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Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

w odpowiedzi na Pańskie pismo z 11 marca 2019 roku (VII.564.17.2019.MO), 

uprzejmie wyjaśniam, że możliwość komentowania programów telewizyjnych przez 

użytkowników portali społecznościowych m.in. TT są kontrolowane przez redaktorów 

odpowiedzialnych za emisję programu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 

roku o radiofonii i telewizji (dalej: urt.) nadawca samodzielnie kształtuje program 

i odpowiada za jego treść. Redaktor sprawdzający pojawiające podczas programu wpisy, 

zwraca uwagę na ich charakter m.in. pod kątem ich zgodności z prawem (art. 18 ust. 1 urt. 

zakazuje propagowania działań sprzecznych z prawem). Z decyzji wydanych przez Krajową 

Radę Radiofonii i Telewizji, za działanie uznaje się m.in. uchybienie godności człowieka 

(Decyzje Przewodniczącego KRRiT nr 2/2006, nr 3/2006 z 22 marca 2006 roku), nawet 

w formie satyrycznej (Decyzja Przewodniczącego KRRiT nr 6/2013 z 9 sierpnia 2013 roku), 

naruszenie dóbr osobistych Decyzja Przewodniczącego KRRiT nr 15/2011 z 13 października

2011 roku), czy mowę nienawiści (Decyzje Przewodniczącego KRRiT nr 3/2012 z 30 marca

2012 roku, 7/2012 z 30 lipca 2012 roku). Decyzje te zostały wydane w oparciu o bogate 

orzecznictwo sądów powszechnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
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Wpisu użytkownika , w którym porównywał Redaktora

Naczelnego portalu tvp.info do rzecznika rządu w okresie stanu wojennego p. Jerzego Urbana,

którzy pamiętają okres stanu wojennego oraz cotygodniowe konferencje prasowe 

p. J. Urbana, a także jego artykuły z lat 1983 -  1984 m.in. szkalujące śp. ks. Jerzego 

Popiełuszkę takie jak Garsoniera obywatela Popiełuszki, czy Seanse nienawiści, rzecznik 

rządu p. J. Urban uosabiał komunistyczne represje, łamanie praw człowieka i swobód 

obywatelskich.

W tym wypadku decyzja o zablokowaniu konta użytkownika była w pełni

uzasadniona, gdyż debata publiczna nie powinna polegać na obrzucaniu niezasłużonymi 

inwektywami swoich adwersarzy lub osób o innych poglądach.

W tym miejscu pragnę nadmienić, że nie zostało zablokowane konto TT, a jedynie 

użytkownik TT. Techniczne możliwości odblokowania użytkownika są opisane na stronie 

https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules.

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

miał cechy nie tylko obraźliwe, ale także zniesławiające. Dla wszystkich naszych widzów,
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