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Oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusza Brauna, do prezesa Najwyż-

szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego oraz do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego 

Szanowni Panowie Prezesi! Szanowny Panie Ministrze! 

Docierają do nas niepokojące informacje o sytuacji w telewizji publicznej, wskazujące na zagrożenie dla 

istnienia tej ważnej dla wszystkich Polaków instytucji. 

Według uzyskanych informacji TVP SA odnotowała na koniec roku 2012 stratę bilansową na poziomie 

218,8 miliona zł. Mimo to minister skarbu przyjął sprawozdanie zarządu i udzielił również absolutorium 

wszystkim członkom zarządu. 

Posiadamy również informacje, że zarząd przyjął program restrukturyzacji spółki, który zakłada wypro-

wadzenie do firmy zewnętrznej znacznej części kadry dziennikarskiej, a także montażystów, grafików i cha-

rakteryzatorów, w sumie jest to 550 osób. Równocześnie podjęto wiele działań, aby osoby te odeszły ze spół-

ki i otworzyły jednoosobową działalność gospodarczą (TVP deklaruje nawet pomoc prawną i finansową dla 

tych osób). Jest to działanie na granicy wymuszania przez firmę państwową masowego przechodzenia na 

„umowy śmieciowe”. Jest to zagrożenie związane z utratą podstawowej kadry twórczej, stanowiącej trzon 

działalności telewizji publicznej. 

Według uzyskanych przez nas informacji obecna polityka władz TVP preferuje wykorzystywanie kosz-

townych firm zewnętrznych w zakresie wynajmu sprzętu i usług, mimo posiadania własnych środków i moż-

liwości produkcyjnych. Wskazuje się między innymi, że produkcja jedenastu seriali dla TVP jest o 150–

250 tysięcy zł droższa niż analogiczna produkcja w stacjach komercyjnych, w sytuacji gdy angażowane są te 

same firmy producenckie, grają ci sami aktorzy, zatrudniani są ci sami reżyserzy i cała obsługa techniczna. 

Zwracamy się wobec tego do Prezesa TVP z prośbą o podanie informacji, jaka jest obecna sytuacja finan-

sowa TVP, z jakich przyczyn ona wynika i jakie działania naprawcze zamierza podjąć zarząd TVP. 

Zwracamy się do Prezesa NIK z prośbą o pilne podjęcie kontroli działalności TVP SA, głównie w zakre-

sie gospodarności zawieranych przez TVP kontraktów z podmiotami zewnętrznymi. 

Do Ministra Skarbu Państwa mamy pytanie: dlaczego, mimo tak wielkich strat i przejawów niegospodar-

ności, udzielił pan skwitowania zarządowi TVP? 
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