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Szanowny Panie Przewodniczący,
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) zwracam się do Pana Przewodniczącego
w następującej sprawie.
W dniu wczorajszym tj. 17 stycznia 2012 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła
uchwałę o utrzymaniu w mocy decyzji Pana Przewodniczącego z 29 lipca 2011 r.
o rozszerzeniu koncesji na nadawanie satelitarne naziemne w sygnale multipleksu pierwszego
czterem podmiotom: ESKA TV S.A. na program ESKA TV, ATM GRUPA S.A. na program ATM
Rozrywka TV, STAVKA Sp. z o.o. na program U-TV, Lemon Records na program pod nazwą
Polo TV.
W związku z powyższym nie uwzględniono wniosku Fundacji Lux Veritatis - nadawcy
TV Trwam o ponowne rozpatrzenie sprawy o uzyskanie koncesji na nadawanie programu
na tzw. multipleksie cyfrowym. Z informacji prasowych wynika, że jedynym powodem
nieuwzględnienia wniosku Fundacji Lux Veritatis były względy ekonomiczno-finansowe.
Pan Przewodniczący poinformował również uczestników wczorajszej konferencji prasowej,
że roczny koszt nadawania na multipleksie cyfrowym wynosi ok. 10 milionów złotych,
a sytuacja finansowa Fundacji nie zapewnia przychodów w takiej wysokości. Tymczasem
z informacji podanych przez Dyrektora Finansowego Fundacji na antenie Radia Maryja
wynika, że „…zysk Fundacji w poszczególnych latach był bardzo wysoki (te dane są ogólnie

dostępne), wynosił 1 mln zł, 6,5 mln zł, 3,5 mln zł w kolejnych latach podczas gdy firmy, które
uzyskały koncesje, osiągały wyniki ujemne w wysokości pond 2,6 mln zł, 2,2 mln zł, czy 1 mln
zł, czy 3 tys. zł, bądź uzyskiwały zysk w wysokości 5 tys. zł czy 19 tys. zł”.
Zaistniała sytuacja budzi mój stanowczy sprzeciw oraz przekonanie co do błędności
podjętej decyzji. Odnosząc się do stwierdzeń Pana Przewodniczącego dotyczących sytuacji
finansowej Fundacji uważam, że należy przede wszystkim wziąć pod uwagę majątek Fundacji
szacowany na kwotę ok. 90 milionów złotych. Fakt, jak Pan twierdzi, że większość tej kwoty
stanowi pożyczka udzielona przez polską prowincję zakonu redemptorystów dowodzi jedynie,
że Fundacja jest uważana za rzetelny i odpowiedzialny podmiot, który będzie osiągał zyski
pozwalające na jej spłatę. Uważam zatem, że Fundacja Lux Veritatis posiada stosowne środki
finansowe niezbędne do nadawania na multipleksie cyfrowym i powinna otrzymać stosowną
koncesję. W tym kontekście niezmiernie ważne jest również to, że poza w/w argumentem
natury finansowej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie znalazła żadnych innych przesłanek
przemawiających za nie udzieleniem koncesji.
Telewizja Trwam jest najpopularniejszą katolicką stacją telewizyjną posiadającą liczne
grono stałych widzów. Nie udzielenie koncesji jej nadawcy spowoduje brak możliwości
nadawania programu w systemie sygnału cyfrowego, który w myśl założeń ustawy
o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej ma zastąpić sygnał analogowy.
Decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbieram jako przejaw retorsji
i dyskryminacji stacji telewizyjnej o katolickim profilu. Wyrażam zatem swój stanowczy protest
przeciwko takiej decyzji i uważam, że z uwagi na spełnienie warunków formalnych,
popularność Telewizji Trwam oraz ogólnokrajowy zasięg sygnału telewizyjnego jej nadawca,
Fundacja Lux Veritatis powinna otrzymać stosowną koncesję na nadawanie na multipleksie
cyfrowym.
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