
O Ś W I A D C Z E N I E 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

z 20 maja 2009 roku 

 

W związku z licznymi wystąpieniami środowisk polonijnych, wyrażających 

zaniepokojenie poziomem finansowania w bieżącym roku programu TV Polonia 

dla odbiorców za granicą wyjaśniam, co następuje: 

Telewizja Polska SA w Warszawie tworzy i rozpowszechnia program dla odbiorców 

za granicą na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. 

Koszty tworzenia programu, zgodnie z art. 25 ust. 4 tej ustawy, pokrywane są z dotacji 

budżetu państwa, w granicach określonych ustawą budżetową. Zasady pokrywania tych 

kosztów określane są w formie porozumienia zawieranego między Ministrem Spraw 

Zagranicznych a Telewizją Polską SA w Warszawie. 

Niestety, pomimo wyraźnego wskazania ustawowego, w latach 2007-2009 środki 

otrzymywane przez TVP SA bezpośrednio z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 

finansowanie kosztów tworzenia tego programu, wystarczyły jedynie na opłacenie średnio 

około 24% kosztów działalności ogółem TV Polonia (w 2007 roku – 22,5%, w 2008 roku – 

20,5%, w 2009 roku – 28,6%).  

 W związku z tym, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji corocznie, uchwałą 

podejmowaną do 30 czerwca na rok następny, zobowiązywała Telewizję Polską do 

finansowania TV Polonia dodatkowo z pieniędzy uzyskiwanych z opłat abonamentowych, 

ustalając minimum kwoty na ten cel. W latach 2007-2008 środki te stanowiły ok. 12% 

kosztów programu dla Polaków zamieszkałych za granicą.  

 Pozostałe środki, stanowiące ponad 50% pieniędzy potrzebnych na funkcjonowanie 

TV Polonia pochodziły głównie z dochodów reklamowych innych programów TVP SA, jak 

TVP1, TVP2. Decyzje o ich wysokości należą do kompetencji Zarządu TVP SA. 

 W związku z drastycznym ubytkiem wpływów abonamentowych, Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji na 2009 rok określiła dla Telewizji Polskiej SA ich poziom w 

wysokości 314 mln zł. (na finansowanie wszystkich programów telewizji publicznej).  Kwota 

ta jest niższa, w porównaniu do wpływów przekazanych Spółce w 2008 roku o ponad 25% 

(tj. o 107 mln zł) i w 2007 roku o 39% (tj. o blisko 200 mln zł). 

 Tak poważnie ograniczony poziom środków dla TVP SA na bieżący rok spowodował, 

iż Krajowa Rada nie wydzieliła, jak w latach poprzednich, minimalnej kwoty na finansowanie 

kosztów rozpowszechniania programu dla odbiorców za granicą - TV Polonia.  



 Zarząd TVP SA postanowił nie finansować w bieżącym roku kosztów działalności 

TV Polonia z wpływów abonamentowych uzyskanych w 2009 roku, a jedynie z pozostałości 

tych środków z lat poprzednich. Jednocześnie Zarząd Spółki zdecydował się na obniżenie 

poziomu kosztów działalności TV Polonia w 2009 roku do 38,4 mln zł (z 53,6 mln zł 

w 2008 roku). 

 Tak więc, powodem zmniejszenia finansowania TV Polonia w pierwszej kolejności 

jest niewywiązywanie się Rządu z obowiązku finansowania tego programu z budżetu 

państwa, tj. ze środków MSZ. Drugą przyczyną jest drastyczny spadek wpływów 

abonamentowych spowodowany trwającą blisko dwa lata polityczną debatą nad jego 

zniesieniem oraz brakiem działań rządu i parlamentu w celu poprawy finansowania mediów 

publicznych. Decyzje Zarządu TVP SA, który zmuszony jest dokonywać wyboru, jakie 

wydatki Telewizji Polskiej należy zredukować w pierwszej kolejności, są skutkiem, a nie 

przyczyną zaistniałej sytuacji. KRRiT tych decyzji nie popiera, jednak nie może nie zauważyć 

wskazanych powyżej przesłanek ekonomicznych i decyzji politycznych, które były ich 

pierwotną przyczyną. 

 KRRiT wielokrotnie apelowała do polityków o właściwe finansowanie mediów 

publicznych, co umożliwiłoby im rzetelne wywiązywanie się z misji, w tym, o odpowiednie 

finansowanie programu dla Polaków zamieszkujących poza granicami naszego kraju. 

Niestety, jak dotychczas działania podejmowane w tym zakresie ze strony rządu i parlamentu 

nie napawają nadzieją na rychłą poprawę sytuacji TV Polonia. 
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