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Szanowny Panie Prezesie 

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Sztokholmie Olga Tokarczuk wygłosiła swoją 

mowę noblowską pt. „Czuły narrator”. Odczyt transmitowany był w sieci i przez 

większość mediów prywatnych. Z rozczarowaniem, podzielanym przez wielu polskich 

obywateli, przyjąłem wiadomość o braku transmisji tego wykładu przez nadawcę 

publicznego – telewizję publiczną, która w tym czasie zdecydowała się na emisję materiału 

„Miliony z warszawskiego ratusza dla organizacji promujących m.in. dewiacje seksualne, 

narkotyki i prostytucje”, który porusza istotne społecznie sprawy. Z pewnością jednak nie 

musiały być one relacjonowane akurat w chwili sztokholmskiego wydarzenia, które było 

wyjątkowym momentem dla Polski.

Chciałbym uprzejmie w tym miejscu przypomnieć o obowiązkach ciążących na 

mediach publicznych związanych z realizacją misji publicznej, w szczególności tych 

wynikających z art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 361). Art. 21 ust. 1a) pkt 7 tej ustawy wskazuje, że jednym z zadań telewizji 

publicznej jest „popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności 

oświatowej i działalności w zakresie sportu”. Art. 21 ust. 2 pkt 5 tej samej ustawy stanowi, 

że programy publicznej radiofonii i telewizji powinny „służyć rozwojowi kultury, nauki 

i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego 
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i artystycznego”. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, transmisja wykładu 

noblowskiego stanowić powinna element wypełniania zakreślonych ustawowo zadań, które 

powinny spełniać programy i inne usługi jednostek publicznej radiofonii i telewizji w ramach 

jej misji publicznej. Ponadto warto wskazać, że w projekcie Karty powinności na lata 2020-

2024, definiującej programy i usługi realizujące misję publiczną, podpisanej przez nadawców 

publicznych, w punkcie 3.7 pt. „Upowszechnianie wiedzy o języku polskim” wskazano, że 

„TVP promuje czytelnictwo w licznych audycjach cyklicznych, w różnych programach, oraz 

relacjach z uroczystości dotyczących nagród książkowych”.

We wtorek 10 grudnia br. o godz. 16.30 w sztokholmskiej filharmonii Olga Tokarczuk 

odbierze literacką Nagrodę Nobla za 2018 r. Będzie to pierwszy polski Nobel po 23 latach i 

dziewiąty w historii. Z niepokojem odnotowuję, że w programach głównych stacji 

publicznych, takich jak TVP 1, TVP 2 czy TVP Info, nie została uwzględniona transmisja 

tego wydarzenia. Jak wynika z doniesień medialnych1 transmisja ma zostać uwzględniona w 

programie TVP Info, nie jest jednak jasnym dlaczego informacja o tym wydarzeniu nie 

została przekazana odbiorcom. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.), 

uprzejmie proszę Pana Prezesa o przedstawienie wyjaśnień w niniejszej sprawie. 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o RPO, proszę uprzejmie 

o rozważenie przeprowadzenia transmisji z wręczenia nagrody Nobla Pani Oldze Tokarczuk. 

Będę wdzięczny za pilną informację w tym względzie, która z pewnością będzie cenna dla 

polskich telewidzów.

Z poważaniem 

1 Awantura o Olgę Tokarczuk. TVP odpowiada ws. transmisji, „Do Rzeczy”, 
https://www.dorzeczy.pl/kraj/122863/awantura-o-olge-tokarczuk-tvp-odpowiada-ws-transmisji.html

https://www.dorzeczy.pl/kraj/122863/awantura-o-olge-tokarczuk-tvp-odpowiada-ws-transmisji.html

