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Szanowny Panie Inspektorze,

pismem z dnia 29 maja 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do

Pana Inspektora prosząc o wyjaśnienia w związku z wprowadzonym przez Polską

Policję na portalach społecznościowych nowym Regulaminem dotyczącym umieszczania

treści na stronach, podstronach i portalach społecznościowych, będących w zarządzaniu

polskiej Policji (dalej jako: Regulamin). Regulamin wprowadza szereg zasad dotyczących

moderacji treści publikowanych przez obywateli, wprost zakazuje również publikacji

określonych wpisów. W związku z ich bardzo szerokim zakresem niektóre postanowienia

budzą wątpliwości Rzecznika związane z konstytucyjnie gwarantowaną wolnością słowa

oraz debatą publiczną. Pomimo rewizji niektórych zapisów regulaminu wciąż budzi on

wątpliwości Rzecznika z perspektywy ochrony konstytucyjnej wolności słowa i prawa do

informacji.

Zaledwie kilka dni później do Rzecznika Praw Obywatelskich zaczęły wpływać

skargi obywateli dotyczące zablokowania możliwości komentowania wpisów przez

administratora prowadzącego profil Polskiej Policji. W ostatnim czasie do Rzecznika

wpłynęła również skarga Pana                   dotycząca zablokowania jego profilu na

platformie Instagram. Jak wynika z opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji, zamieszczane

przez niego treści, których skutkiem było zablokowanie użytkownika, a tym samym
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uniemożliwienie dalszej debaty oraz dostępu do treści publikowanych przez Policję, były

zgodne z obowiązującym prawem, nie naruszał regulaminu portalu społecznościowego oraz

stanowił opinię na temat działań podejmowanych przez Policję. Sytuacja ta budzi

zaniepokojenie Rzecznika w związku z możliwym naruszeniem konstytucyjnie chronionej

wolności wypowiedzi obywateli (art. 54 Konstytucji RP).

Zasadnym jest, by administratorzy profili dbali by zamieszczane na nich treści nie

prowadziły do naruszenia obowiązującego prawa. Jednakże wprowadzony Regulamin

stwarza dużo szersze ograniczenia. Jak wskazano bowiem w Regulaminie: „komentarze do

postów zamieszczanych na stronie [Policji] mogą być moderowane i cenzurowane”;

„komentarze o tematyce niezwiązanej z treścią postu (tematu) będą usuwane, a ich autorzy

mogą zostać zablokowani”; „komentarze i reakcje, dodawane z kont anonimowych lub

fikcyjnych mogą być kasowane wraz z jednoczesnym zablokowaniem ich autorów”.

Ponadto Regulamin wprost zabrania użytkownikom „prowadzenia polemiki zawierającej

podtekst polityczny, religijny oraz upodobań seksualnych”. Należy podkreślić, że

stanowisko Rzecznika dotyczące wątpliwości związanych z treścią wprowadzonego

Regulaminu nie uległo zmianie, a zaistniała sytuacja zdaje się potwierdzać, że nie jest

ono bezzasadne.

Mając powyższe na względzie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627),

zwracam się do Pana Inspektora z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyjaśnień w niniejszej

sprawie.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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