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Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego 

Szanowny Panie Marszałku! 

Żyjemy w czasach, gdy tradycyjne media tracą swoją pozycję, znaczenie i spada zainteresowanie nimi. 

Zastępowane są nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi, które, mając zasięg globalny, zmieniają 

dynamikę przekazu i niejednokrotnie prowadzą do zmian społecznych. Jak ważny jest dostęp do interneto-

wych narzędzi komunikacyjnych pokazują wydarzenia Arabskiej Wiosny z lat 2010–2012. Dzięki mediom 

społecznościowym uzyskano dostęp do relacji, które nie mogły zostać przeprowadzone za pośrednictwem 

tradycyjnych mediów. Media społecznościowe zdemokratyzowały i zdecentralizowały przekaz. 

Obecnie Senat, jako jedyna instytucja niezależna od wpływów partyjnych Zjednoczonej Prawicy, powi-

nien docierać ze swoim przekazem do jak największej liczby odbiorców w Polsce i na świecie. Jako Senat 

musimy upowszechniać dostęp do treści, które powstają podczas obrad plenarnych oraz podczas posiedzeń 

komisji. Dlatego tak ważny jest dostęp do bezpośrednich transmisji na różnych platformach komunikacyj-

nych w internecie. Bez odpowiedniej komunikacji i dostępu do informacji demokracja będzie zagrożona. 

Obecnie Telewizja Polska oraz Polskie Radio to tak naprawdę media rządowe, która obecnie „oszczędnie” 

pokazują prace Senatu, a jeśli już to robią, to starają się pokazać naszą pracę w negatywnym kontekście lub ją 

deprecjonują. Zwracam się zatem do Pana Marszałka z wnioskiem o rozszerzenie transmisji na żywo z posie-

dzeń Senatu oraz komisji o platformę internetową YouTube. 

Uzasadnienie.  

Obecnie relacje live z posiedzeń Senatu i komisji senackich odbywają sią za pośrednictwem Senat TV  

i platformy mediów społecznościowych Facebook. Niestety transmisje live zapewniane przez Senat TV za 

pośrednictwem przeglądarki internetowej są mało przyjazne dla odbiorców, proponowane narzędzie jest mało 

funkcjonalne. Co do Facebooka, za pośrednictwem którego obecnie transmitowane na żywo są obrady Sena-

tu, to pozwala on na oglądanie transmisji tylko posiadaczom konta na Facebooku, zaś osoby, które go nie 

mają, nie mogą oglądać obrad Senatu i komisji w streamingu. Również aplikacja Watch, której właścicielem 

jest Facebook, a która dostępna jest w nowych modelach telewizorów, nie jest narzędziem spełniającym 

oczekiwania użytkowników, co powoduje ograniczony dostęp do transmisji na żywo. Warto również zauwa-

żyć, że Facebook umożliwia komentowanie obrad uczestnikom transmisji. Nadawca obrad, czyli Senat, który 

jest właścicielem konta na Facebooku nie ma możliwości wyłączenia komentarzy i nie może ich moderować, 

co skutkuje tym, że podczas transmisji w komentarzach bardzo często pojawiają się wulgarne treści nielicują-

ce z powagą Senatu. Wyłączyć komentarze może jedynie odbiorca treści, czyli właściciel konta na Faceboo-

ku. Uprzedzając ewentualne uwagi o prawie do wolności słowa, chciałabym przypomnieć, że wolność nie 

oznacza swawoli, obrażania kogokolwiek i szerzenia nienawiści, z czym spotykamy się w komentarzach pod 

transmisjami Senatu. Demokracja opiera się na wolności słowa, ale należy pamiętać, aby słowo nie krzywdzi-

ło.  

Dlatego wnoszę, aby do zestawu narzędzi transmitujących obrady Senatu i komisji na żywo włączyć usłu-

gę YouTube. Dostęp do tej platformy komunikacyjnej nie wymaga posiadania prywatnego konta. Wszystkie 

urządzenia mobilne posiadają wbudowane aplikacje YouTube. Aplikacja pozwala na wyłączenie lub mode-

rowanie komentarzy podczas transmisji. Nowe modele telewizorów posiadają sprawnie działającą aplikację 

YouTube, a na telewizory, które nie posiadają tej aplikacji, w łatwy sposób można udostępnić transmisję  

z telefonu komórkowego. 

W związku z przedstawioną sytuacją bardzo proszę o uruchomienie równolegle do transmisji live prowa-

dzonych na Facebooku transmisji obrad na kanale YouTube od następnych obrad Senatu i komisji senackich. 
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