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Do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich przekazane zostało pismo 

Zarządu Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programów Trzeciego  

i Drugiego Polskiego Radia. W liście tym wskazano, że pod koniec października 2016 r. 

doszło do odsunięcia od anteny Programu III Polskiego Radia dwóch dziennikarek: Pani 

Małgorzaty Spór oraz Pani Anny Zaleśnej - Sewery. Obie serwisantki radiowe zostały 

przesunięte na trzymiesięczny okres do działu dokumentacji Informacyjnej Agencji 

Radiowej. Ponadto, pracę w Programie III Polskiego Radia stracił ponadto dziennikarz Pan 

Damian Kwiek, który wziął udział w publicznym proteście przeciwko tej decyzji. W piśmie 

przekazanym Rzecznikowi przez Przewodniczącego Zarządu opisane działania uznano za 

naruszenie zasady niezależności i rzetelności dziennikarskiej, które stwarzają poczucie 

zagrożenia wobec nadal pracujących w Programie III Polskiego Radia dziennikarzy oraz 

mogą zostać uznane za przejaw cenzury prewencyjnej. 

W związku z powyższym, uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, że Rzecznik 

Praw Obywatelskich skierował do Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. wystąpienie  

w przedmiotowej sprawie. Kopię wskazanego pisma uprzejmie przesyłam Panu 

Przewodniczącemu w załączeniu. 

Warszawa, 23 listopada 2016 r. 
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Pragnę podkreślić, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.  

o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r., poz. 639; dalej jako: ustawa o RTV), „publiczna 

radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych  

w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy 

i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, 

cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością”. Przepis ten 

formułuje pod adresem publicznej radiofonii obowiązki związane z poszanowaniem zasady 

pluralizmu, także w kontekście polityki personalnej dotyczącej zatrudnianych dziennikarzy. 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 

(Dz. U. poz. 929), „Rada jest uprawniona do wglądu w sprawy spółki. W tym zakresie 

Radzie przysługują uprawnienia, jakie ustawa i statut spółki przyznają radzie nadzorczej”. 

W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.) 

zwracam się do Pana Przewodniczącego z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika  

o podjętych w niniejszej sprawie działaniach nadzorczych Rady. 

 

Zał. 1 

 

 Podpis na oryginale 


