
                                                                  

                                                                                            Warszawa, 30 września 2019 r. 

 

Pan Dawid Jędrzejko 

Szanowny Panie, 

 

Zwrócił się do REM o ocenę informacji telewizji Polsat News o losowaniu 

numerów list wyborczych.                                                                                                                              

Umieszczone na Twitterze nagranie przedstawia dziennikarza w studio Polsat 

News, który mówi: „Jedynkę wylosował PSL, dwójkę PiS, trójkę Lewica, piątkę 

Koalicja Obywatelska. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list 

wyborczych dla największych partii i ugrupowań, a losowaniu przyglądała się 

Anna Hałas Michalska. Aniu…”.  

Podczas tej informacji na żółtym pasku u dołu ekranu jest tekst: „We wszystkich 

41 okręgach listy zarejestrowało 5 komitetów”.  

Pisze Pan w swojej skardze: „Chciałbym zaznaczyć, że nie jest to 

przejęzyczenie, ponieważ po prezentacji przeprowadzono krótkie wywiady z 

reprezentantami czterech komitetów wyborczych, ponownie pomijając jeden. 

Uważam takie działania za skandaliczne, dlatego zwracam się do Państwa z 

prośbą o interwencję i nagłośnienie tej sprawy”.  

REM nie ma możliwości weryfikacji oskarżenia Polsat News o brak rozmowy z 

komitetem, który wylosował nr 4, ale w świetle, tego co widać na Twitterze, 

zarzut wydaje się prawdopodobny.  

Pominięcie w relacji Polsat News informacji, że 13 września, podczas losowania 

numerów list wyborczych przez PKW, numer 4 przypadł Komitetowi 

Wyborczemu Konfederacja Wolność i Niepodległość, narusza cztery pierwsze 

zasady Karty Etycznej Mediów: prawdy, obiektywizmu, oddzielenia informacji 

od komentarza (przemilczenie jest komentarzem) i uczciwości (nie możemy 

założyć jej braku u redaktorów Polsat News). Podzielamy oburzenie skarżącego 

tym faktem.  



REM nie ma innych możliwości reagowania na taki przypadek niż 

powiadomienie o nim opinii publicznej

Konfederacja Wolność i Niepodległość, co czynimy. 

Możliwości ukarania nadawcy ma jedynie Krajowa Rada Radiofonii i T

Z poważaniem, 

W imieniu REM  

Andrzej Krajewski 

Członek REM 

 

REM nie ma innych możliwości reagowania na taki przypadek niż 

powiadomienie o nim opinii publicznej, w tym – skarżącego, nadawcy i KW 

ść i Niepodległość, co czynimy.  

żliwości ukarania nadawcy ma jedynie Krajowa Rada Radiofonii i T

 

REM nie ma innych możliwości reagowania na taki przypadek niż 

skarżącego, nadawcy i KW 

żliwości ukarania nadawcy ma jedynie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.  


