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Warszawa, dnia 2 sierpnia 2019 r.

ZAR- 1849/2019

Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Odpowiadając na korespondencję z dnia 18 lipca 2019 roku, dotyczącą zmian struktury 

organizacyjnej Polskiego Radia S.A. (znak: VII.564.53.2019.MM) zapewniam, że Polskie Radio 

S.A. w pełni szanuje i respektuje konstytucyjne prawa oraz wolności człowieka i obywatela, w tym 

tak istotną wolność słowa oraz wolność mediów, wyrażone w art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady te w żadnym przypadku nie pozostają w sprzeczności 

z zachodzącymi w Spółce zmianami organizacyjnymi i funkcjonalnymi, które nastąpiły przy 

pełnym poszanowaniu obowiązków Polskiego Radia S.A., jako jednostki publicznej radiofonii 

i telewizji, określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, 

który stanowi, iż publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach

(określonych 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.

Od dnia 1 lipca 2019 roku w Polskim Radiu S.A. obowiązuje nowa struktura wewnętrzna.

Jej zmiana była realizacją postulatów zgłaszanych przez redaktorów naczelnych poszczególnych 

anten. Zmiana nastąpiła po gruntownej analizie wszelkich uwarunkowań programowych, 

organizacyjnych i ekonomicznych, a wszelkie ustalenia zapadły w poszanowaniu niezależności 

redakcyjnej dziennikarzy. Należy wskazać, iż kształtowanie ładu korporacyjnego oraz 

prowadzenie polityki kadrowej stanowi wyłączną kompetencję Zarządu Polskiego Radia S.A.,
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co wynika z obowiązujących regulacji prawnych, w tym kodeksu spółek handlowych oraz Statutu

wykazywać się szczególną troską o zapewnienie pluralizmu przekazywanych treści i swobody 

pracy dziennikarzom.

Należy wyraźnie podkreślić, że z punktu widzenia obowiązujących regulacji prawnych, 

w sytuacji realnej likwidacji stanowisk pracy, pracodawca nie ma obowiązku proponowania 

pracownikom nowych warunków zatrudnienia oraz przeniesienia ich do innych komórek 

organizacyjnych (chyba, że przewidują to przepisy szczególne). W Polskim Radiu S.A. podjęte 

zostały działania, mające na celu przeniesienie dziennikarzy zatrudnionych w likwidowanych 

komórkach organizacyjnych do innych komórek programowych funkcjonujących w ramach 

Spółki. Działo się to jednak zawsze w porozumieniu i na wniosek redaktorów naczelnych tych 

podmiotów.

Brak możliwości dalszego zatrudnienia dwóch pracowników, czy oddelegowanie jednego 

w trybie art. 42 § 4 Kodeksu pracy nie jest brakiem poszanowania praw obywatelskich 

zagwarantowanych Konstytucją RP. Fakt skierowania zapytania do związków zawodowych 

stanowi natomiast realizację nałożonego przez ustawodawcę w' trybie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 

23 maja 1991 roku o związkach zawodowych wymogu współdziałania pracodawcy 

z organizacjami związkowymi w' określonych sprawach kadrowych.

Podsumowując pragnę raz jeszcze zapewnić, że Polskie Radio S.A. jest nadawcą 

publicznym świadomym swych obowiązków i misji publicznej, którą pełni.

Polskiego Radia S.A. Jednocześnie w pełni podzielam Pana zdanie, iż media publiczne powinny
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