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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Bogdana Borusewicza 

podczas 41. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 kwietnia 2022 roku, 

dotyczące kosztów, jakie poniosła Telewizja Polska w związku z obsługą prawną realizacji 

orzeczeń sądowych w sprawach, które telewizja wytoczyła obywatelom Rzeczypospolitej, 

ale także mediom, dziennikarzom, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Informuję, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonuje prawo głosu 

(działa jako Walne Zgromadzenie) z akcji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa pod firmą: 

TELEWIZJA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa kwestie związane z prowadzeniem spraw spółki należą do kompetencji 

zarządu. Art. 368 § 1 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych stanowi, 

że zarząd reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Zasada ta znajduje potwierdzenie

także w art. 3751 ww. ustawy, zgodnie z którym walne zgromadzenie i rada nadzorcza spółki 

nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia jej spraw. 

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

nie agreguje danych w zakresie kwestii sądowych związanych z Telewizją Polską S.A. w sposób 

określony przez pana senatora Bogdana Borusewicza. Podstawowe informacje 

w przedmiotowym zakresie zostają odzwierciedlone przez zarząd w sprawozdaniach 

z działalności spółki za poprzedni rok obrotowy (dostęp w KRS powszechny, bezpłatny, od 2017 

roku także poprzez stronę internetową). 

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER 

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. dr hab. Piotr Gliński
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Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że szczegółowe informacje na temat 

kosztów, jakie poniosła Telewizja Polska S.A. w związku z obsługą prawną realizacji orzeczeń 

sądowych w sprawach, które zostały wytoczone obywatelom Rzeczypospolitej, 

ale także mediom, dziennikarzom, pozostają poza właściwością Walnego Zgromadzenia 

i dysponuje nimi zarząd spółki.

Z poważaniem 

z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

SEKRETARZ STANU

Jarosław Sellin
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