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Szanowny Panie Rzeczniku, 

W odpowiedzi na wystąpienie z 3 maja 2020 roku (VII.564.58.2020.MAW), 
zawierające wniosek o przedstawienie informacji dotyczącej skarg na sposób prezentowania 
kampanii wyborczej w mediach publicznych uprzejmie informuję, że od początku kampanii, 
t j . od 5 lutego 2020 r. czyli od dnia ogłoszenia terminu wyborów, do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji wpłynęło 15 tego rodzaju wystąpień. Poniżej przedstawiam ich wykaz: 

1. Skargi przedstawicieli ugrupowań politycznych oraz osób piastujących funkcje 
publiczne, w sprawie sposobu prezentowania kandydatów na urząd Prezydenta RP: 

• Skarga posła Krzysztofa Gawkowskiego, Przewodniczącego Koalicyjnego Klubu 
Parlamentarnego Lewicy, dotycząca programu TYP Info, 14 lutego 2020 r. 
Postępowanie w toku. 

• Skarga Grzegorza Wójtowicza, Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego 
Kandydata na Prezydenta RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w sprawie audycji 
„Wiadomości" (TYP 1,15 lutego 2020 r.). Postępowanie w toku. 

• Skarga posła Krzysztofa Mieszkowskiego (Koalicja Obywatelska) dotycząca audycji 
„Wiadomości" (TYP 1,19 marca 2020 r.). Postępowanie w toku. 

• Skarga Juliusza Brauna, członka Rady Mediów Narodowych, w sprawie trzech wydań 
„Wiadomości" (TYP 1, 13, 19 oraz 20 marca 2020 r.). Postępowanie w toku. 

• Skarga Juliusza Brauna, członka Rady Mediów Narodowych, w sprawie debaty 
kandydatów przeprowadzonej oraz wyemitowanej w programie TYP Info, 6 maja 
2020 r. Postępowanie w toku. 

Ponadto wpłynęła: 

• Skarga poseł Agnieszki Pomaskiej (Koalicja Obywatelska) w sprawie sposobu 
informowania w „Wiadomościach" (TYP 1, 1 9 - 2 6 kwietnia 2020 r.) o sposobie 
prowadzenia prac legislacyjnych w Senacie RP dotyczących możliwości 
zorganizowania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. 
Postępowanie w toku. 



2. Skargi indywidualne, dotyczące sposobu prezentowania kandydatów na urząd Prezydenta 
RP oraz sposobu informowania o przebiegu kampanii wyborczej: 

• Skarga dotycząca treści pasków informacyjnych w programie TYP Info, 6 lutego 
2020 r. Postępowanie zostało zakończone. KRRiT nie stwierdziła naruszenia 
przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. 

• Skarga zawierająca zarzut braku informacji na temat konwencji wyborczej Roberta 
Biedronia w programie TYP Info, 15 lutego 2020 r. Nadawca poinformował, 
że informacje te były publikowane na portalu internetowym www.tvp.info. 
Postępowanie zostało zakończone. Przewodniczący KRRiT stwierdził, że treści 
publikowane w Internecie nie mogą być traktowane równoważnie z informacjami 
zamieszczanymi w telewizyjnym programie informacyjnym TYP Info. 

• Skarga dotycząca sposobu informowania na temat programu wyborczego Małgorzaty 
Kidawy Błońskiej w „Wiadomościach" (TYP 1, 20 lutego 2020 r.). Postępowanie 
zostało zakończone. KRRiT nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy o radiofonii 
i telewizji. 

• Skarga dotycząca sposobu relacjonowania konwencji wyborczych kandydatów 
w programie TYP Info, 29 lutego 2020 r. Postępowanie zostało zakończone. KRRiT 
nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. 

• Skarga dotycząca sposobu prezentowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w programie 
TYP Info, 29 marca 2020 r. Postępowanie w toku. 

• 2 skargi dotyczące sposobu informowania o kandydatach w audycji „Wiadomości" 
(TYP 1, 20 kwietnia 2020 r.). Postępowanie w toku. 

• Skarga dotycząca sposobu prezentowania Władysława Kosiniaka-Kamysza 
w programie TYP Info, 25 kwietnia 2020 r. Postępowanie w toku. 

• Skarga dotycząca sposobu prowadzenia debaty kandydatów na Prezydenta RP (TYP I 
i TYP Info, 6 maja 2020 r.). Postępowanie w toku. 

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji. 

Z poważaniem. 

Kołodziejski 
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