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Szanowny Panie Rzeczniku,
W odpowiedzi na wystąpienie z 28 sierpnia 2018 r., dotyczące skarg kierowanych do
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu prezentowania samorządowej
kampanii wyborczej w mediach publicznych uprzejmie proszę o przyjęcie następujących
informacji.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie planuje ciągłego monitorowania przebiegu
obecnej kampanii wyborczej w programach telewizyjnych. KRRiT analizuje natomiast
ewentualne naruszenia w kontekście skarg i sygnałów kierowanych przez komitety wyborcze
oraz widzów i słuchaczy. Takiej analizie poddawane są konkretnie wskazane audycje, co do
których pojawiają się wątpliwości dotyczące ich zgodności z przepisami ustawy z dnia
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji czy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy.
Pragnę podkreślić, że w okresie dwóch tygodni poprzedzających termin wyborów
Telewizja Polska i Polskie Radio mają obowiązek emitowania audycji przygotowanych przez
komitety wyborcze. Zasady emitowania takich audycji przed wyborami

samorządowymi

określone są w rozdziale 5 rozporządzenia KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz
ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie

audycji

wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu
przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2011 Nr 154 poz. 915, z późn. zm.). Inne audycje, nieobjęte regulacjami określonymi
w ww. rozporządzeniu, przygotowywane są i emitowane w ramach samodzielnej działalności
programowej nadawców, której niezależność zagwarantowana jest w art. 13 ust. 1 ustawy
o radiofonii i telewizji.
Uprzejmie informuję, że w okresie od 14 sierpnia 2018 r. (tj. od dnia ogłoszenia terminu
wyborów samorządowych przez Prezesa Rady Ministrów) do dziś, do KRRiT wpłynęło
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wystąpień w sprawie prezentowania kandydatów lub programów poszczególnych

ugrupowań startujących w wyborach.

P

Wystąpienie skierowała m.in. poseł Kornelia Wróblewska, która sformułowała zarzut
nierównomiernego traktowania kandydatów na Prezydenta Warszawy w programie TYP Info.
Ze względu na ogólny charakter skargi KRRiT nie podejmowała działań w tej sprawie,
natomiast TYP przedstawiła oświadczenie, którego kopię przekazuję w załączeniu.
Do KRRiT zwróciła się również Poseł Agnieszka Pomaska, która skierowała skargę
w sprawie materiału wyemitowanego w programie TYP 3 Gdańsk, 6 września 2018 r.,
dotyczącego kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Gdańska Doroty Topolewskiej
oraz kandydata Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta Miasta Gdańska Jarosława Wałęsy.
Postępowanie w tej sprawie jeszcze się nie zakończyło.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała także wystąpienia dwóch komitetów
wyborczych dotyczące niezapraszania ich kandydatów do udziału w debatach telewizyjnych
i radiowych (skarga Stowarzyszenia „Tu i Teraz", dotycząca niezaproszenia 17 września 2018
r. do audycji pt. "Lustra" na antenie TYP 3 Poznań Zbigniewa Maja, kandydata na prezydenta
Kalisza oraz skarga Pełnomocnika Wyborczego KWW "Olsztyn Kocham", dotycząca braku
zaproszenia kandydata do audycji w Radiu Olsztyn, 19 września 2018 r.). W sprawach tych
toczą się w KRRiT postępowania wyjaśniające.
W przypadku, gdyby do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły kolejne skargi
dotyczące prezentowania kandydatów w programach mediów publicznych, informację w tej !
sprawie przekażę Panu Rzecznikowi odrębnie.

Z poważaniem.
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w związku ze skargą skierowaną przez Koalicje Obywatelską do KRRiT, Telewizja
Polska, a także Dyrekcja TAI pragnie ustosunkować się do skierowanych wobec niej
zarzutów.
TYP Info przedstawia w sposób obiektywny i zrównoważony samorządową kampanię
wyborczą we wszystkich ośrodkach, w tym również w Warszawie. W oczywisty sposób na
antenie stacji dominują Ci kandydaci, którz>- prowadzą bardziej aktywną kampanię, ale także
przejawiają wolę współpracy z mediami.
Jeżeli jeden z kandydatów konsekwentnie odrzuca zaproszenia do programów r V P Info.
a jego sztab wyborczy uniemożliwia pracownikom TYP Info relacjonowanie działań, lo jego
obecność na antenie będzie rzadsza niż innych osób biorących udział w wyborach.
Podkreślamy jednak, że sytuacja ta wynika nie z działań TYP Info, a zamierzonej i celowej
polityki ograniczania pracy dziennikarzy przez sztab wyborczy kandydata.
Trudno także merytorycznie potraktować zarzuty partii Nowoczesna, która twierdzi,
że TYP Info - tu cytat - „upośledza" kandydatów opozycji. Należy podkreślić, że te zarzuty
sformułowano w dniu, w którym Paweł Rabiej - kandydat Nowoczesnej na wiceprezydenta
Warszawy - brał udział w programie ,.Go.ść Wiadomości", najważniejszym programie
publicystycznym TYP, w którym bez przeszkód mógł zaprezentować swój program i ofertę
dla warszawiaków.
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Dla nadawcy publicznego, nadrzędnym celem działania jest przedstawienie odbiorconft
pełnego spektrum poglądów

i programu kandydatów w wyborach) samorządowycłi,

parlamcntamycłi, prezydenckicłi czy wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest to część
misji publicznej, którą zawsze będziemy wypełniać.
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