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Szanowny Panie Komendancie,

na podstawie doniesień medialnych1 Rzecznik powziął informację o interwencji
Policji wobec dziennikarki „Faktu” Pani Agnieszki Kaszuby, podjętej w okolicy
miejscowości Michałowo (woj. podlaskie). Jak wynika z przedstawionych relacji
dziennikarka zbierała informacje do materiału dotyczącego sytuacji cudzoziemców
w pobliżu granicy polsko-białoruskiej.
Cudzoziemcy mieli zostać zatrzymani przez Straż Graniczną nieopodal Zalewu
Siemianówka, a następnie trzymani przy budynku straży w Michałowie. Obecna na miejscu
dziennikarka Pani Agnieszka Kaszuba relacjonowała o „dobywających się krzykach
i płaczu” z grupy otoczonej przez uzbrojonych funkcjonariuszy. Następnie dziennikarka
podążyła za autobusem, który odebrał cudzoziemców. Jej samochód został jednak
zatrzymany przez policjantów w związku z „możliwością popełnienia przestępstwa
polegającego na jechaniu za pojazdami Straży Granicznej”2. Przeprowadzona wobec niej
interwencja zakończyła się mandatem za brak trójkąta ostrzegawczego. Jak relacjonowała
dziennikarka, została zatrzymana w odległości około 12 km od strefy obowiązywania stanu
wyjątkowego. Interwencja ta, trwająca prawie godzinę, skutecznie uniemożliwiła jej
zebranie materiału prasowego. W świetle informacji zamieszczonych w mediach mogło
zatem dojść do naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.
P. Drabiak, Dziennikarka "Faktu" zatrzymana przy granicy. Jechała za autobusem z migrantami,
(wiadomości.radiozet.pl, 27.09.21r.) dostęp: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Dziennikarka-Faktu-zatrzymanaprzy-granicy.-Jechala-za-autobusem-z-migrantami
2 Tamże.
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U. z 2018 r. poz. 1914). W szczególności należy mieć na względzie treść art. 6 ust. 4 Prawa
prasowego, który stanowi, że nie wolno utrudniać prasie zbierania krytycznych materiałów
prasowych. W świetle art. 2 Prawa prasowego, przepis ten jest skierowany do wszystkich
organów państwowych, w tym do Policji.
Podkreślić przy tym należy, że praca dziennikarzy jest praktyczną realizacją
ustrojowej funkcji prasy w Rzeczypospolitej Polskiej, której ustawa zasadnicza gwarantuje
wolność (art. 14 Konstytucji RP). Wolność prasy warunkuje zaś efektywne korzystanie
przez obywateli z prawa dostępu do niezależnej informacji (art. 54 Konstytucji RP).
Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627 ze
zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Rzecznikowi informacji na temat
wskazanej wyżej interwencji Policji. Wyjaśnienie sprawy jest konieczne z uwagi na
powzięte, w świetle art. 8 ustawy o RPO, wątpliwości co do należytego poszanowania praw
obywatelskich.
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