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W związku z Pańskim wystąpieniem z 25 listopada 2016 r. (VII.564.34.2016.MM), 

dotyczącym materiałów wyemitowanych w Wiadomościach (TYP 1, m.in. wydania z 30 i 31 

października oraz 4 listopada 2016 r.), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. 

W ramach przeprowadzonego w tej sprawie postępowania nadawca przedstawił 

stanowisko, w którym nie zgodził się z zarzutem prowadzenia przez redakcję Wiadomości 

jakiejkolwiek działalności mającej na celu dyskredytowanie organizacji pozarządowych. 

Zapewnił również, że dziennikarze TYP doceniają rolę organizacji pozarządowych 

i wspierają działalność edukacyjną, charytatywną oraz ich rolę w kształtowaniu 

społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego. Z wyjaśnień nadawcy wynika także, 

iż celem podjęcia tematyki finansowania konkretnych fundacji z publicznych środków było 

m.in. umożliwienie widzom dokładniejszej kontroli organów demokratycznie wybieranej 

władzy. 

Z analizy treści materiałów będących przedmiotem skarg, które wpłynęły do KRRiT 

w tej sprawie, wynika, iż nadawca wielokrotnie podejmował w kolejnych wydaniach audycji 

informacyjnych problematykę związaną z działalnością organizacji pozarządowych, 

koncentrując uwagę przede wszystkim na związkach personalnych pomiędzy 

przedstawicielami fundacji a politykami. Zabrakło informacji odnoszącej się do 

rzeczywistych zadań realizowanych przez te organizacje i ich społecznej roli, a także kosztów 

ich fiinkcjonowania w związku z realizacją statutowych obowiązków oraz zaangażowania się 

osób w nich działających. Krytyczna ocena sposobu funkcjonowania i finansowania fundacji 

przedstawiona została przez pryzmat związków personalnych i powiązań rodzinnych, co 

z kolei dało podstawę do dalszych domniemań o wzajemnym wspieraniu się bez zwracania 

uwagi na potrzeby społeczne i zadania stawiane tego rodzaju organizacjom. Te kwestie stały 



się powodem sprzeciwu, jaki w dyskusji z dziennikarzem w studiu telewizyjnym wyraził 

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Piotr Gliński. 

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności, skierowałem do prezesa Zarządu 

Telewizji Polskiej SA p. Jacka Kurskiego wystąpienie, w którym zwróciłem m.in. uwagę na 

zasady obowiązujące w programacłi publicznego nadawcy wynikające z art. 21 ust. 1 oraz 

21 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 

639, z późn. zm.), w tym w szczególności bezstronność, rzetelność, pluralizm, obiektywizm, 

wyważenie, swobodne kształtowanie opinii publicznej. Zwróciłem się także do Prezesa TYP 

SA o wprowadzenie stosownycłi procedur umożliwiających realizację zadań telewizji 

publicznej w wymienionym powyżej zakresie, w szczególności związanych z rzetelnym 

informowaniem o sprawach istotnych ze społecznego punktu widzenia. 

Z poważaniem, 

old Kołodziejski 
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