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Pan
Andrzej Turczyn

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wystąpienie dotyczące treści reportażu poświęconego przypadkom postrzelenia
ludzi z broni czarnoprochowej, wyemitowanego w audycji Alarm (TVP 1,
20 maja 2020 roku, godz. 20:05) uprzejmie informuję, że zostało w tej sprawie przeprowadzone postępowanie
wyjaśniające, w ramach którego poddano analizie całość zgromadzonej dokumentacji.
W przekazanym stanowisku nadawca poinformował m.in., że w audycji przedstawione zostały autentyczne
przypadki przestępstw z wykorzystaniem broni czarnoprochowej. Zdaniem nadawcy to istotny problem, ponieważ od
wystrzałów z broni, na którą nie jest wymagane zezwolenie, w ostatnim czasie zginęło kilka osób. W takim
przedstawieniu faktów nadawca nie dostrzega stronniczości, manipulacji i braku obiektywizmu. Ze stanowiska
nadawcy wynika również, że reporterzy próbowali umówić się na rozmowę z przedstawicielami branży strzeleckiej,
jednak nikt nie chciał zgodzić się na spotkanie i oficjalny wywiad, dlatego też podczas rozmowy ze sprzedawcą w
sklepie skorzystali z ukrytej kamery. Ponadto - jak twierdzi nadawca - (cyt.) w materiale wykorzystana została
wypowiedź Krzysztofa Kuchnio - mistrza świata w strzelectwie właśnie z takiej broni. Jego słowa stanowiły swoistą
puentę reportażu: „Moim zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia do tego, żebyśmy mieli większe ograniczenia niż
Słowacy czy Szwajcarzy, bo niczym sobie na to nie zasłużyliśmy. To nie broń zabija, tylko zabijają ludzie i to nie jest
problem dostępu do broni, tylko jest problem w nas samych”.

Przeprowadzona analiza pozwoliła Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na przyjęcie argumentacji
nadawcy. W materiale zostały zamieszczone wypowiedzi ekspertów (komisarza Dawida Marciniaka z
Komedy Głównej Policji, Macieja Karczyńskiego, byłego antyterrorysty i byłego rzecznika ABW oraz
Krzysztofa Kuchnio, mistrza świata w strzelaniu z broni czarnoprochowej), którzy odnosili się do różnych
aspektów, w tym także prawnych, związanych z posiadaniem i użytkowaniem broni czarnoprochowej.
Zdaniem KRRiT nie doszło w tym przypadku do naruszenia przepisów ustawy z 29 grudnia 1992 roku
o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r., poz. 805). W związku z tym nie było podstaw do podejmowania
wobec nadawcy działań dyscyplinujących.
Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji.
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Z poważaniem,

Anna Szydłowska-Żurawska
Dyrektor Departamentu Prezydialnego
Wydział Skarg i Wniosków w Departamencie Prezydialnym
+ Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

-------------------------------------------------------Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer
kard. S. Wyszyńskiego 9. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani
korespondencję, jak również w celu archiwizacji korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie
danych osobowych; do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo usunięcia danych w każdym czasie. Dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o
kontakt na iod@krrit.gov.pl
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