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Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego 

Fundacja „Lux Veritatis” – nadawca TV Trwam – otrzymała koncesję na nadawanie na multipleksie 
pierwszym. O możliwość cyfrowego nadawania dla tej jedynej katolickiej stacji na polskim rynku medialnym 

upominały się miliony Polaków w Polsce i poza jej granicami, jednakże do dnia dzisiejszego, mimo wniesie-

nia stosownej opłaty, miejsca na multipleksie dla TV Trwam nie ma. 

W związku z tym na podstawie art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze 
zm.), art. 2, art. 221 §1 i §3, art. 227, art. 229 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz §5 rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DzU 
nr 5 poz. 46) w związku z ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (DzU 

nr 153, poz. 903) zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, dlaczego prezes Urzędu Komunikacji Elek-

tronicznej, zobowiązany na podstawie art. 7 Konstytucji RP do działania na podstawie i w granicach prawa, 
nie zastosował się do przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej i niezwłocznie 

dokonał zmiany decyzji nr DZC-WTY-5157-14/11(3) z dnia 31 października 2011 r., na mocy której Telewi-

zja Polska SA bezprawie uzyskała rezerwację częstotliwości na multipleksie pierwszym do dnia 27 kwietnia 

2014 r. 
Ze względu na to, że obowiązek przestrzegania prawa przez organ władzy publicznej wynika z aktu naj-

wyższej rangi, jakim jest Konstytucja RP, co oznacza, że jest to nakaz bezwzględnie obowiązujący, zwraca-

my się o podjęcie natychmiastowych działań w trybie nadzoru nad prezesem Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej przywracających stan zgodności z prawem. Pragniemy nadmienić, że każdy dzień niezgodnego 

z prawem utrzymywania przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej uprzywilejowanej pozycji Tele-

wizji Polskiej SA oznacza między innymi dla Fundacji „Lux Veritatis” – nadawcy TV Trwam – niemożność 
uzyskania decyzji o rezerwacji częstotliwości (pomimo otrzymania i opłacenia koncesji), a tym samym roz-

poczęcia rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny. 
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