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Uprzejmie informuję, że do Rzecznika Praw Obywatelskich został przesłany Raport 

Towarzystwa Dziennikarskiego zawierający analizę sposobu przedstawiania 

w „Wiadomościach” TVP S.A. komitetów wyborczych oraz kandydatów w kampanii 

wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 

roku. Raport ten przekazałem Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Poprosiłem jednocześnie (w swoim piśmie z dnia 26 lipca 2019 roku) Pana 

Przewodniczącego Rady o informację, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

przewiduje prowadzenie stałego monitoringu sposobu przedstawiania kampanii 

wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 roku (w tym komitetów 

wyborczych i kandydatów) przez nadawców publicznych. 

Dnia 23 września 2019 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła odpowiedź 

(przekazuję uprzejmie w załączeniu). W jej treści wskazano m.in.: „Co do […] decyzji 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącej przeprowadzenia monitoringu 

parlamentarnej kampanii wyborczej, uprzejmie informuję, iż w tym zakresie pozostają 
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aktualne względy, o których 11 marca bieżącego roku poinformowałem ówczesnego 

przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej p. Wojciecha Hermelińskiego 

w odpowiedzi na jego pytanie związane z monitorowaniem kampanii wyborczej do 

Parlamentu Europejskiego. Załączam do Pańskiej wiadomości przywołaną powyżej 

odpowiedź (DPz-WSW 051.392.1.2019) […]”.

Pragnę podkreślić, że wobec odmowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

przeprowadzenia opartego na metodologii, stałego monitoringu wyborczego, to sygnały od 

wyborców i innych podmiotów biorących udział w kampanii wyborczej, jak również 

opracowania i raporty organizacji społecznych, wydają się stanowić obecnie szczególnie 

istotne źródło wiedzy dotyczącej problematyki funkcjonowania mediów w okresie kampanii 

wyborczych. W związku z powyższym, 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 ze 

zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o informację o ewentualnych skargach w zakresie 

kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, jakie wpływają do 

Państwowej Komisji Wyborczej.
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