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„Gazeta Wyborcza" z 13 kwietnia 2007 r., a w ślad za nią inne środki masowego
przekazu, opublikowały wypowiedzi wiceprezesa Polskiego Radia Pana Jerzego Targalskiego,
jakie podobno skierowane zostały pod adresem zatrudnionych w tej instytucji dziennikarzy.
Słowa o „starych kobietach", „złogach gierkowsko-gomułkowskich", „średniej wieku
bliskiej tej na cmentarzu", czy „miłym głosie puszczanym w obozie koncentracyjnym" są
w mojej ocenie obraźliwe i uwłaczające przyrodzonej godności człowieka. Jeżeli rzeczywiście
wiceprezes Polskiego Radia użył w swoich wypowiedziach takich słów, a w opublikowanych
wywiadach prawdziwość niektórych potwierdził sam Pan J. Targalski, to zachodzi podejrzenie,
iż dopuścił się on naruszenia przepisów kodeksu pracy.
W związku z tym, działając na podstawie o art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.),
uprzejmie proszę o zbadanie czy wypowiedzi Pana Józefa Targalskiego nie naruszyły
następujących przepisów kodeksu pracy: art. 11 nakazującego pracodawcy poszanowanie
godności i innych dóbr osobistych pracownika, art. 11 3 zakazującego jakiejkolwiek
dyskryminacji w stosunkach pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijnie, oraz
przynależność związkową, art. 18 3a nakazującego m. in. równe traktowanie pracowników
w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy bez jakichkolwiek ograniczeń oraz
zakazującego dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej w stosunkach pracy. Ponieważ
wypowiedzi wiceprezesa Polskiego Radia pojawiły się w kontekście zwolnień pracowników w
wieku przedemerytalnym proszę o zbadanie także tego aspektu sprawy.
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Uprzejmie proszę o przedstawienie ustaleń wynikających ze zbadania sprawy oraz
poinformowanie mnie o ewentualnie zastosowanych środkach prawnych.
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