
 

 

UCHWAŁA NR XVI/120/12
RADY GMINY STRYSZAWA

z dnia : 30.03.2012r
 

 

w sprawie : wystąpienia z apelem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 

Na podstawie § 3 ust.3, pkt d Regulaminu Rady Gminy Stryszawa stanowiącego załącznik 
Nr 4 do Statutu Gminy Stryszawa przyjętego Uchwałą Nr VI/34/11 Rady Gminy Stryszawa 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego Nr 333, poz. 2777) RADA GMINY 
STRYSZAWA 
Uchwala, co następuje:
 

§ 1
Postanawia się wystąpić do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z apelem o przydzielenie Fundacji Lux Veritatis – nadawcy TV Trwam koncesji 
na nadawanie w/w programu na tzw. : multipleksie cyfrowym,
którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stryszawa.
 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XVI/120/12
Rady Gminy Stryszawa 
z dnia 30.03.2012r
 

 

APEL
 

 

Samorząd Gminy Stryszawa apeluje do Pana Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii 
i  Telewizji  o  przydzielenie  Fundacji  Lux  Veritatis  –  nadawcy  TV Trwam  koncesji  na 
nadawanie programu na tzw. multipleksie cyfrowym.
 

Krajowa  Rada  Radiofonii  i  Telewizji  w  sposób  niezrozumiały  potraktowała  wniosek 
Fundacji Lux Veritatis odmawiając jej koncesji na tzw. „multipleksie”.
 

TV Trwam jest oglądana przez ogromne rzesze naszego społeczeństwa, 
w większości katolickiego. 
Dlatego  nie  udzielenie  koncesji  w/w  stacji  spowoduje  odebranie  znacznej  części 
społeczeństwa możliwości bezpłatnego dostępu do stacji promującej jego poglądy.
Decyzja ta ma znamiona jawnej dyskryminacji stacji telewizyjnej o katolickim
i patriotycznym profilu, jak również przejaw nierównego traktowania ubiegających się o 
koncesje podmiotów.
W przekazywanych  w  mediach  doniesieniach  widać,  że  proces  decyzyjny  jest  dla  nas 
samorządowców wręcz niezrozumiały, zwłaszcza w kontekście różnych kryteriów wyborów 
poszczególnych stacji telewizyjnych.
 

W imię nadrzędnej wartości pluralizmu mediów, wolności słowa i możliwości dostępu do 
publicystyki  o  różnych  odcieniach  religijnych  i  politycznych  apelujemy  do  Krajowej 
Radiofonii  i  Telewizji  o  zrewidowanie dotychczasowych decyzji  i  przydzielenie miejsca 
w/w stacji na tzw. bezpłatnym multipleksie.
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do apelu w sprawie TV Trwam:
 

 

Na podstawie § 3 ust.3, pkt d Regulaminu Rady Gminy Stryszawa stanowiącego załącznik 
Nr 4 do Statutu Gminy Stryszawa przyjętego Uchwałą Nr VI/34/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 
15 kwietnia 2011 r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego Nr 333, poz. 2777) RADA GMINY STRYSZAWA 
kierując się wolą reprezentowania ogromnej większości mieszkańców Gminy Stryszawa, kieruje 
apel o zaniechanie dyskryminacji TV Trwam w uzyskaniu koncesji na nadawanie w systemie 
naziemnej telewizji cyfrowej. 

Już od dłuższego czasu można z niepokojem obserwować naszym zdaniem bezpodstawne 
działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zmierzające do wykluczenia wspomnianej telewizji 
z możliwości nadawania cyfrowego. Działania te spowodowały już ogromne oburzenie obywateli - 
katolików i falę dawno niewidzianego zaangażowania w pisanie listów protestacyjnych zarówno 
przez obywateli jak i różne organizacje społeczne i samorządowe. 

Oprócz stowarzyszeń i ruchów katolickich w obronie równego traktowania katolickiej stacji 
wystąpili jeszcze w ubiegłym roku przedstawiciele wielu partii politycznych, organizacji 
skupiających środowiska dziennikarskie (obok Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy również 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich), Helsińska Fundacja Praw Człowieka i wiele innych, które 
swoje wystąpienia przekazywały również opinii publicznej. 
Trzeba zauważyć , że  Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w swym oświadczeniu wydanym 
dnia 16 stycznia 2012 r. zaapelowała do KRRiT o "przyznanie Telewizji Trwam miejsca w 
cyfrowym multipleksie" oraz wyraźnie podkreśliła, że "wykluczenie stacji o charakterze religijnym 
w procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu oraz równości wobec prawa". W tej sytuacji 
KRRiT zdecydowała się wcześniej, niż uprzednio zapowiadała, bo 17 stycznia 2012 r., ogłosić, iż 
podtrzymuje decyzję o nieprzyznaniu Telewizji Trwam miejsca na multipleksie. Argumentacja 
słowna przedstawiona przez KRRiT świadczyła wyraźnie, iż KRRiT wydała decyzję nie tylko "z 
naruszeniem podstawowych zasad postępowania administracyjnego, niezgodną z zebranymi w 
sprawie materiałami i w oderwaniu od złożonych przez Fundację i pozostałych wnioskodawców 
dokumentów". Na powyższe zwróciła uwagę Fundacja Lux Veritatis w swym oświadczeniu w dniu 
18 stycznia 2012r. 
Negatywna decyzja KRRiT odnośnie do odwołania Fundacji Lux Veritatis i podtrzymanie 
uniemożliwienia Telewizji Trwam dostępu do multipleksu powoduje, iż nadal napływają listy z 
protestami od obywateli. (w tej chwili jest tych głosów ok. 1.8 mln). Świadczy to dobitnie o 
przeświadczeniu olbrzymiej liczby Polaków, iż w opisywanej sprawie występuje ewidentnie 
naruszenie zasad równego traktowania i wyraźne dyskryminowanie odbiorców katolickiej telewizji. 

W obowiązującej ustawie o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. (z uwzględnieniem 
późniejszych zmian) wyraźnie - w art. 6.1 - stwierdza się, że "Krajowa Rada stoi na straży 
wolności słowa w radiu i telewizji [...] oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter 
radiofonii i telewizji", a w przyjętej w ubiegłym roku (30 czerwca 2011 r.) ustawie o wdrożeniu 
naziemnej telewizji cyfrowej, w art. 7 ust. 1 ustawodawca jednoznacznie zobowiązuje 
przewodniczącego KRRiT, aby brał pod uwagę "w szczególności konieczność zapewnienia 
różnorodności programowej w ofercie programów telewizyjnych rozpowszechnianych w 
sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną". Podjęte przez KRRiT decyzje wyraźnie świadczą o 
naruszeniu wymagań ustawowych przez ten konstytucyjny organ. Naruszenie to zaś jednoznacznie 
świadczy o dyskryminowaniu katolików w dostępie do katolickiej telewizji. 
Trudno zgodzić się z argumentacją KRRiT o  braku odpowiedniego zabezpieczenia finansowego 



przez nadawcę Telewizji Trwam. Jak wykazano w czasie wystąpieniu dyrektora finansowego 
Fundacji Lux Veritatis na posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 18 
stycznia 2012 r., sytuacja finansowa Fundacji Lux  Veritatis jest dobra. Argument KRRiT dotyczący 
braku finansowego zabezpieczenia wnioskodawcy szczególnie razi nieobiektywnością, gdy 
porówna się dobrą sytuację Telewizji Trwam, której koncesji odmówiono, z brakiem realnego 
zabezpieczenia finansowego nadawców, którym koncesję przyznano.

W imię nadrzędnej wartości pluralizmu mediów, wolności słowa i możliwości dostępu do 
publicystyki o różnych odcieniach religijnych i politycznych apel  taki do Krajowej Radiofonii i 
Telewizji o zrewidowanie dotychczasowych decyzji jest w pełni zasadny. Brak jakiejkolwiek 
reakcji społecznej na tak naganne praktyki może w przyszłości doprowadzić do pojawienia się 
antydemokratycznych sił politycznych.

 

 

 


