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PRZEWODNICZĄCY
Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji
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Pan Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich

ZAŁ.

Szanowny Panie Rzeczniku,
W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
z 29 sierpnia 2019 r. dotyczące informacji prasowych na temat zaangażowania dziennikarzy
TYP w działalność dyskredytującą sędziów, którzy publicznie wypowiadali się przeciwko
działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowałem, że Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji zapoznała się z informacjami przedstawionymi w tej sprawie przez prezesa
Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego w piśmie z 16 stycznia 2020 r.
To oznacza, że KRRiT dokonała uprzedniej, samodzielnej analizy materiałów
otrzymanych z TYP t j . nagrania i stanowiska nadawcy oraz przeprowadziła tę analizę na
podstawie przepisów, które wymienił Pan w swojej korespondencji z 13 marca 2020 r.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zawsze tak postępuje w każdej sprawie, w której jest
prowadzone postępowanie wyjaśniające. To standardowa procedura rozpatrywania skarg i
wniosków przyjęta przez KRRiT i stosowana zgodnie z przepisami ustawy z 29 grudnia 1992
roku o radiofonii i telewizji. W pierwszym etapie tej procedury, mając na uwadze regulacje
z art. 10 ust. 2 wymienionej ustawy, zwróciłem się do prezesa Spółki TYP SA o przesłanie
nagrania audycji, przechowywanego przez nadawcę zgodnie z art. 20 ust.l oraz
przedstawienie KRRiT w terminie 14 dni stanowiska w tej sprawie. W kolejnym etapie.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na podstawie zebranych informacji dokonała w pełni
samodzielnej i niezależnej ich analizy oraz oceniła całokształt zebranych materiałów.
W wyniku tych prac KRRiT, uwzględniając fakt, iż toczy się spór sądowy pomiędzy
sędzią Piotrem Gąciarkiem a Telewizją Polską, podjęła decyzję o niezajmowaniu odrębnego
stanowiska w tej sprawie. To była samodzielna, kolegialna i w pełni uprawniona decyzja
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Z poważaniem,

Witold Kołodziejski
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