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1
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1 lipca br. (l.dz.VII.564.39.2019.MM) uprzejmie
informuję, iż posiada Pan błędne informacje, jakoby w stosunku do red. Michała
Olszańskiego został wydany jakikolwiek zakaz wypowiadania się w mediach. TYP w swojej
działalności przestrzega przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności
Konstytucji oraz Prawa prasowego i nie stosuje wobec swoich dziennikarzy żadnej cenzury
prewencyjnej. Z żalem zauważamy, iż jest to kolejny przykład twierdzeń i wypowiedzi
skierowanych

przez

Pana

przeciwko Telewizji

Polskiej w oparciu

o

nierzetelne

i niesprawdzone informacje. Te bezpodstawne i tendencyjne twierdzenia upolityczniają
i narażają na szwank autorytet sprawowanego przez Pana urzędu.
Redaktor Michał Olszański związany był z TYP umową cywilnoprawną, która przewiduje
zachowanie w poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, a mogących
naruszyć interes programowy, ekonomiczny lub dobre imię TYP. Oznacza to, że red.
Olszański

powinien

w swojej zawodowej działalności

, w tym przede wszystkim

w publicznych wypowiedziach dochować należytej staranności zapewniających ochronę
wyżej wymienionym dobrom. Zasady, o których mowa są powszechnie stosowane w relacjach
z

mediami,

standardem korespondującym

ściśle

z ,.Zasadami etyki

dziennikarskiej

w Telewizji Polskiej S.A. - informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja".
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zobowiązującymi dziennikarza do zachowania lojalności wobec TYP i dbania o jej dobre
imię.
Z całą pewnością plotkarskie przedstawienie

przez red. Olszańskiego kulisów, zasad

organizacji planu jednej z najbardziej popularnych audycji TYP wraz z subiektywnymi
i nieuprawnionymi komentarzami mogło doprowadzić do naruszenia interesów TYP S.A.
Mimo to, TYP informuje, iż w stosunku do ww. nie został wydany żaden zakaz
wypowiadania się do mediów - a jedynie zostały mu przypomniane zasady, na jakich odbywa
się współpraca pomiędzy stronami, stosownie do postanowień trwającej wtedy umowy
cywilnoprawnej oraz obowiązujących od kilkunastu lat wewnętrznych przepisów TYP.
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