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Szanowny Panie Przewodniczący 

Na podstawie doniesień medialnych1 Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem 

przyjął informację o zwiększającej się liczbie listów z groźbami i obelgami kierowanych pod 

adresem Prezydent Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz. Z informacji prasowych wynika, 

że w części tych listów znajdują się wprost odniesienia do treści publikowanych m.in. w 

Wiadomościach TVP. 

W ostatnich tygodniach Telewizja Publiczna wyemitowała szereg materiałów 

poświęconych władzom Gdańska i osobie Pani Prezydent. Materiały te – jak wskazuje 

wstępna analiza ich treści - odbiegały od standardu wyznaczonego art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 

29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361) i polegającego na 

zachowaniu bezstronności i wyważenia. W części z nich podnoszony był zarzut, że polityka 

władz miasta ma charakter proniemiecki, bagatelizuje tragedię II wojny światowej i prowadzi 

do zatarcia granic pomiędzy sprawcami i ofiarami. Przykładem może tu być materiał pt. 

„Specustawa z podpisem Prezydenta” wyemitowany 2 sierpnia 2018 r.2 W opublikowanym 

24 lipca 2019 r. materiale pt. „Atak na Kościół po zajściu w Białymstoku” sformułowany 

został nawet pogląd, że „władze Gdańska otwarcie gloryfikują nazistowską kartę w historii 

1 Zob. P. Wojciechowski, Kto grozi śmiercią Aleksandrze Dulkiewicz? Dziesiątki listów dziennie po materiałachTVP, 
materiał dostępny na stronie http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25055087,kto-grozi-smiercia-
aleksandrze-dulkiewicz-dziesiatki-listow.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.duzy (dostęp 5.8.2019)
2 Zob. https://wiadomosci.tvp.pl/43763895/specustawa-z-podpisem-prezydenta. 
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Gdańska”3. TVP we wskazanych materiałach przedstawiła działania władz miasta w sposób 

selektywny, w oderwaniu od kontekstu w jakim zostały podjęte i bez wskazania ich 

rzeczywistych intencji. We wskazanym materiale, poświęconym atakom na marsz równości 

w Białymstoku, połączone zostały ponadto informacje dotyczące Gdańska z wiadomościami 

dotyczącymi aktów przemocy dokonywanymi przez chuliganów. 

Opisana sytuacja budzi wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania przez nadawcę 

publicznego obowiązków określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w 

szczególności obowiązku zachowania bezstronności i wyważenia.

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.), zwracam się 

do Pana Przewodniczącego o zbadanie czy w zakresie objętym niniejszym pismem nadawca 

publiczny w sposób właściwy zrealizował obowiązki ciążące na nim z mocy obowiązującego 

prawa. Będę wdzięczny za przedstawienie stanowiska Pana Przewodniczącego w tej sprawie. 

Z poważaniem 

Do wiadomości:

Jacek Kurski

Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.

ul. J.P. Woronicza 17

00-999 Warszawa

3 Zob. https://wiadomosci.tvp.pl/43641827/atak-na-kosciol-po-zajsciu-w-bialymstoku. 
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