Nowy Targ; 20 styczeń 2012

Edward Siarka
Klub Parlamentarny Solidarna Polska

Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP
Nasz znak BP ES VII/027/06/12

INTERPELACJA POSELSKA
Na

podstawie

art.

192

Regulaminu

Sejmu

kieruję

INTERPELACJĘ do Prezesa Rady Ministrów
W sprawie:
- odmówienia Fundacji Lux Veritatis koncesji na nadawanie na
pierwszym multipleksie cyfrowym

Z wyrazami szacunku

Biuro Poselskie Posła Edwarda Siarki
Al. Tysiąclecia 37; 34-400 Nowy Targ
tel./fax. 18 266 42 02

www.edwardsiarka.pl
e-mail: Edward.siarka@sejm.pl

Nowy Targ; 20 styczeń 2012

Edward Siarka
Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rządu RP
Nasz znak BP ES VII/027/06/12

Interpelacja

W sprawie odmówienia Fundacji Lux Veritatis koncesji na nadawanie na
pierwszym multipleksie cyfrowym

Szanowny Panie Premierze w związku z tym, iż na posiedzeniu Komisji Kultury w
dniu 19 stycznia 2012 roku Prezes KRRiT Pan Jan Dworak stwierdził, że procedura
koncesyjna była konsultowana z Radą Ministrów zwracam się do Pana Premiera w formie
interpelacji w sprawie odmówienia nadawcy społecznemu prawa do nadawania w ramach
naziemnej telewizji cyfrowej.
W pierwszym rozdziale Konstytucji RP zostały zapisane najważniejsze dla każdego
demokratycznego państwa artykuły. Art. 14 Konstytucji RP zapewnia m.in., że „Rzeczpospolita
Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”.
Zaś art. 213 mówi, iż: „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa
do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji”.

Obserwując ostatnie działania KRRiT odmawiające nadawcy społecznemu, jakim jest
Fundacja Lux Veritatis wydawca Telewizji Trwam koncesji na multipleksie śmiem twierdzić,
że członkowie wyżej wymienionego gremium zupełnie sprzeniewierzyli się roli, do jakiej
zostali powołani.
Telewizja Trwam działa na rynku już od prawie 9 lat systematycznie powiększając
grono swoich odbiorców. Jest stacją katolicką skierowaną do polskiego społeczeństwa, które
w większości opowiada się, jako katolickie. Oferuje swoim widzom różnorodną ofertę
skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłego widza.
Fundacja od lat realizuje swoje zadania zachowując płynność finansową a nawet
przynosząc zysk.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uzasadniając odrzucenie wniosku Fundacji Lux
Veritatis stwierdziła, iż Fundacja nie gwarantuje finansowej zdolności do udźwignięcia
zadania, jakim jest nadawanie na tzw. naziemnej platformie cyfrowej. Dokumenty finansowe
przedstawione przez Panią Lidie Kochanowicz Dyrektora Finansowego Fundacji jasno
pokazują, że zdolność finansowa jest niepodważalna.
Na przestrzeni trzech lat Fundacja wykazała zysk netto prawie 11 mln zł, posiada
również spory kapitał własny – 20,5 mln zł, jaki i aktywa trwałe w wysokości 86 mln zł.
Jej aktywa obrotowe to 90 mln zł. Ponadto Fundacja złożyła dokumenty w przewidzianym
w prawie czasie.
Sprawa jest o tyle dziwna, iż koncesje otrzymały podmioty bez środków trwałych, bez
aktywów obrotowych, przynoszące straty. Ponadto w trakcie procedury akcesyjnej okazało
się, że dokumenty były uzupełniane w trakcie trwania już procedury.
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Jako reprezentant obywateli i Ziemi Podhalańskiej pragnę zapytać:
1.
Czy Rada Ministrów była informowana, na jakiej podstawie Krajowa
rada Radiofonii i Telewizji odmówiła koncesji Fundacji Lux Veritatis.
2.
Na jakiej podstawie Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji wydał ostateczną decyzję o rozdysponowaniu koncesji, mimo, iż trwała
procedura odwoławcza.
3.
Na podstawie jakiego rozporządzenia inne podmioty biorące udział
uzupełniały dokumenty w trakcie trwania procedury koncesyjnej.
Poseł Edward Siarka Klub Solidarna Polska
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