
                                                                          

Pan Zenon Zgoła  

 

Szanowny Panie, 

W swojej skardze do Rady Etyki Mediów 

listopada 2020 r. o godz. 19:30, w których w materiale dotyczącym Ogólnopolskiego Strajku 

Kobiet pokazywana była animacja kobiety zjadającej płód, co miało być formą aborcji. 

Rada Etyki Mediów zna te obrazy, pokazywane w „Wiadomościach” TVP nie tylko tego dnia. 

Zgadzamy się z opinią autora listu,

Kurskiego. Ocena etyczna tego materiału jest jednoznacznie negatywna

miał prawa ukazać się w programie informacyjnym żadnej telewizji. 

REM wyraża nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozważy ukaranie nadawcy za 

naruszenie art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji

1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską 

racją stanu oraz postaw i poglądów

szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze 

względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość.

(…) 

4. Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,

zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc.

 

W imieniu Rady Etyki Mediów

Andrzej Krajewski                                                                                                      

Członek REM                                              

 

                                                                               Warszawa, 17 grudnia 2020 r.

Rady Etyki Mediów zwrócił Pan uwagę na „Wiadomości” TVP z 23 

19:30, w których w materiale dotyczącym Ogólnopolskiego Strajku 

animacja kobiety zjadającej płód, co miało być formą aborcji. 

Rada Etyki Mediów zna te obrazy, pokazywane w „Wiadomościach” TVP nie tylko tego dnia. 

ią autora listu, że same wulgaryzmy cisną się na usta na poziom telewizji 

. Ocena etyczna tego materiału jest jednoznacznie negatywna. Taki materiał nie 

miał prawa ukazać się w programie informacyjnym żadnej telewizji.  

jowa Rada Radiofonii i Telewizji rozważy ukaranie nadawcy za 

naruszenie art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji (wytłuszczenia REM):  

1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską 

racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym

szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze 

względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość. 

Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności 

zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc.

y Etyki Mediów 

 

Andrzej Krajewski                                                                                                      

                                               

 

Warszawa, 17 grudnia 2020 r. 

na „Wiadomości” TVP z 23 

19:30, w których w materiale dotyczącym Ogólnopolskiego Strajku 

animacja kobiety zjadającej płód, co miało być formą aborcji.  

Rada Etyki Mediów zna te obrazy, pokazywane w „Wiadomościach” TVP nie tylko tego dnia. 

a na poziom telewizji 

. Taki materiał nie 

jowa Rada Radiofonii i Telewizji rozważy ukaranie nadawcy za 

1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską 

sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w 

szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze 

zagrażających 

w szczególności 

zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc. 

Andrzej Krajewski                                                                                                                              


