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Szanowny Panie Prezesie,
Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży wolności i praw człowieka
i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, z uwagą
i troską analizuje wszelkie sygnały dotyczące problematyki zapewnienia przestrzegania
konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji.
Problematyka związana z ochroną konstytucyjnie zagwarantowanej wolności słowa
w Internecie leży w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich, do którego
wpływa wiele skarg w tym zakresie. Rzecznik w ostatnim czasie, na podstawie doniesień
medialnych powziął informacje o wycofaniu ze sprzedaży poprzez portal Allegro.pl książki
Pana Redaktora Rafała Ziemkiewicza pt. „Cham niezbuntowany” w związku z opinią
Stowarzyszenia Nigdy Więcej o zawieraniu treści o charakterze antysemickim. Decyzja ta
została odebrana jako forma cenzury prewencyjnej przekazu. W ocenie Rzecznika tego typu
działania mogą budzić wątpliwości pod kątem naruszenia konstytucyjnie chronionej
wolności słowa.
Rzecznik Praw Obywatelskich docenia troskę Państwa Spółki dotyczącą ochrony
użytkowników przed potencjalną mową nienawiści, a tym samym za dbanie o to, by
transakcje prowadzone poprzez Państwa portal nie prowadziły do naruszenia prawa.
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Niemniej decyzje w tym zakresie, zmierzające do całkowitego wyłączenia książki ze
sprzedaży poprzez Państwa portal, powinny być podejmowane transparentnie i w oparciu
o przejrzyste zasady.
Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że Rzecznik Praw Obywatelskich docenia
działania podejmowane przez Państwa firmę, by ograniczyć mowę nienawiści oraz
dezinformację i prostować nieprawdziwe informacje pojawiające się w mediach, a tym
samym zapewnić obywatelom realizację ich praw, w tym w szczególności wolności słowa
oraz prawa do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji wynikających z art. 54
Konstytucji RP oraz prawa obywateli do informacji zagwarantowanego w art. 61
Konstytucji RP.
Jednocześnie, mając na względzie wskazane doniesienia medialne, działając na
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie
informacji na temat sposobu moderacji treści oraz procedury podejmowania decyzji
o usunięciu konkretnych tytułów ze sprzedaży poprzez Państwa portal, w szczególności zaś
o przyczyny podjęcia wskazanej decyzji wobec najnowszej publikacji Red. Rafała
Ziemkiewicza.
Zaznaczam przy tym, że spółka Allegro, nie będąc organem władzy publicznej, nie
jest formalnie zobowiązana do udzielenia odpowiedzi Rzecznikowi, niemniej jednak będę
wdzięczny za rozważenie mojego stanowiska i informacje z Państwa strony z uwagi na
wspólną troskę o prawa obywatelskie w naszym kraju.
Z wyrazami szacunku
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
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