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Szanowny Panie Przewodniczący,

uprzejmie dziękuję Panu Przewodniczącemu za odpowiedź udzieloną w sprawie 

unieważnienia wyników 1998. notowania „Listy przebojów Programu Trzeciego” (Program 

Trzeci PR SA, 15 maja 2020 r.).

Na wstępie należy wskazać, że w związku z konstytucyjnymi i ustawowymi 

uprawnieniami Rzecznika Praw Obywatelskich argument konieczności ochrony poufności 

zebranych w toku kontroli danych nie znajduje uzasadnienia. Wyniki przeprowadzonej 

kontroli stanowią bowiem informację publiczną i niezależnie od wykorzystania ich 

w trakcie prowadzonego postępowania powinny one zostać upublicznione, w szczególności 

mając na względzie konieczność ochrony konstytucyjnego prawa do informacji (art. 61 

Konstytucji RP). Ponadto, mając na względzie ustawową kompetencję Rzecznika określoną 

w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 627), zgodnie z którą może on zażądać przedstawienia akt każdej sprawy 

prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, wskazany 

argument jest bezpodstawny. 

Warszawa, 17-02-2021 r.

Pan
Witold Kołodziejski
Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii
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Ponadto należy wskazać, że zgodnie z ustawowymi obowiązkami Krajowej Rady 

powinna ona samodzielnie przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające, które 

nie będzie opierać się jedynie na wyjaśnieniach podmiotu, wobec którego istnieje 

podejrzenie naruszenia obowiązujących standardów. Dlatego, działając na podstawie 

art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ponownie 

zwracam się do Pana Przewodniczącego o przeprowadzenie pełnej i wyczerpującej kontroli 

w niniejszej sprawie.

Ponadto, mając na względzie powyższe, działając na gruncie art. 13 ust. 1 pkt 2 

ustawy o RPO zwracam się o przedstawienie Rzecznikowi wyników wskazanej 

w odpowiedzi kontroli oraz wskazanie sygnatury sprawy toczącej się przed Sądem 

Okręgowym.

Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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