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ANDRZEJ ROMANEK

Szanowny Pan
Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

Działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora zwracam się do Pana Przewodniczącego w następującej sprawie.
Od kilkunastu miesięcy trwają wzmożone prace mające na celu pełną cyfryzację
telewizji naziemnej w Polsce. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony sygnałem
cyfrowym nie później niż do 31 lipca 2013 roku. Zgodnie z zamierzeniami Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce należy do jednych
z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne,
ekonomiczne i techniczne, a pełne jej wdrożenie spowoduje zasadniczy zwrot
technologiczny.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie regiony naszego kraju
będą mogły skorzystać z możliwości odbioru naziemnej telewizji cyfrowej od 31 lipca
2013 roku. Z informacji przekazanych od spółki EmiTel, będącej właścicielem
przekaźników telewizyjnych wynika, że od 31 lipca 2013 roku sygnał cyfrowy będzie
docierał jedynie do 95 % powierzchni kraju, a dopiero w 2014 roku będzie on obejmował
98 % jego powierzchni. Jedną z miejscowości mieszczących się w tej 5 % próżni będzie
Szczawnica, znana w całej Polsce miejscowość uzdrowiskowa. Taka sytuacja
jest efektem podjęcia decyzji, że sygnał cyfrowy będzie nadawany jedynie z przekaźnika
na Przechybie z pominięciem przekaźnika na górze Jarmuta w Szczawnicy. Chciałbym
podkreślić, że z sygnału nadawanego z przekaźnika na Przechybie korzystają
mieszkańcy zaledwie kilku domów w Szczawnicy. Zatem od 1 sierpnia 2013 roku prawie
wszyscy mieszkańcy Szczawnicy będą pozbawieni dostępu do publicznej, cyfrowej
telewizji.

Szczawnica jest znaną miejscowością uzdrowiskową, przyciągająca corocznie
setki tysięcy turystów i w której olbrzymia część mieszkańców prowadzi działalność
agroturystyczną. Decyzja o braku przystosowania przekaźnika na górze Jarmuta
do odbioru telewizji cyfrowej spowoduje obniżenie standardu oferowanych usług
noclegowych, a co za tym idzie konieczność obniżenia cen. Aby temu zapobiec
mieszkańcy musieliby zainwestować w telewizję satelitarną, co przy kilku odbiornikach
w domach (służących głównie gościom) będzie generowało znaczące koszty.
Rada Miasta Szczawnica w dniu 30 listopada 2012 roku podjęła rezolucję
sprzeciwiającą się niedostosowaniu przekaźnika na górze Jarmuta do emisji cyfrowej
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i dyskryminacji oraz naruszenia podstawowej, konstytucyjnej zasady równości.
Zatem mając na uwadze powyższe zwracam się do Pana Przewodniczącego
o podjęcie stosownych zmierzających do objęcia przekaźnika na górze Jarmuta
w Szczawnicy sygnałem cyfrowym oraz o poinformowanie mnie o ich wynikach.

Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP
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