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Interpelacja poselska
W sprawie zmian kadrowych w mediach publicznych oraz sposobie powoływania członków
rad nadzorczych spółek skarbu państwa
Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu kieruję do Pana Ministra niniejszą interpelację, dotyczącą
zmian kadrowych w mediach publicznych oraz sposobie wyłaniania członków rad nadzorczych spółek
skarbu państwa, jakimi są regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.
Od chwili wejścia w życie nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji z 30 grudnia 2015 r.,
opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dn. 7 stycznia br., rozpoczął się proces zmian kadrowych,
głównie na stanowiskach kierowniczych, w mediach publicznych. Skutkiem wejścia w życie noweli
wielu dotychczasowych pracowników rozgłośni Polskiego Radia oraz Telewizji Publicznej zostało
zwolnionych lub zdegradowanych ze swoich stanowisk. Skutkiem powyższych zmian jest obniżenie
poziomu prezentowanych materiałów informacyjnych, jak również programów publicystycznych i
edukacyjnych. Odwołani ze swoich funkcji lub zwolnieni zostali dotychczasowi dyrektorzy
poszczególnych oddziałów Polskiego Radia jak i Telewizji Polskiej. Obniżenie poziomu świadczonych
usług nadawczych poprzez zwolnienie wyspecjalizowanych dziennikarzy oraz pracowników o
wysokich kompetencjach może przełożyć się na znaczny spadek oglądalności i słuchalności, a przez to
spółki ryzykują spadkiem wysokości wpływów z tytułu sprzedaży reklam oraz wpływów z
abonamentu.
Charakter zmian kadrowych dotyczy również członków rad nadzorczych, odwołanych po wejściu w
życie ustawy, na mocy Art. 2. 1. „Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają mandaty
dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i
„Polskie Radio – Spółka Akcyjna”, z zastrzeżeniem ust. 2.”. Zarazem nowi członkowie rad nadzorczych
powoływani są przez Ministra Skarbu, na podstawie art. 1 ust. 3, zgodnie z brzmieniem ust. 4.
„Członków powołuje się spośród osób posiadających obywatelstwo polskie, mających kompetencje w
dziedzinie radiofonii i telewizji oraz niekaranych za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.”.
W związku z powyższym, pragnę zadać Panu Ministrowi następujące pytania, licząc na wyczerpującą
odpowiedź wraz z uzasadnieniem:

1. Jak wielu pracowników zarówno „Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej” jak i „Telewizji Polskiej –
Spółki Akcyjnej” odwołano, zwolniono z pełnionych funkcji, a jak wielu zostało zdegradowanych z
wcześniejszego stanowiska?
2. Na jakim średnim poziomie utrzymuje się oglądalność i słuchalność mediów publicznych (telewizji
i radia) po wejściu w życie ustawy (od 8 stycznia br. do 14 marca br.), a na jakim średnim
poziomie kształtowała się oglądalność oraz słuchalność przed wejściem w życie Ustawy?
3. Ile budżet państwa obecnie kosztuje utrzymanie Telewizji Polskiej – Spółki Akcyjnej i Polskiego
Radia – Spółki Akcyjnej wraz z oddziałami regionalnymi każdego miesiąca? Jaką część ogólnych
wydatków obu spółek zaspokajają miesięczne wpływy z opłaty audiowizualnej?
4. Jakie kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji posiada pan Edward Kosmal, powołany na
stanowisko członka rady nadzorczej Polskiego Radia Szczecin?
5. Jakie zmiany w medialnych spółkach akcyjnych należących do Skarbu Państwa zaszły poza
wymianą kadrową oraz jakie zmiany planowane są przez Ministerstwo Skarbu do chwili
wygaśnięcia przepisów Ustawy z 30 grudnia 2015 r.?

