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Szanowny Panie Rzeczniku, 

Warszawa, ~ marca 2017 r. 

Pan 
Marek Michalak 
Rzecznik Praw Dziecka 

Uprzejmie informuję, że na podstawie Pańskiego wystąpienia z 23 listopada 2016 roku 

na temat szczepień ochronnych, których problematykę poruszano w audycji telewizyjnej 
Szeptem (emisja TVP2; 2 listopada 2016 r.) oraz serwisie informacyjnym Programu III 

Polskiego Radia (emisja 25 października 2016 r.), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

przeprowadziła postęporanie wyjaśniające. W ramach tego postępowania w stanowiskach 
przekazanych do KRRiT nadawcy odnieśli się do zarzutów zawartych w Pańskim 

wystąpieniu. 

Telewizja Polska SA podkreśliła, że Szeptem to cykl audycji o uczuciach, relacjach, 

emocjach i problemach osobistych. Prowadzony jest „na żywo" i opiera się na interakcji 
z widzami poprzez kónfakt telefoniczny oraz media społecznościowe. Odcinek z- 2 listopada - - -

poświęcony był problemowi NOP, czyli niepożądanym objawom poszczepiennym. 

Scenariusz przewidywat, że prowadzący będą reprezentować różne punkty widzenia na tę 

problematykę. Red. Ahna Popek prezentowała poglądy „za" szczepieniami, natomiast 

współprowadzący Dariusz Kowalski przedstawiał poglądy osób, które doświadczyły u swoich 
dzieci problemów związanych z niepożądanymi objawami poszczepiennymi. Wśród widzów 

kontaktujących się z uczestnikami audycji dominowały wypowiedzi dotyczące kwestii NOP 

oraz osamotnienia i bezradności związanej z tym problemem i jego następstwami. 
Nadawca zapewnił, że nigdy nie było intencją Telewizji Polskiej prowadzenie 

jakiejkolwiek akcji „antyszczepionkowej". Jako nadawca publiczny TVP przywiązuje 

szczególną uwagę do propagowania wiedzy medycznej oraz świadomości społecznej w tym 

zakresie. W związku z :z;ainteresowaniem tematem i emocjami, jakie on wywołał, realizatorzy 

cyklu postanowili kontynuować dyskusję w kolejnym odcinku (emisja 23 listopada 2016 r.). 
W tym wydaniu wzięli udział specjaliści i lekarze: prof. Romuald Krajewski, przedstawiciel 

Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Zieliński, epidemiolog, przedstawiciel Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny, 

przedstawiciel · Ministerstwa Zdrowia. Eksperci między innymi odpowiadali na pytania 
zadawane bezpośrednio przez widzów podczas trwania audycji. TVP informuje, iż po emisji 

tego odcinka, otrzymała podziękowania od p. Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej 

Rady Lekarskiej. 
Analiza przeprqwadzona w KRRiT potwierdziła, że widzowie mieli możliwość 

zapoznania się w wycrrpujący sposób zarówno z głosami osób sygnalizujących problemy 
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związane z przypadkCl;bu niepożądanych objawów poszczepiennych, jak i opmrnmi 
profesjonalistów, którzy: w sposób rzetelny i w oparciu o wiedzę medyczną przedstawili 
zalety i korzyści płynące z obowiązkowych szczepień, zarówno w skali jednostki, jak 
i populacji całego społeczeństwa, w tym również w kontekście położenia geograficznego 

' 
naszego kraju oraz możl~wych zagrożeń wynikających z migracji ludności. 

Uwzględniając powyższe aspekty Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na 
I 

stanowisku, iż nie można Telewizji Polskiej postawić zarzutu propagowania poglądów 
sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną. Odnosząc się z kolei do zarzutów dotyczących 
treści serwisu informacyjnego wyemitowanego 25 października 2016 r. w Programie III 
Polskiego Radia uprzejmie informuję, że analiza tej audycji pozwoliła .na przyjęcie 

argumentacji nadawcy zawartej w wyjaśnieniach nadesłanych do KRRiT. Ich treść przekazuję 
do wiadomości Pana Rzecznika. 

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji. 

Z poważaniem, 
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Warszawa, dnia l grudńia2016r. 

POLSKIE RADIO 

Biuro Programowe i iRozwoju Korporacyjnego 
fb{Jfl-506/J.o.MJ f · 

I 
r 

Pani 

·Anna Szydłowska-Żurawska 

Dyrektor Dep~entti Prezydi.alnego 

Krajowej Rady Radiofoniii Telewizj.i 

W odpowiedzi µa pismo z dnia 29 listopada 2016 r. (DPz-WSW.051.1074.3;2016), 
przesyłamy nagrania i stanowisko dotyczące treści skargi na informację w serwisie· 
infonnacyjnym Programu 3 PRS.A. w dnia.25 J>aździernika 2016 r. 

1. W dniu 25. paździeniika 2016 roku w serwisach ipfonnacyjnych Programu, 3. Pofskiego Rądia 
S.Ą. tylko o godz. 08.00 nadana zo"stała infonnacja dotycząca problepiu szczepień och,ronnych. 
}nfoi;macja miała zapowiedź ną początku serwisu: „ W tym serwisie Trójki fakże pytanie 
o szezepiónki:. Ekspęrci zastdiunvipj'q s(ę; czy to·dobrodziejslWo.czyzagrożenie?" 

-,. 2.' :-w.:s~sie.,fhsjlciinfo~ja„fiat~imif~z~epi~nek.~oprÓc~ ;~u~·.·~rti-pótżą~,:._~- .- ·· 
pojawiła się jako druga infonnacja w serwisie (w .godz; 08:02:46,oQ8i03:Ś4; czas·ttwania 
infonnacji: . 1 ?QS'').I Informacja składała się: . z 2'.apowiedzi tematu o szczepionkach 
przedstawionej prJz prowadŻących serwis („ Szczepionki. Dobrodiiejstwo czy problem 
i zagrożenie?'·) i w:Zmiance o spotkaniu specjalistóww Olsztynie. Następnie przedstawiono 
relację reporterską •Katarzyny Piaseckiej z Polskiego Radia Olsztyn i na zakończenie 
podano informację• przedstawioną przez. serwisanta, .. że „ w Polsce za niezaszczepienie 
dziecka grozi kara ~zywny w zależności· od. województwa, od 1 OO zł do nawet5 tysięcy". 

3. Informacja była głównie materiałem relacjonui@CYlll spotkanie spaja.listów w Olsztynie. 
Zostały w nim przedstawióne i przytoczone trzy stanowiska uczestników Sj!Otkania 
w sprawie szcżepień. Autorka relacji przypomniała, .że szczepienia memowląt w Polsce są. 
obowiązkowe i mają tyle samo zwolenników co przec,'.:iWników; 
Następnie nadana została wypowiedź. dra Jerzego Jaśkowskiego z gdańskiej Akademii 

Medycmej (podawanie szczepionek powinno mieć jakiś cel, a · nie ma dowodow 
naukowców na ich działanie)~ 

Reporterka poinformowała, że o skuteczności szczepień ptzekonyWali .sp:ecjąliści 

z olsztyńskiego SANEPID-u. 
Na zak~ńczenie relacji przytoczona została wypowiedź Urszuli Kołodziejskiej (,jednej 

z mam"), któ.ra tjważa, że rozwiązaniem problemu jest znalezienie kompromisu. -
WYbiórcze stosow~e szczepieµ. . 
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4. W Polskim Radiu S.A. w 2016 roku (styczeń-list9pad) tematyka szczepień pojawia.la się 
147 razy i zajmowała ponad 8 godz. 30, min. Były to nie tylko infonnację serwisowe, ale 
także audycje publicystycme, debaty, dyskusje, apele itd. Zagadrue~a obejmowały m.in. 
infonnacje o korz~ściach zdrowotnych wynikających ze szczepień ochromiycłi, pakietów 
bezpłatnych szczepień dla dzieci, bezpieczeństwa szczepień, a także przekaz, że 

„ szczepionki ratują od śmierci nawet trzy miliony ludzi rocznie, a znacznie więcej 

chronionych jest przed cl!orobami " itd. Informowano o tym cyklicznie przez cały rok, 
a szczególnie i często na każdej z anten - w Europejskim Tygodniu Szczepień. Warto także 
zauważyć, że w ostatnich latach Polskie Radio emitowało kampanie społeczne ząchęcające 
·do szczepień, w tym szczepień dzieci przeciw pneumokokom. 

5. Nie można mówić o żadnej „tendencji rozpowszechniania treści mogących szkodzić 
zdrowiu dzieci" w audycjach Polskiego Radia (jak twierdzi Rzecznlk Praw Dziecka). 
Można natomiast zauważyć, że. jest wprost przeciwnie. Na wszystkich antenach 
prezentowane są audycje, w których przedstawiany jest aktualny stan. wiedzy medycznej. 
Słuchacze są rzetelnie i w sposób odpowiedzialny informowani w zakresie. tematów 
dotyczących zdrowia, w tym wszystkich szczepień, szczególnie szczepień dzieci. 

W załączeniu: 

1. CD audio - 1 szt. (2 nagrania: „Serwis infonnacyjny" i informacja w PR3 w dniu 25 X 2016 r. ). 

1
11 

Anna CzabaĄs~a 

lił-~'!~ę~da~r~lfil~ 
Biura Programowego i. Rozwoju Korporacyjoego 
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