
  
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Janusz KOCHANOWSKI 

RPO- 622062 -I/09/MW/KJ 

00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 

Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 

 Szanowny Panie Dyrektorze, 

W ostatnim czasie powziąłem wiadomość o podjęciu przez kierownictwo 

Programu I Polskiego Radia decyzji o powierzeniu czytania porannych serwisów 

informacyjnych jedynie mężczyznom. Kobiety – dziennikarki Polskiego Radia – mają, 

według tych informacji, możliwość występowania przed mikrofonami dopiero  

w godzinach popołudniowych i wieczornych, po godzinie 14.00. Pomimo tego, że 

dziennikarski próbowały interweniować u swoich przełożonych, rozporządzenie 

dyrekcji nie zostało zmienione. 

 Przytaczana w mediach argumentacja kierownictwa radia stwierdzająca, iż męskie 

głosy są bardziej wiarygodne i lepiej brzmią, jest absolutnie nie do przyjęcia i stanowi 

traktowanie dyskryminacyjne ze względu na płeć. Stanowi zachowanie, które z punktu 

widzenia przepisów prawa jest niedopuszczalne. Polskie Radio jako instytucja ciesząca się 

dużym zaufaniem odbiorców, a Program I, który w szczególności należy do najbardziej 

słuchanych w naszym kraju, nie powinien wprowadzać tego typu dyskryminacyjnych 

praktyk. 

 Tego typu decyzja, mająca generalne zastosowanie do kobiet – dziennikarek 

Polskiego Radia, stanowi w mojej ocenie o podejrzeniu poważnego naruszenia art. 32 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącego, iż wszyscy są równi wobec prawa 

i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym 

z jakiejkolwiek przyczyn. Budzi ona także istotne wątpliwości z punktu widzenia 

przepisu art. 33 Konstytucji stanowiącego o równej pozycji kobiet i mężczyzn  

w polskim porządku prawnym. 
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 Przepisy Konstytucji znajdują swoje rozwinięcie m.in. w przepisach Kodeksu 

pracy, którego art. 18
3a

 § 1 stanowi, iż pracownicy powinni być równo traktowani 

w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania 

w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 

przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 

orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub 

nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 

 W związku powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, 

w tym podanie podstawy prawnej podjętej decyzji. 

Z wyrazami szacunku 
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