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Rzecznik Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na Pana pismo VII.564.441.2016.AJK z dn. 23.11.2016 niniejszym 

pragnę wyjaśnić, że nie tylko celem, ale wręcz misją obecnego Zarządu Polskiego 

Radia jest przywrócenie niszczonych przez lata zasad etyki zawodowej i 

rzetelności dziennikarskiej. Dużo w tym obszarze zrobiliśmy eliminując z anten 

mowę nienawiści, przywracając czystość form dziennikarskich i obiektywizm 

informacji, stwarzając miejsce prawdziwej debaty publicznej, w której mogą 

uczestniczyć przedstawiciele wszystkich grup społecznych i politycznych oraz 

likwidując dziennikarski nihilizm, który często mylony jest z wolnością słowa. 

Zarząd Polskiego Radia z wielką starannością dochowuje wszelkich norm 

statutowych i prawnych, w szczególności przestrzega zasad Konstytucji i nigdy w 

najmniejszym stopniu ich nie naruszył.

Sprawy kadrowe, o których Pan wspomniał w swoim piśmie, należą do obszaru 

kompetencji dyrektorów poszczególnych komórek oraz Zarządu i nie mają nic 

wspólnego z naruszaniem jakichkolwiek zasad, w tym zasady niezależności i 

rzetelności dziennikarskiej. Wszystkie działania Zarządu w tym obszarze są 

transparentne.

Dziwi mnie jednocześnie zainteresowanie Rzecznika Praw Obywatelskich 

przypadkiem oddelegowania na trzy miesiące 2. pracowników w ramach tej samej 

komórki i bez zmiany wynagrodzenia, przy braku reakcji na masowe zwolnienia 

dziennikarzy w innych redakcjach.
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Zawsze w przypadku wątpliwości służymy wyjaśnieniami, tymczasem pragniemy 

wyrazić zaniepokojenie, że nie doszło do zapoznania się z naszymi racjami przed 

upublicznieniem tak kategorycznych i niesprawiedliwych osądów.
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