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Interpelacja nr 7325

Interpelacja w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów 
publicznych oraz podjętych środków zaradczych wobec trudnej 
sytuacji spółki wskutek działań poprzedniego rządu

Szanowny Panie Ministrze,

            na zasadzie art. 192 Regulaminu Sejmu wnosimy interpelację w związku z 
napływającymi do nas licznymi sygnałami i obawami, co do dalszego losu oddziałów 
regionalnych spółki zgłaszanymi przez  pracowników oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej 
SA.

            Zmniejszone wpływy z abonamentu, niestabilne przychody z tytułu emitowanych reklam 
i często krytykowane decyzje poprzednich władz spółki odpowiedzialnych za niestabilną 
sytuację spółki i niepodjęcie przez nich działań sanacyjnych powodują, że oddziały regionalne 
jak i sama pozycja ekonomiczna spółki jest zachwiana. Z anteny znika większość 
produkowanych w oddziałach regionalnych własnych programów, a z tych pozostałych obcina 
się budżety produkcyjne. Znacząca większość pracowników oddziałów regionalnych pracuje na 
umowy cywilnoprawne. Osobom tym obniża się dotychczasowe stawki. Pracownicy obawiają 
się braku jakiejkolwiek stabilizacji finansowej i trwałości swojego stanowiska pracy. Cięcia 
finansowe dokonywane w ośrodkach regionalnych telewizji publicznej narażają je na brak 
możliwości wypełnienia tzw. misji.

         Budzi to nasze najwyższe zaniepokojenie, ponieważ uderza bezpośrednio w rozwój 
regionów, oraz zagraża bytowi oddziałów regionalnych telewizji publicznej, które nie mają 
szans konkurować o widza z telewizjami prywatnymi. Media publiczne są dobrem publicznym i 



każdy powinien mieć do nich nieograniczony dostęp,  a nadto oferta programowa winna być tak 
rozbudowana, aby zachęcała potencjalnego widza do pozostania z programem regionalnym, 
chociażby dla wiedzy o regionie, jego promocji, jak i wiadomości lokalnych. Oddziały regionalne 
 telewizji publicznej są najbliżej spraw ważnych dla społeczności lokalnej, potrafią oddziaływać 
na opinię publiczną w rozmiarze regionalnym i budować tożsamość regionalną. Misji, jaką 
pełnią oddziały regionalne TVP, nie są w stanie zrealizować inne media, tym bardziej media 
komercyjne nastawione na czysty komercyjny zysk z reklam.

              Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o 
odpowiedź na następujące pytania:

1.  Jak aktualnie kształtuje się sytuacja finansowa oddziałów regionalnych TVP? Prosimy 
uwzględnić wszystkie oddziały regionalne, przyznane im środki i ewentualny wynik finansowy z 
działalności w/w oddziałów za 8 miesięcy bieżącego roku oraz za 2015r. Jak była pokrywana 
strata w/w ośrodków i z jakich środków będzie pokryta strata za 2016r?

2. Jakie kroki resort  zamierza podjąć, by zapobiec dalszemu ograniczaniu oferty programowej i 
zmniejszania kadry regionalnych ośrodków TVP aby zapewnić potencjał konieczny do 
właściwego wywiązywania się z misji publicznej?

3. Jak wygląda finansowanie ośrodków regionalnych? Ile w/w ośrodki uzyskują ze „sprzedaży” 
czasu reklamowego i z produkcji własnych programów?

4. Jakie są realne szanse aby zapewnić stabilne źródła finansowania regionalnych oddziałów 
mediów publicznych? Czy i ewentualnie jakie istnieją plany zagwarantowania publicznych 
środków na finansowanie telewizji publicznej?
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