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Rzecznik Praw Obywatelskich z uwagą śledzi doniesienia medialne dotyczące
wprowadzanych od lipca 2019 r. zmian struktury wewnętrznej

Polskiego Radia

w kontekście poszanowania praw obywatelskich. Z informacji prasowych wynika, że w związku z tymi zmianami - wieloletni dziennikarz radiowej Trójki Pan Ernest Zozuń
został

oddelegowany

do

archiwum

Informacyjnej

Agencji

Radiowej,

dziennikarka gospodarcza Pani Sylwia Zadrożna została odsunięta od

natomiast

anteny Jedynki1.

Wcześniej, w kwietniu br., dziennikarka - Pani Agata Kasprolewicz została odsunięta od
prowadzenia audycji w Programie I Polskiego Radia, co spotkało się z dużym protestem
pracowników Polskiego Radia. Odsunięcie od anteny miało być wynikiem autonomicznej
i nieumotywowanej konkretnymi powodami decyzji dyrektor programowej Programu I Pani
Agnieszki Kamiński ej2. Po reorganizacji struktury red. A. Kasprolewicz nie została
przydzielona żadna audycja. Z informacji prasowych wynika ponadto, że dział kadr
Polskiego Radia wystąpił do związków zawodowych z zapytaniem o uprawnienia
pracownicze

przysługujące

wymienionym

wyżej

dziennikarzom.

Może

to

budzić

1 Zob.: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/emest-zozun-zniknal-z-anteny-trojki-a-sylwia-zadrozna-z-jedynki-dzialkadr-pyta-o-ich-prawa-pracownicze.
2 Zob.: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/77-pracownikow-polskiego-radia-pisze-list-ws-odsuniecia-z-antenyagaty-kasprolewicz-chce-przywrocenia-do-pracy/.
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wątpliwości co do prawdziwości deklaracji władz spółki, że zmiany struktury Polskiego
Radia nie będą się wiązały ze zwolnieniami dziennikarzy.
Polskie Radio pełni istotną społeczną rolę i jest źródłem informacji dla znacznej
części obywateli. Pełni istotną rolę w zakresie realizacji zadań mediów publicznych
wynikających z Konstytucji RP. Odsuwanie od anteny oraz zwalnianie z pracy
zatrudnionych w mediach publicznych dziennikarzy, o dużym dorobku zawodowym
i wieloletnim doświadczeniu, może budzić w tym kontekście wątpliwości co do
celowości takich działań. W mojej ocenie decyzje w tym zakresie powinny być
podejmowane w oparciu o przejrzyste zasady, z poszanowaniem niezależności redakcyjnej
dziennikarzy i redaktora naczelnego3. Należy podkreślić, że media publiczne powinny
wykazywać się szczególną troską o zapewnienia pluralizmu przekazywanych treści
i swobody pracy dziennikarzom.
Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.),
zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie
i poinformowanie mnie o przyczynach decyzji kadrowych dotyczących wskazanych
dziennikarzy. Proszę również o wskazanie podstawy prawnej skierowanego wystąpienia do
związków zawodowych.

3 Por. stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zakończenia współpracy
z dziennikarką Radia dla Ciebie, dostępny na stronie internetowej pod adresem:
http://beta.hfhr.pl/wpcontent/uploads/2015/05/hfpc_analizy_i_rekomendacje_7_2015 .pdf

