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Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska SA Juliusza Brauna 

W styczniu 2005 r. powstały cztery nowe oddziały terenowe Telewizji Polskiej – w Kielcach, Opolu, 
Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim. Od początku oddziały te pracowały w skrajnie trudnych warunkach 
lokalowych, w budynkach lub pomieszczeniach dzierżawionych. Jedynie w Opolu udało się wykupić budy-
nek spółki Agora SA, właściciela „Gazety Wyborczej”, który został zaadaptowany i z powodzeniem służy 
tamtejszemu oddziałowi Telewizji Polskiej SA, w pozostałych oddziałach warunki pracy są skrajnie trudne. 
Z czasem te warunki zaczynają zagrażać ciągłości realizacji programów skierowanych do lokalnych społecz-
ności. 

Najtrudniejsza sytuacja jest w Kielcach, gdzie konieczne jest wznowienie, wręcz natychmiast, procesu 
inwestycyjnego, ponieważ w październiku 2012 r. upłynie termin ważności pozwolenia na budowę. Niepod-
jęcie w ciągu miesiąca decyzji w sprawie wznowienia budowy ośrodka spowoduje zagrożenie kontynuacji 
procesu inwestycyjnego ze względu na przedawnienie pozwolenia na budowę. Oddział TVP SA w Kielcach 
pracuje w tej chwili w pomieszczeniach wynajętych od Kieleckiego Centrum Kultury. W maju upływa termin 
wypowiedzenia umowy najmu i oddział musi pilnie szukać tymczasowej nowej siedziby. 

Oddział TVP SA w Gorzowie Wielkopolskim pracuje w pomieszczeniach dzierżawionych, których długo-
terminowa dzierżawa jest nieopłacalna. Ponadto nie spełniają one odpowiednich warunków technologicznych 
do pracy studia i emisji programów, oraz administracyjno-organizacyjnych – do prowadzenia pełnej działal-
ności oddziału. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim jest przykładem jednostki typowo informacyjnej. Pro-
dukuje programy publicystyczne, kulturalne i informacyjne na antenę własną i ogólnopolską. Studio jest wy-
jątkowo niskie (2,5 m), a w pomieszczeniach z aparaturą nie da się zapewnić odpowiednich warunków klima-
tycznych dla sprzętu. Podobnie jak w Kielcach w latach poprzednich, nabyto działkę od miasta Gorzów Wiel-
kopolski, uprzątnięto i ogrodzono teren, uzyskano promesy zasilania i wodno-kanalizacyjne, przygotowano 
wszelką niezbędną dokumentację geodezyjną i geologiczną. Zaniechanie inwestycji oznacza brak możliwości 
pracy w pomieszczeniach spełniających podstawowe wymogi technologiczne. Oddział będzie wtedy w dal-
szym ciągu pracował w warunkach prowizorycznych, których utrzymywanie przez dłuższy okres jest nieuza-
sadnione ekonomicznie. Ponadto dotychczas poniesione koszty inwestycji będą nieefektywne, a TVP może 
być wezwana (zapis w akcie notarialnym) do zwrotu udzielonego przez miasto Gorzów Wielkopolski rabatu 
(w wysokości około 660 000 zł, powiększonego o waloryzację). 

Oddział TVP SA w Olsztynie mieści się w byłym budynku redakcyjnym na działce dzierżawionej (dzier-
żawa na trzydzieści lat) od Polskiego Radia w Olsztynie. Koszty dzierżawy są wysokie, podobnie jak w Go-
rzowie z punktu widzenia ekonomicznego te koszty są nieuzasadnione i mogłyby być znacznie obniżone, 
gdyby doszło do budowy nowej siedziby TVP Olsztyn. Oddział w Olsztynie również nabył od samorządu 
miasta działkę, o powierzchni 0,39 ha, na potrzeby budowy nowej siedziby; teren został ogrodzony i czeka na 
inwestycję. Warunki pracy w obecnym budynku o powierzchni 264 m2 są skrajnie trudne. Siedziba oddziału 
nie zapewnia możliwości realizowania w godziwych warunkach podstawowych funkcji informacyjnych od-
działów, o publicystyce i większych formach dziennikarskich nie wspominając. W oddziale nie ma zabezpie-
czenia energetycznego, a częste awarie sieci w tej części miasta powodują przerwy w nadawaniu programu. 

Z uwagi na powyższe zwracamy się do Pana Prezesa z prośbą o przyspieszenie prac związanych z budową 
siedzib w trzech nowych oddziałach Telewizji Polskiej SA: w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim i Olszty-
nie. 
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