
                                                               Pan Marcin Kozak  Przedstawił Pan REM skargę Gazecie Wyborczej oraz w serwisie Wyborcza.pl W 11 załącznikach przekazał doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego, obwinianego przez studentki za mobing seksualny i gwałt. Dołączył Pan także kopie zapisów rozmów messengerze, listu do rzecznijako świadek (i proszącej o anonimowość), zdjęcie graffiti. Ponadto wymienił Pan w skardze tytuły 15 publikacji red. SulPoinformował Pan REM, że złożył prywatne akty oskarżenia o zniesławienie wobec autorów wspomnianych doniesień medialnych.konfliktowej sprawie dochodzenie rozpoczęła prokuratura. Rada Etyki Mediów nie może w tej sprawie zjawiska i konkretnych uchybieńprosi. REM nie jest prokuraturmessengerze, wewnętrznejprasowych. Analizując załączone artykuły prasowe naruszenia złamania zasad et W imieniu Rady Etyki Mediów
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                                                                                   Warszawa, 2 sierpnia 2021 r.
skargę na red. Kacpra Sulowskiego, publikującego w Gazecie Wyborczej oraz w serwisie Wyborcza.pl przekazał Pan REM artykuły prasowe, dotyczące Pana, doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego, obwinianego przez studentki za mobing seksualny i gwałt. Dołączył Pan także kopie zapisów rozmów zecznika dyscyplinarnego UW osoby przedstawiającej się ącej o anonimowość), zdjęcie graffiti. Ponadto wymienił Pan w skardze tytuły 15 publikacji red. Sulowskiego dotyczące jego osoby. REM, że złożył prywatne akty oskarżenia o zniesławienie wobec autorów wspomnianych doniesień medialnych. Ze skargi wynika, że w konfliktowej sprawie dochodzenie rozpoczęła prokuratura. Mediów nie może w tej sprawie dokonać pogłębionej oceny zjawiska i konkretnych uchybień dziennikarza Gazety Wyborczej. REM nie jest prokuraturą ani sądem, nie odnosi się do dyskusjimessengerze, wewnętrznej korespondencji instytucji, a jedynie do materiałów nalizując załączone artykuły prasowe REM nie stwierdziła złamania zasad etyki dziennikarskiej. 
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, dotyczące Pana, doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego, obwinianego przez studentki za mobing seksualny i gwałt. Dołączył Pan także kopie zapisów rozmów na ka dyscyplinarnego UW osoby przedstawiającej się ącej o anonimowość), zdjęcie graffiti. Ponadto wymienił czące jego osoby. REM, że złożył prywatne akty oskarżenia o zniesławienie kargi wynika, że w 
dokonać pogłębionej oceny dziennikarza Gazety Wyborczej – o którą Pan dyskusji na e do materiałów nie stwierdziła 

                                                                                            


