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Warszawa, dnia 18 marca 2019 r. 

 

 

Sąd Rejonowy 

w Olsztynie 

II Wydział Karny 

ul. Dąbrowszczaków 44 

10-543 Olsztyn 

IIkarny@olsztyn.sr.gov.pl 

sygn. akt: II K 1863/18 

ZAWIADOMIENIE  
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  

działającego jako amicus curiae 
w sprawie red. Andrzeja Pieślaka 

 

W związku z aktem oskarżenia z art. 212 § 2 k.k. wniesionym przeciwko p. Andrzejowi 

Pieślakowi (sygn. akt II K 1863/18) Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP uprzejmie 

zawiadamia o objęciu niniejszej sprawy monitoringiem pod kątem przestrzegania praw 

człowieka i obywatela, szczególnie w zakresie wolności słowa i prasy. 

Pan Andrzej Pieślak jest redaktorem naczelnym portalu internetowego www.naszlidzbark.pl 

(wpisanego do rejestru dzienników i czasopism). Powyższy portal specjalizuje się m. in.  

w relacjonowaniu wydarzeń dotyczących miasta Lidzbark Warmiński oraz regionu.   

Grupa WM sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie wniosła przeciwko red. Andrzejowi Pieślakowi 

akt oskarżenia z art. 212 § 2 k.k., zarzucając mu zamieszczenie w październiku 2018 r.  

na łamach portalu www.naszlidzbark.pl komentarzy określających Gazetę Olsztyńską oraz 

Gazetę Lidzbarską (tytuły prasowe wydawane przez Grupa WM sp. z o.o.) jako „Gadzinówkę 

Olsztyńską”, „gadzinówkę niemieckiej propagandy”, „szmatę lidzbarską”.  

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP istnieje od 1996 r. i stanowi komórkę 

organizacyjną Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, powołaną w celu obrony wolności 
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słowa zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a szczególnie swobody 

dziennikarza w docieraniu do źródeł informacji oraz umacniania wolności prasy. CMWP stoi 

na stanowisku, że naruszanie wolności słowa w Polsce jest istotnym problem od szeregu lat. 

W związku z powyższym w zakresie realizowanych zadań CMWP m. in. monitoruje 

przestrzeganie praw człowieka i obywatela w w/w zakresie, jak również w uzasadnionych 

przypadkach podejmuje interwencje prawne oraz przedstawia opinie w charakterze amicus 

curiae.  

Według oceny CMWP, w niniejszej sprawie zachodzi istotne zagrożenie naruszenia praw  

p. red. Andrzeja Pieślaka w zakresie wolności słowa, co odpowiada zadaniom realizowanym 

przez Centrum. W związku z powyższym CMWP rozważa zajęcie stanowiska w interesie 

społecznym, w charakterze amicus curiae tzn. „przyjaciela sądu”. 

W przypadku wydania opinii zostanie ona niezwłocznie przekazana tut. Sądowi. Na obecnym 

etapie CMWP prowadzi monitoring sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz ze wskazanymi 

wyżej celami. 

dr Jolanta Hajdasz 

Dyrektor CMWP SDP 

 
 

 


