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Szanowny Panie Premierze 

Pragnę zwrócić uwagę Pana Premiera, że w wyemitowanym w programie 

„Wiadomości” TVP w dniu 14 stycznia 2019 r. – w związku z tragiczną śmiercią byłego 

prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza – materiale dotyczącym zjawiska „mowy 

nienawiści” ze strony polityków przytoczono jedynie wypowiedzi polityków opozycji, 

pomijając przypadki, gdy to przedstawiciele obecnie rządzących partii politycznych 

przekraczali granice swobody wypowiedzi. Pragnę również uprzejmie przypomnieć, jak 

ważnym elementem poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych jest 

obowiązek prezentowania treści o pluralistycznym charakterze. Należy przy tym zauważyć, 

że zasada ta nie odnosi się wyłącznie do pluralizmu własności mediów (tzw. pluralizm 

zewnętrzny), ale również do różnorodności przekazywanych informacji, a więc do sfery 

opiniotwórczej (pluralizm wewnętrzny). 

 

W związku z powyższym, ponownie zwracam się do Pana Premiera z prośbą  

o informację, czy podjęte zostały działania zmierzające do nowelizacji przepisów ustawy  

o radiofonii i telewizji oraz ustawy o Radzie Mediów Narodowych w związku z wydaniem 

w dniu 13 grudnia 2016 r., na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, przez Trybunał 

Konstytucyjny wyroku w sprawie o sygn. K 13/16. 

                           Warszawa, 21/01/2019 

 

Pan 

Piotr Gliński 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
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Pragnę przypomnieć, że przedmiotem kontroli w tej sprawie były przepisy ustawy  

z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 

25). W powołanym wyroku uznano m.in., że niekonstytucyjne jest całkowite wyłączenie 

udziału KRRiT z procedury obsadzania organów spółek publicznej radiofonii i telewizji.  

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany przepisów ustawy o radiofonii  

i telewizji w tym zakresie oraz włączenie KRRiT w procedury powoływania i odwoływania 

władz mediów publicznych. Pomimo wskazanego powyżej wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, który wskazywał konieczność udziału w tym procesie także KRRiT,  

o obsadzie kierowniczych stanowisk w TVP wciąż decyduje Rada Mediów Narodowych z 

pominięciem konstytucyjnego organu, jakim jest KRRiT. 

W piśmie z dnia 13 lipca 2018 r. Rzecznik został poinformowany, że Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z KRRiT, rozważa możliwe 

rozwiązania dotyczące powoływania i odwoływania organów jednostek publicznej 

radiofonii i telewizji, które zapewnią zgodność ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy  

o Radzie Mediów Narodowych z Konstytucją RP. Rozwiązania w tym zakresie miały zostać 

przygotowane do końca 2018 r. 

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

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179), zwracam 

się do Pana Premiera o przedstawienie informacji we wskazanym zakresie. 

 

 

Z wyrazami szacunku  

(podpis na oryginale) 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Witold Kołodziejski 

Przewodniczący 

 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  


