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01-015 Warszawa

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana
dotycząca nowego programu emitowanego przez nadawcę publicznego TVP Info
pt. „Kasta”. Kopię skargi przekazuję uprzejmie w załączeniu. W swoim wniosku
Pan

podnosi, że program z dnia 7 lutego 2020 roku dotyczył bardzo istotnej

sprawy sądowej, w której był oskarżycielem posiłkowym. W materiale dziennikarze
zarzucali sądom brak niezależności, wskazywali również, że według nich skazany
niesłusznie odbywa karę. Pan

wskazuje, że materiał ten został przygotowany

nierzetelnie, w oparciu o informacje udzielone tylko przez jedną stronę postępowania oraz
jej pełnomocników. Autorzy materiału nie odwołali się również do zebranego materiału
dowodowego i oceny dokonanej przez sąd, nie skontaktowali się również z Panem
by umożliwić mu odniesienie się do stawianych w programie zarzutów.
Warto podkreślić, że omawiana w materiale sprawa była kilkakrotnie przedmiotem
innych programów interwencyjnych, m.in. „Uwaga” (TVN) oraz „Państwo w państwie”
(Polsat). Każdorazowo jednak dziennikarze omawiali ww. sprawę wskazując na trudną
sytuację Pana
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i jego rodziny, w której znalazł się w skutek działań
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oskarżonego oraz konieczność szybkiego wydania wyroku w celu ochrony jego praw.
Ponadto, zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich jak i Prokurator Generalny nie znaleźli
podstaw do wykorzystania nadzwyczajnych środków zaskarżenia wydanego przez sąd
drugiej instancji wyroku we wskazanej sprawie.
Opisana sytuacja budzi wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania przez nadawcę
publicznego obowiązków określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361), w szczególności obowiązku zachowania
bezstronności i wyważenia.
Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 12 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 Przewodniczącego o zbadanie czy w zakresie objętym niniejszym
pismem nadawca publiczny w sposób właściwy zrealizował obowiązki ciążące na nim
z mocy obowiązującego prawa. Będę wdzięczny za przedstawienie stanowiska KRRiT w tej
sprawie.
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