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Szanowny Panie Rzeczniku, 

W odpowiedzi na wystąpienie z 6 sierpnia 2019 roku (VII.564.61.2019.MM) 

uprzejmie informuję, że w sprawie treści materiałów poświęconych m.in. władzom Gdańska, 

wyemitowanych w Wiadomościach (TYP 1) 24 lipca 2019 roku (Atak na Kościół po zajściu 

w Białymstoku) oraz 2 sierpnia 2019 roku (Specustawa z podpisem Prezydenta), 

przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające, podczas którego Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji poddała analizie całość zgromadzonej dokumentacji. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła KRRiT na przyjęcie przedstawionego przez 

nadawcę stanowiska. Jego treść (wyjaśnienia dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej 

p. Jarosława Olechowskiego) przekazuję do wiadomości Pana Rzecznika. . „ 

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień. 

Z poważaniem. 

Załącznik - stanowisko nadawcy 

Wiji>ła Kołodziejski 
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TVP/BSK/RS/072-207/2019 (753) 

Warszawa, dnia 6 września 2019 r. 

Pani 
Anna Szydiowska-Żurawska 
Dyrektor 
Departamentu Prezydialnego 
KRRiT 

w odpowiedzi na pismo z dnia 21 sierpnia br. (l.dz. DPz-WSW.051.851.1.2019) w sprawie 

wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dot. treści materiałów wyemitowanych w 

Wiadomościach w dniach 25 lipca i 2 sierpnia br., w załączeniu przesyłam zapisy audycji oraz 

wyjaśnienia Pana Jarosława Olechowskiego, Dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. 
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TTAI/051-133-1/2019-JO (1755) Warszawa, dnia 2019-09-02 

Pan Robert Sołek 

Z-ca Dyrektora ds. korporacyjnych 

Biuro Spraw Korporacyjnych TYP S.A. 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

w związku z pismem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr DPz-

WSW.051.851.1.2019 z dnia 21.08.2019 r. z załączonym wystąpieniem Rzecznika Praw 

Obywatelskich, dotyczącym treści audycji wyemitowanych w programie „Wiadomości" 

(emisja: TVP1, 24.07,2019 r. oraz 02.08.2019 r. godz. 19:30) uprzejmie wyjaśniam, co 

następuje. 

W otrzymanym wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara 

wskazano m.in., iż niepokój RPO budzi zwiększająca się liczba listów z groźbami i obelgami 

kierowanymi pod adresem Prezydent Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz. RPO wskazał, 

iż treść otrzymywanych listów ma odnosić się wprost do treści publikowanych w materiałach 

emitowanych w programie „Wiadomości" na antenie TVP1. RPO wskazał, iż w ostatnich 

tygodniach Telewizja Polska miała wyemitować szereg materiałów poświęconych władzom 

Gdańska i osobie Pani Prezydent Dulkiewicz, których analiza zdaniem RPO narusza 

art, 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Zdaniem RPO Telewizja Polska S.A. 

w materiałach telewizyjnych przedstawia działania władz Miasta Gdańska w sposób 

selektywny, w oderwaniu od kontekstu w jakim zostały podjęte bez wskazania ich 

rzeczywistej intencji. 

W pienwszej kolejności wskazać należy, iż w programie pt. „Wiadomości" 

wyemitowanym w dniu 24.07.2019 r. o godz. 19: 30 na antenie TVP1 został opublikowany 

materiał prasowy pt "Ataki na kościół po zajściach w Białymstoku." Materiał dotyczył m.in. 

wykorzystywania przez opozycję tematyki wydarzeń jakie miały miejsce w ostatnim czasie w 

Białymstoku do walki z politykami i kościołem oraz oskarżeń Kościoła Katolickiego w Polsce 

ze strony zwolenników opozycji o sprzyjanie nazizmowi. W spornym materiale wskazano 

jakie reakcje na chuligańskie wybryki podczas marszu w Białymstoku podjął polski rząd oraz 
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przedstawiciele kościoła, jak również wskazano, iż opozycja próbuje stworzyć fałszywy 

obraz sprzyjania przez polskie władze oraz Kościół Katolicki neofaszyzmowi. który rzekomo 

rozwija się w Polsce. Celem zobrazowania nieprawdziwości powyższycłi sugestii wskazano 

na powiązania z Miasta Gdańska, które odwołują się do tradycji państwowości niemieckiej, 

poprzez symbolikę idei Wolnego Miasta Gdańsk, a które to miasto obecnie zarządzane jest 

przez przedstawicieli opozycji i których poczynania są akceptowane przez tą opozycję. 

Natomiast materiał telewizyjny wyemitowany 02.08.2019 r. dotyczył specustawy 

podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę, dzięki której na łiistorycznym półwyspie 

Westerplatte, który przez lata był zaniedbany, będzie można postawić obiekty 

przypominające legendamą obronę półwyspu przed Niemcami. Specustawa zakłada, że 

tereny Westerplatte przejdą pod zarząd Skarb Państwa spod zarządu Miasta Gdańska, 

dzięki czemu powstanie Muzeum Westerplatte i wojny 1939 r. W sporny materiale 

wskazano, iż władze Gdańska z decyzji są niezadowolone i zapowiadają walkę o w/w 

tereny. W audycji zaprezentowano także wypowiedź Pani Prezydent Gdańska Aleksandry 

Dulkiewicz odnoszącą się do zapowiadanycłi zmian. Ponadto zaprezentowano krytyczne 

wypowiedzi opinii społeczenej odnoszące się do programu obchodów II wojny światowej, 

w tym o konferencji polsko - niemieckiej przyjaźni, która ma odbyć się w Gdańsku pod 

patronatem władz tegoż miasta jako jeden z elementów tychże obchodów. 

Odnosząc się zatem do otrzymanego wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich 

w pienA^zej kolejności wskazać należy, iż do Telewizji Polskiej S.A. nie docierały żadne 

sygnały dotyczące listów z groźbami czy też obelgami kierowanymi pod adresem Prezydent 

Miasta Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz. Również RPO powołując się na rzekomą treść 

takich listów nie powołał w piśmie żadnego przykładu potwierdzającego jego twierdzenia 

powołując się jedynie na doniesienia prasowe, jednakże nie sposób zgodzić się z tezą, iż 

materiały emitowane w TVP S.A. dotyczące polityki prowadzonej przez władze Gdańska 

przyczyniły się do grożenia i obrażania władz Miasta Gdańska lub miały jakikolwiek związek 

z tymi groźbami. Tego typu oceny dokonywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich uznać 

należy za zbyt daleko idące. Ponadto powołując się na rzekomy szereg materiałów 

dotyczących władz Gdańska, w piśmie wskazano jedynie dwie publikacje telewizyjne 

odnoszące się do proniemieckiej polityki tychże władz, zatem tmdno mówić w tym wypadku 

o szeregu publikacji telewizyjnych emitowanych w TVP S.A. 
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Odnosząc się natomiast do zarzutów jakoby wskazane publikacje naruszały art. 21 ust. 

1 ustawy o radiofonii i telewizji oraz prezentowały działania władz miasta w sposób 

selektywny, w oden(vaniu do kontekstu w jakim zostały podjęte oraz bez wskazania \ch 

rzeczywistej intencji nie sposób zgodzić się z ich zasadnością. Audycja z dnia 24.07.2019 r. 

przedstawiała fakty, które wywołują sprzeciw i odzew społeczny w szczególności 

w środowiskach narodowych. Przede wszystkim w spornym materiale prasowym 

zaprezentowano oceny oraz fakty dotyczące dalszego powiązania pomiędzy Gdańskiem, 

a jego historyczną przeszłością, która niewątpliwie ma również związek z neonazistowskimi 

Niemcami. Opinia publiczna negatywnie ocenia kontynuowanie polityki zarządzania 

Gdańskiem polegającej na ignorowaniu tych powiązań i nieusuwanie ich z obecnej historii 

miasta. Również opinia publiczna negatywnie reaguje na zaniedbania terenów 

historycznych, którymi zarządzają władze Gdańska, w tym terenem półwyspu Westerplatte. 

Wobec powyższego materiały telewizyjne dotyczące polityki władz miasta Gdańska wpisują 

się w realizację misji publicznej Telewizji Polskiej S.A., która ofeaije. na zasadach 

określonych w w/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. Telewizja publiczna nie 

może również ignorować sygnałów opinii społecznej, która jest niezadowolona 

z proniemieckiej polityki jaką realizują obecne władze Gdańska. Dodać należy, iż 

dziennikarze Telewizji Polskiej S.A. dochowują należytej staranności w tworzeniu 

materiałów telewizyjnych, w tym przestrzegają wszystkich obowiązujących ich norm 

etycznych i prawnych, a emitowane w TVP S.A. materiały telewizyjne również tworzone są 

zgodnie z przepisami i literą prawa. 

Zwracam się zatem z prośbą o uwzględnienie przedmiotowego stanowiska 

w sprawie. W załączeniu przesyłam zapis spornej audycji. 

Z poważaniem 
.,TELEWłZJA P O L S K A S .A . 

Jarmsiaw Olechowski 
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Pan 
Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 


