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Szanowny Panic Rzeczniku,

Wnikliwie zapoznałem się z Pańskim wystąpieniem z 28 października 2022 r.

(VII.712.3.2022.DZ). Podzielam wyrażony przez Pana pogląd, iż treści prezentowane na

platformie YouTube na kanale pn.                                         urągają ludzkiej

godności, znieważają i poniżają człowieka życiowo niezaradnego, ośmieszają go, upubliczniają

jego wizerunek i inne dane osobowe, a ponadto osoby je zamieszczające czerpią z tego

upublicznienia korzyści materialne.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 47o ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji1

dostawca platformy udostępniania wideo jest zobowiązany do stosowania środków

przeciwdziałających udostępnianiu treści nawołujących do nienawiści, jak wskazane powyżej

i wymienione w art. 47o ust. 1 ww. ustawy.

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 1722.
2 „Sprawa dla reportera” - emisja: TYP 1, 13 października 2022 roku, godz. 21:35.

Dostawca platformy udostępniania wideo, którym jest YouTube, podlega irlandzkiej

jurysdykcji. W związku z powyższym, uwzględniając postanowienia zawarte w art. la ust. 5

i 6 przywołanej wyżej ustawy, skierowałem do regulatora rynku medialnego w Irlandii,

Broadcasting Authority of Ireland (BAI), wezwanie do podjęcia przez ten organ działań, które

doprowadzą do usunięcia materiałów wideo udostępnionych przez użytkowników7 kanałów7 pn.

                                                                           .

Co do kwestii poruszenia sytuacji życiowej p.                        w audycji

wyemitowanej w programie TVP 1 i zilustrowania jej nagraniem pochodzącym z ww. kanałów^

umieszczonych na platformie YouTube2 informuję, że w KRRiT jest już prowadzone

postępowanie wyjaśniające na podstawie skargi otrzymanej od wddza. Obecnie do Zarządu TVP

skierowana została prośba o uzupełnienie przedstawionego stanowiska i odniesienie się

również do pisma otrzymanego 2 listopada 2022 roku od Pana Rzecznika.





Pragnę przy tym zaznaczyć, iż twórcy audycji telewizyjnej pt. Sprawa dla reportera, 

o czym poinformowali w swojej odpowiedzi na skargę widza, chcieli zwrócić uwagę opinii 

publicznej na niezmiernie niebezpieczne zjawisko społeczne, jakim jest wykorzystywanie ludzi 

chorych, niezaradnych życiowo, którzy z różnych powodów znaleźli się w ekstremalnie 

trudnym położeniu. Grupa tzw. patostreamerów szeroko relacjonując informacje na ich temat 

w różnych portalach internetowych, naruszając przy tym godność tych ludzi i ich wszelkie dane 

osobowe oraz wykorzystując ich sytuację, zarówno tę życiową jak i zdrowotną, czerpie z tego 

procederu znaczne korzyści majątkowe.

Wyrażam przekonanie, że w takich sytuacjach ważne jest działanie solidarne z Krajową 

Radą Radiofonii i Telewizji, w tym powiadamianie właściwych organów porządku publicznego 

w interesie służącym osobom wykorzystywanym w tych niecnych celach oraz służącym 

ogółowi obywateli, w tym osób nieletnich.

Na koniec chciałbym poinformować, iż skierowałem wniosek o podjęcie działań w 

związku z ww. treściami umieszczonymi na platformie YouTube do nowo powołanej komórki 

- Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które w ramach swoich zadań ma m.in. 

zwalczanie różnych przejawów nawoływania do nienawiści w sieci.

O końcowych efektach działań i ustaleniach poinformuję Pana Rzecznika w odrębnej 

korespondencji.
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