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w odpowiedzi na Pańskie pismo z 19 listopada 2019 roku dotyczące rozwiązania
umowy o pracę z red. Mariuszem Kowalewskim, uprzejmie wyjaśniam, co następi je.
Redaktor

M . Kowalewski w przytoczonym wywiadzie wskazał,

iż decyzja

o rozwiązaniu z nim stosunku pracy została podjęta bez podania uzasadnienia i miała być
wynikiem bezpośredniego polecenia Zarządu Spółki TYP S.A. wydanego na

życzenie

koordynatora ds. służb Mariusza Kamińskiego. Zdaniem red. M . Kowalewskiego powodem
takiej decyzji władz Telewizji Polskiej mogła być odmowa ujawnienia źródła infDrmacji,
którą miał przedstawić podczas posiedzenia kolegium. Powyższe informacje podawane przez
red. M . Kowalewskiego - jak wynikało z przesłanego pisma - wywołały u Pana
zaniepokojenie polityką kadrową kierownictwa Telewizyjnej Agencji Informscyjnej oraz
przestrzeganiem standardów dotyczących tajemnicy zawodowej dziennikarzy w TYP S.A.
Zwrócił Pan także uwagę na przepisy regulujące wolność prasy, swobodę wyrażania poglądów
oraz realizowania misji publicznej przez niezależną i obiektywną telewizję public;'ną, a także
na zasady deontologii zawodu dziennikarskiego.
Na wstępie muszę podkreślić, że opierał się Pan wyłącznie na doiiesieniach
prasowych, które delikatnie mówiąc mijają się z prawdą. Niestety nikt z c.;:iennikar2y
piszących o sprawie red. M . Kowalewskiego, nie starał się przedstawić stanowiska Telewizji
Polskiej S.A., tworząc nieprawdziwy obraz stosunków panujących w Si^ółce
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działanie jest naruszeniem zasad etyki zawodowej i pogwałceniem podstawcAvej zasady
audiatur et altera pars.
Na wstępie przytoczę fakty dotyczące rozwiązania umowy z red. M . Kowalewskim,
która nastąpiła na jego wyraźne życzenie 3 września 2018
M.

Kowalewski

skierował

do

roku. W tyrr dniu red.

Dyrektora Telewizyjnej Agencji

lnformac}'jnej

drogą

elektroniczną prośbę o rozwiązanie z nim umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31
sierpnia 2018 roku. Redaktor M . Kowalewski pełnił wówczas funkcję Zastępcy ICierownika
Redakcji Publicystyki i Reportażu w portalu www.tvp.info. W przekazanej prośbie red. M .
Kowalewski nie podał przyczyn, dla których chce rozwiązać stosunek pracy y. Telewizją
Polską S.A. niemniej jednak z uwagi na jego prośbę wyrażono zgodę na jego propozycję.
Nieoficjalnie wskazywano na problemy osobiste Pana Redaktora, zatem mając na uwadze
zakończenie współpracy w poprawnych relacjach nie poproszono o podanie powcdów takiej
decyzji.
Pomimo rozwiązania umowy o pracę z red. M . Kowalewskim współpraca z nim nie
została jednoznacznie zakończona, gdyż 17 września 2018 roku podpisano umowę z firmą
„COMPASS MEDIA COMMUNICATIONS Nina Kowalewska", która należy clo małżonki
red. M . Kowalewskiego, z którą Redaktor także współpracuje. Umowa ta trwała do
16 stycznia 2019 roku, kiedy została rozwiązania za porozumieniem stron. W ranach tej
umowy red. M . Kowalewski nadal wykonywał zlecone czyrmości na rzecz TYP S.A.
i otrzymywał za nie stosowne wynagrodzenie. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że red.
M. Kowalewski nigdy nie wystąpił na drogę sądową w zakresie formy rozwią;?ania z nim
stosunku pracy i nigdy nie kwestionował rozwiązania z nim umowy o pracę, gd>ż - jak
wskazałem wyżej - umowę rozwiązano z jego inicjatywy. Jak widać z p'()W^'ższego,
przytoczone media informacje, przywołane następnie przez Pana nie znajdują pot^/ierdzenia.
Chcę także podkreślić, z całą stanowczością, że w żaden sposób nie wywierano
nacisku na red. M . Kowalewskiego, jak również nie odsuwano go od anteny. Świ idc2:y o tym
umowa zawarta z firmą jego małżonki, na mocy której nadal wykonywał or
dziennikarskie na

rzecz TYP

S.A.

Twierdzenie, że

rozwiązanie

umowv

o

usługi
pracę

z dziennikarzem prowadzi lub może prowadzić w konsekwencji do naruszenia konstytucyjnej
zasady wolności słowa, jest twierdzeniem zbyt daleko idącym. Zarówno Konstjlucja PJP, jak
i ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, w żadnym z pr^ispisów nie
ograniczają nadawców publicznych jak również zatrudnionych dziennikarzy, w zakresie
realizowania zasady swobody umów. Od czasu powstania mediów publicznych \^ 1994 roku.
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nie podnoszono takiego argumentu, nawet w publicznych dyskusjach na temat polityki
kadrowej nadawców publicznych. Wyjątkiem była sprawa outsorcingu piacowników
twórczych Telewizji Polskiej podczas, gdy Prezesem Zarządu był p. Juliusz Braun
Odnosząc się do zarzutów stawianych publicznie przez red. M . Kowalewskiego,
dotyczących rzekomego nakłaniania do złamania tajemnicy dziennikarskiej, podij-eslam, że
nigdy od dziennikarzy TYP S.A nie wymagano, aby ujawniali dane objęte ta tajemnicą.
Niewątpliwie publikacje prasowe, na które się Pan powołuje, oparte są na insynuacjach oraz
subiektywnych ocenach autorów artykułów.
Również zarzut postawiony przez Pana dotyczący naruszenia przepisów att. 21 ust. 1
i 2 ustawy o radiofonii i telewizji, nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Programy
TYP S.A. są realizowane z zachowaniem należytej staranności, rzetelności, obiektywizmu,
profesjonalizmu, pluralizmu, czyli zgodnie z zasadami sztuki dziennikarskiej. Telewizja
Polska S.A. cieszy się także uznaniem widzów, o czym świadczą nie tylko wysokie wyniki
oglądalności, ale także pozytywne reakcje naszych odbiorców na emitowane materi ały.
Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.
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