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R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

 

VII.564.29.2018.KD 

Szanowna Pani Minister  

 

Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży wolności i praw człowieka  

i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, z uwagą  

analizuje wszelkie sygnały dotyczące problematyki zapewnienia przestrzegania 

wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 

Na podstawie doniesień medialnych
1
 Rzecznik Praw Obywatelskich powziął 

informację o odmowie wpuszczenia dziennikarzy telewizji informacyjnej  TVN24 przez 

Minister Edukacji Narodowej na debatę organizowaną w Muzeum Piastów Śląskich  

w Brzegu. Praktyka taka – w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich – może stanowić 

naruszenie postanowień Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,  

a także standardów funkcjonowania środków masowego przekazu. 

Należy bowiem przypomnieć, że prawo dostępu do informacji należy postrzegać  

z punktu widzenia podstawowej zasady demokratycznego państwa prawnego, jaką jest 

zasada jawności życia publicznego (art. 2 Konstytucji RP), zasada wolności prasy i innych 

środków masowego przekazu (art. 14 Konstytucji RP), konstytucyjnego prawa obywatela 

                                                           
1
 Minister Zalewska wyprosiła z sali TVN24. Ale najpierw się dla nich wypowiedziała, portal internetowy Gazeta.pl z 

dnia 17 kwietnia 2018 roku, dostęp: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23279914,minister-edukacji-

wyprosila-dziennikarzy-ze-spotkania-w-brzegu.html 
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do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej (art. 61 Konstytucji 

RP), a także konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania  

i rozpowszechniania informacji, dotyczących spraw będących przedmiotem publicznego 

zainteresowania i mających publiczne znaczenie (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP). Tym 

samym uniemożliwienie dziennikarzom pozyskiwania informacji może prowadzić  

do naruszenia wskazanych postanowień Konstytucji RP. Jednocześnie należy wskazać,  

iż działania takie mogą także stanowić naruszenie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka, która zapewnia każdemu prawo do otrzymywania i przekazywania informacji. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958), zwracam 

się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyjaśnień w niniejszej 

sprawie, w tym przede wszystkim wskazanie przyczyn odmowy wpuszczenia 

przedstawicieli telewizji informacyjnej TVN24 na debatę organizowaną w Muzeum 

Piastów Śląskich w Brzegu. 

      Z poważaniem  

                                                                  (-) Stanisław Trociuk  


