJA WYDAWNICZA AGARD 
Ryszard Pajura – wydawca 
Agnieszka Majba-Pochwat – redaktor naczelna 
 
 

 

 
 
STARPRESS 
Piotr Krysiak – prezes wydawnictwa Starpress 
Jarosław Babicki – redaktor naczelny „Tygodnika 
Starachowickiego” i „Tygodnika Skarżyskiego” 
Wojciech Purtak – redaktor naczelny „Tygodnika 
Koneckiego 
 
 

 
 
NOWINY NYSKIE 
Danuta Wąsowicz-Hołota – redaktor naczelna 
 
 

 
 
NOWINY JELENIOGÓRSKIE 
Andrzej Buda – redaktor naczelny 
Daniel Antosik – zastępca redaktora naczelnego 
 
 

 
NOWE PODKAPRACIE 
Marzena Miśkiewicz, redaktor naczelna 
Tadeusz Więcek, redaktor prowadzący wydanie 
 
 

 
 

 
 

 
 
FORUM SA 
Grzegorz Tomaszewski – prezes zarządu 
Tomasz Sakiewicz – redaktor naczelny dziennika „Gazeta 
Polska Codziennie” i tygodnika Gazeta Polska” 
Katarzyna Gójska-Hejke – redaktor naczelna miesięcznika 
„Nowe Państwo” 
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NOWA GAZETA TRZEBNICKA 
Daniel Długosz – redaktor naczelny 
 

 
 
EDYTOR sc. 
Maciej Kowalski – wydawca 
Elżbieta Borzymek –wydawca i redaktor naczelna tygodnika 
„Nowy Wyszkowiak” 
 

 
 
WYDAWNICTWO NOWA GALICJA 
Grażyna Ślusarek – wydawca i redaktor naczelna „Gazety 
Jędrzejowskiej” 
 

 
MARPAN 
Elżbieta Marchewka – prezes spółki MARPAN, wydawcy 
tygodnika „Wieści Podwarszawskiej” 
Marian Chrzanowski – redaktor naczelny „Wieści 
Podwarszawskich” 
 

 
 
BIURO PROMOCJI I REKLAMY „FAMA” 
Wojciech Szota – wydawca i redaktor naczelny gazet 
lokalnych „Wieści Wolbromskie” i „Wieści Miechowskie” 
 
 

 

 
 
MAGRAF sc. 
Sławomir Maciej Grzmiel – wydawca 
Michał Rytlewski – redaktor naczelny tygodnika „Czas 
Chojnic” 
Wojciech Piepiorka – redaktor naczelny „Tygodnika 
Człuchowskiego” 
Piotr Paterski redaktor naczelny „Tygodnika Tucholskiego” 
 

 
AKTUALNOŚCI LOKALNE 
Mariusz Leszczyński – redaktor naczelny tygodnika 
„Aktualności Lokalne”, Złotów 
 

 
 
GŁOS WOLSZTYŃSKI 
Anna Grudziecka-Domagalska, wydawca i redaktor naczelna 
„Głosu Wolsztyńskiego” 
 

 
 
WYDAWNICTWO GM 
Mirosława Matysik, wydawca 
Franciszek Matysik, redaktor naczelny tygodników „Co 
Tydzień” Jaworzno, „Co Tydzień” Mysłowice, Chełm Śląski, 
Imielin 
 



Podpisy redaktorów i wydawców oraz organizacji dziennikarzy i wydawców prasy pod „Manifestem” ws. praw pokrewnych	

 

  

  
 
WYDAWNICTWO POMORSKIE 
Czesław Czyżewski – wydawca, redaktor naczelny Portalu 
Pomorza.pl 
Anna Szade – redaktor naczelna „Gazety Malborskiej” 
Anna Czyżewska – redaktor naczelna „Gazety Kociewskiej” 
Karol Uliczny – redaktor naczelny „Gazety Tczewskiej” 
Mirosław Wiśniewski – redaktor naczelny „Kuriera 
Kwidzyńskiego” 
 
 

 
 
STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH 
Krzysztof Skowroński – prezes 
 
 
 

 
 
STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RP 
Jerzy Domański – prezes 
 
 

 
 
TOWARZYSTWO DZIENNIKARSKIE 
Seweryn Blumsztajn – prezes 
 
 

 
 

STOWARZYSZENIE PRASY LOKALNEJ 
Jerzy Mianowski – prezes 
 
 

 
 

STOWARZYSZENIE GAZET LOKALNYCH 
Alicja Molenda – prezes 
 
 

 
 

IZBA WYDAWCÓW PRASY 
Wiesław Podkański - prezes 
 

 
 

STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY 
I WYDAWCÓW REPROPOL 
Maciej Hoffman – prezes 

 
[stan na 16 III 2017] 


	Manifest_redakcji_wydawcow
	Wydawcy_i_redakcje_poparcie_(stan_20170316)

