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Dyskryminacja apolitycznego dziennikarza w Polskim Radiu Rzeszów. HFPC interweniowała
w sprawie red. Bochenek
Po wyemitowaniu nieprzychylnej opinii słuchacza na temat prezydenta Andrzeja Dudy, dziennikarka
Polskiego Radia Rzeszów została odsunięta od audycji prowadzonych na żywo. Nałożono na nią
również karę nagany, której uchylenie jest obecnie przedmiotem odrębnego postępowania
sądowego. Na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dziennikarkę w postępowaniu o
mobbing, naruszenie dóbr osobistych oraz dyskryminację, której podłożem jest zachowanie
neutralności politycznej w prowadzonych audycjach, reprezentują pro bono adw. Agnieszka Lisiecka
i r. pr. dr Marcin Wujczyk. 10 czerwca do Sądu Okręgowego w Rzeszowie zostało skierowane
powództwo przeciwko Polskiemu Radiu Rzeszów.
Grażyna Bochenek pracuje w Polskim Radiu Rzeszów na stanowisku redaktora od 1 stycznia 2007 r.
Jest doświadczoną dziennikarką z wieloletnim stażem i o wysokich kwalifikacjach. 6 września 2018 r. w
trakcie audycji programu „Kalejdoskop” dziennikarka wyemitowała trzy opinie słuchaczy na temat
prezydenta Andrzeja Dudy. Jedna z nich była nieprzychylna i brzmiała następująco: „Ja również temu
Panu powiem: nie mamy Prezydenta. Mamy najwyżej pełniącego obowiązki prezydenta. Prezydent
powinien być mężem stanu, posiadać własną wolę i własne inicjatywy. W tym momencie mamy
figuranta. Ani własnej woli, ani żadnego poważania to on nie posiada. Na to, żeby być Prezydentem,
trzeba zapracować. Na szacunek wśród Polaków trzeba zapracować. Pewne rzeczy nie przychodzą tylko
dlatego, że objęło się stołek”.
Po emisji programu Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów odsunął red. Bochenek od audycji
prowadzonych na żywo do odwołania, a 18 września 2018 r. wymierzył jej karę nagany, której
uchylenie jest aktualnie przedmiotem odrębnego postępowania sądowego. Bezpośrednio po zdarzeniu
podjęto również szereg skierowanych przeciwko dziennikarce działań, w tym odsuwanie od anteny,
odmowa udzielenia zgody na prowadzenie zajęć na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna” czy też zgody na wyjazd na konferencję służbową. W imieniu Prezesa Polskiego Radia
Rzeszów złożono również zawiadomienie o podejrzeniu znieważenia Prezydenta RP poprzez
wyemitowanie niepochlebnej opinii słuchacza. Prokuratura jednak odmówiła wszczęcia postępowania
przygotowawczego w tej sprawie. Efektem tych działań był rozstrój zdrowia dziennikarki oraz znaczące
zmniejszenie się jej wynagrodzenia.
W wyniku tych działań red. Bochenek złożyła powództwo przeciwko Polskiemu Radiu Rzeszów, w
którym wskazuje, że działania pracodawcy nie były obiektywnie uzasadnione i stanowiły przejaw
dyskryminacji, molestowania i mobbingu oraz naruszały dobra osobiste powódki.
HFPC: Obowiązkiem władz mediów publicznych jest zagwarantowanie dziennikarzom możliwości
wykonywania pracy bez nacisków
Działania władz Polskiego Radia Rzeszów naruszyły zasadę równego traktowania pracowników.
Zgodnie ze standardami wynikającymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
wszelkie decyzje dotyczące zmian personalnych w mediach publicznych powinny być szczegółowo
uzasadniane (np. wyrok ws. Manole i inni p. Mołdawii). Brak transparentności w tym zakresie może
powodować naruszenie wolności słowa. Władze publicznego medium nie mogą ponadto prowadzić
polityki kadrowej zmierzającej do tego, aby na jego antenie prezentowane było stanowisko pewnej

tylko grupy politycznej lub społecznej. Ponadto, dziennikarze takich mediów powinni cieszyć się pewną
swobodą w kształtowaniu programu: obowiązkiem władz mediów publicznych jest zagwarantowanie
dziennikarzom możliwości wykonywania pracy bez nacisków; władze te powinny powstrzymać się od
niepotrzebnej ingerencji w przekazywane treści.
Szczegóły: http://www.hfhr.pl/dyskryminacja-apolitycznego-dziennikarza-w-polskim-radiu-rzeszow/

