
Stanowisko członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie publikacji dziennika 
„Fakt” z dnia 30 czerwca 2005 r. 

 

W dzisiejszym numerze „Faktu” ukazał się obszerny fotoreportaż, który w sposób charakterystyczny 

dla prasy brukowej przedstawia w fałszywym świetle wizerunek Danuty Waniek - przewodniczącej 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zarówno tytuł publikacji, jak i zawarte w nim epitety są 

uzupełnieniem – pisanego z założoną tezą – materiału stanowiącego przykład dziennikarskiej 

nierzetelności i zdziczenia obyczajów. Artykuł ten narusza dobra osobiste przewodniczącej oraz jej 

prawo do ochrony wizerunku w obszarach prywatności, które w systemie pracy przewodniczącej 

organu konstytucyjnego nie pozwalają abstrahować od nienormowanego jej czasu pracy oraz 

obowiązującej ją stałej zawodowej dyspozycyjności. 

Nie jest przypadkiem, że „fotoreportaż” ukazał się w dniu sejmowej debaty nad rocznym 

sprawozdaniem KRRiT i mimo, że ma być rzekomo wyrazem „społecznej troski” zamieszczono go w 

dziale „polityka”. 

Nie mamy złudzeń, że springerowski „Fakt” uprawia politykę. Robił ją wtedy gdy popularyzował 

nieodpowiedzialne wezwania do bojkotu instytucji abonamentu, co mogło się zakończyć katastrofą 

polskich mediów publicznych i pozbawić miliony polskich rodzin dostępu do najtańszego źródła 

informacji, wiedzy i kultury. Robi ją i teraz, gdy z naruszeniem dobrego obyczaju włącza się do 

parlamentarnej debaty, której nie obce są wątki wskazujące na konieczność sprywatyzowania 

publicznego radia i telewizji. 

W ten sposób „Fakt” opowiada się po stronie tych grup i środowisk, które lobbują na rzecz wykonania 

tego zadania, czemu konsekwentnie przeciwstawia się KRRiT i jej przewodnicząca. 

Użycie epitetu „leń” wobec przewodniczącej Krajowej Rady - dr hab. Danuty Waniek jest przykładem 

żałośnie niskiego poziomu warsztatu dziennikarskiego osoby, która wpadła na ten pomysł. Życzymy 

wszystkim pracownikom „Faktu” i jego mocodawcom Jej pracowitości oraz dorobku zawodowego i 

naukowego.  

Członkowie KRRiT nie mają nic do ukrycia zarówno w sprawach dotyczących ich wynagrodzeń i 

warunków pracy, a także kondycji finansowej Rady, skali jej zadań i zobowiązań wobec polskiego 

rynku medialnego oraz partnerów zagranicznych. 

By poznać te problemy nie wystarczy iść na moralnie wątpliwą łatwiznę charakteryzująca 

podglądaczy. 
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