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Szanowny Panie Przewodniczący,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana 1 

dotycząca materiału prasowego „Przedwyborcza Mobilizacja” wyemitowanego w dniu 

24 czerwca 2020 r. na antenie TVP. Jak wskazano w skardze, materiał ten może naruszać 

standardy kampanii wyborczej, w szczególności w zakresie równości kandydatów oraz 

może stanowić naruszenie obowiązków spoczywających na nadawcy publicznym.

Rola mediów w toku trwającej kampanii wyborczej jest szczególna. Czas wyborów 

politycznych to moment, w którym wyjątkowego znaczenia nabiera obowiązek mediów 

kierowania się bezstronnością, pluralizmem, wyważeniem i niezależnością 

(art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji; Dz. U. z 2020 r. poz. 

805). Obowiązek ten spoczywa w sposób szczególny na mediach publicznych.

Zgodnie z zaleceniami skierowanymi do Polski po wyborach parlamentarnych 

w 2019 r. przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OB WE1 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna aktywnie monitorować media nadawcze pod 

kątem przestrzegania prawa w czasie kampanii wyborczej i niezwłocznego reagować na 

stwierdzone naruszenia.

1 Rzeczpospolita Polska, Wybory Parlamentarne 13 października 2019 - Krótkoterminowa misja obserwacji wyborów 
ODIHR - Sprawozdanie końcowe. Warszawa 14 lutego 2020 r„ dostęp elektroniczny: 
https://www.osce.Org/files/f/documents/8/8/448417.pdf
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W związku z treścią tego wniosku, mając na uwadze, że zgodnie 

z art. 213 ust. 1 Konstytucji RP Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności 

słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, działając na 

podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), przekazuję wniosek Panu Przewodniczącemu 

w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Proszę 

jednocześnie o poinformowanie Rzecznika o wynikach przeprowadzonego postępowania 

oraz przesłanie kopii udzielonej odpowiedzi.

Z poważaniem 

Stanisław Trociuk 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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