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Szanowny Panie Przewodniczący,

Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację o materiale prasowym 

wyemitowanym przez TVP Info w dniu 14 kwietnia 2020 r., dotyczącym wypowiedzi 

prof. Krzysztofa Simona pod tytułem Prof. Simon neguje zakaz wypowiedzi. 31.01 ogłosił, 

że leci do Indii i „nic go to specjalnie nie obchodzi”. Jak wskazują dziennikarze,1 materiał 

ten został opublikowany w związku z wypowiedziami prof. K. Simona dotyczącymi stanu 

przygotowania polskich placówek medycznych do epidemii oraz krytykującymi działania 

podejmowane przez przedstawicieli władz państwowych.

Materiał ten został negatywnie oceniony przez środowisko medyczne, które 

wskazuje, że wypowiedzi prof. K. Simona zostały zmanipulowane. Zarząd Polskiego 

Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych wydał w związku z wskazanym 

programem specjalne oświadczenie, w którym uznaje działania podejmowane przez 

nadawcę publicznego za „nagonkę” wymierzoną w prof. Simona  oraz wskazuje, że „uważa 

za niedopuszczalne podawanie nieprawdziwych informacji o wypowiedziach 

prof. Krzysztofa Simona, a także negowanie przez osoby niekompetentne prawa do 

wypowiedzi lekarza, specjalisty chorób zakaźnych na temat COVID-19. Ponadto ZG 

PTEiLChZ popiera stwierdzenia prof. K. Simona o absurdalności niektórych ograniczeń 

1 J. Harłukowicz, L. Frelich, Prorządowe media, na czele z TVP, biorą się za prof. Simona. Łżąc w swoim stylu 
(wroclaw.wyborcza.pl, 15.04.2020r.) https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25871622,prorzadowe-media-na-
czele-z-tvp-biora-sie-za-prof-simona.html [dostęp 17.04.2020r.].
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nałożonych na społeczeństwo oraz o niedopuszczalności stosowania wyjątków dla 

wybranych osób”2.

Zdaniem Rzecznika wskazany materiał może budzić wątpliwości pod kątem jego 

rzetelności, bezstronności, etyczności, warsztatu dziennikarskiego oraz możliwości 

manipulacji faktami. Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie przypomnieć, że ustawa z dnia 

29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r., poz. 361 ze zm., dalej jako: 

u.r.t.) powierza radiofonii i telewizji istotne społecznie zadania, związane z dostarczaniem 

informacji, udostępnianiem dóbr kultury i sztuki oraz upowszechnianiem edukacji 

obywatelskiej (art. 1 u.r.t.). Szczególną rolę odgrywają tu publiczna radiofonia i telewizja, 

która realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu 

społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi 

w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się 

pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, 

wysoką jakością i integralnością przekazu (art. 21 ust. 1 u.r.t.). Ustawa o radiofonii 

i telewizji wprowadza również istotne wymogi dotyczące charakteru programów i innych 

usług jednostek publicznej radiofonii i telewizji (art. 21 ust. 2 u.r.t.).

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), Rzecznik Praw 

Obywatelskich zwraca się o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Krajową 

Radę Radiofonii i Telewizji, zgodnie z jej konstytucyjnymi i ustawowymi obowiązkami. 

Proszę uprzejmie o poinformowanie RPO o wynikach podjętych działań.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

2 Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 16 
kwietnia 2020 r., http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/O%C5%9Bwiadczenie-16-04-2020.pdf 
[dostęp 17.04.2020r.].
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