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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

VII.564.95.2020.MM 

Szanowny Panie Ministrze, 

w odpowiedzi na pismo Pana Ministra, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), uprzejmie 

przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ stojący na straży 

podstawowych praw i wolności, z uwagą śledzi debatę publiczną dotyczącą funkcjonowania 

mediów w Polsce, starając się podejmować działania zapewniające poszanowanie zarówno 

wolności słowa, jak i dóbr osobistych i prywatności osób fizycznych. Wyrażoną w art. 14 

Konstytucji RP zasadę wolności prasy i innych środków przekazu Rzecznik uznaje za jeden 

z fundamentów demokratycznego państwa prawa. Dlatego też szczególnie istotne jest 

zapewnienie dziennikarzom niezależności i nieskrępowanej możliwości wyrażania 

poglądów, w tym także formułowania wypowiedzi dosadnych i kontrowersyjnych, przy 

jednoczesnym zapewnieniu mechanizmów odpowiedzialności za słowo i poszanowania 

dóbr innych osób.

Sformułowany przez Pana Ministra apel o podjęcie przez RPO działań w związku 

z rezygnacją przez redaktora Piotra Jedlińskiego z funkcji Prezesa Radia Nowy Świat nie 

może zostać jednak zrealizowany. Zgodnie z art. 80 oraz art. 208 Konstytucji RP 
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kompetencje Rzecznika pozwalają na podjęcie działań wobec podmiotów wykonujących 

władzę publiczną, realizujących zadania i funkcje publiczne. Dlatego też podejmował on 

liczne interwencje dotyczące mediów publicznych, w tym np. sprawę anulowania 

głosowania Listy Przebojów Trójki, czy sprawę zwolnienia redaktora Wojciecha Majcherka 

z TVP Kultura. Radio Nowy Świat jest jednak podmiotem prywatnym, niefinansowanym ze 

środków publicznych ani niewykonującym zadań publicznych. Interwencja Rzecznika 

dotycząca decyzji o rezygnacji jednego z członków zarządu tej stacji, stanowiłaby 

ingerencję wykraczającą poza mandat konstytucyjny ombudsmana.

W odniesieniu do niepublicznego radia Rzecznik Praw Obywatelskich rozważył z 

własnej inicjatywy kwestię możliwości zwrócenia się do organu nadzoru nad 

funkcjonowaniem radia i telewizji, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ustawa 

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) nie przyznaje 

jednak KRRiT kompetencji dotyczących obsady personalnej zarządów prywatnych 

rozgłośni. Jedynym środkiem prawnym, dostępnym w tej sprawie, w przypadku twierdzenia 

o dyskryminacji w zatrudnieniu z uwagi na głoszone poglądy, jest złożenie powództwa do 

sądu. Rzecznik Praw Obywatelskich nie wytacza jednak powództw przeciwko podmiotowi 

nie wykonującemu władztwa publicznego czy też nie realizującemu zadań publicznych i nie 

korzystającemu w swojej działalności ze środków publicznych. Ponadto, co nie jest także 

bez znaczenia w tej sprawie, w dniu 12 sierpnia br. Pan Piotr Jedliński zadzwonił do 

zastępczyni dyrektora Zespołu ds. Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej Biura 

RPO informując, że nie oczekuje w swojej sprawie podejmowania działań przez organy 

państwowe, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich.

      Z poważaniem 

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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