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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Spadek wp³ywów z abonamentu RTV spowodowa³, ¿e w tym roku bia³ostocki oddzia³ TVP SA dyspo-

nowaæ bêdzie o 50% mniejszym bud¿etem ni¿ w roku ubieg³ym. Zmniejszenie dochodów z abonamentu
oraz reklam emitowanych w TVP Info zmusi bia³ostocki oddzia³ TVP SA do redukcji kosztów, co z du¿ym
prawdopodobieñstwem obni¿y jakoœæ emitowanego programu. Telewizja regionalna, która chce prawid-
³owo spe³niaæ swoj¹ misjê publiczn¹, wymaga nale¿ytego finansowania. Dotychczasowy poziom przy-
chodów pochodz¹cych z Telewizji Polskiej SA pozwala³ na bie¿¹ce funkcjonowanie, jednak nie by³
wystarczaj¹cy dla potrzeb regionu, obejmuj¹cego jedno z najwiêkszych miast wschodniej Polski, obsza-
ru o unikalnej strukturze etnicznej, religijnej i kulturowej, granicz¹cego z Bia³orusi¹ i Litw¹. Podzia³ ten
uwarunkowany by³ nisk¹ gêstoœci¹ zaludnienia województwa podlaskiego. Jednoczeœnie nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e koszty realizacji audycji telewizyjnych s¹ niemal takie same we wszystkich regionach kraju. Dal-
sze ograniczanie finansowania bia³ostockiego oddzia³u TVP uniemo¿liwi realizacjê zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r., która w art. 21 nak³ada na telewizjê publiczn¹
obowi¹zek dostarczenia „ca³emu spo³eczeñstwu i poszczególnym jego czêœciom, zró¿nicowanych pro-
gramów i innych us³ug w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechu-
j¹cych siê pluralizmem, bezstronnoœci¹, wywa¿eniem i niezale¿noœci¹ oraz innowacyjnoœci¹, wysok¹
jakoœci¹ i integralnoœci¹ przekazu”.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o nastêpuj¹ce wyjaœnienie: czy istnieje mo¿-
liwoœæ przeznaczenia z bud¿etu Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, do którego zadañ
nale¿y tak¿e wspó³praca z mniejszoœciami narodowymi i etnicznymi zamieszkuj¹cymi nasz kraj, œrod-
ków finansowych na realizacjê przez bia³ostocki oœrodek TVP SA audycji telewizyjnych skierowanych do
¿yj¹cych w województwie podlaskim mniejszoœci narodowych i etnicznych. Wszak program bia³ostoc-
kiego oœrodka TVP SA skierowany jest do mniejszoœci: bia³oruskiej, litewskiej, ukraiñskiej, rosyjskiej,
karaimskiej i romskiej, zamieszka³ych na terenie Polski. Emituj¹c te audycje bia³ostocki oœrodek TVP
SA realizuje misjê telewizji publicznej. Jednoczeœnie proszê o wyjaœnienie, w jaki sposób bia³ostocki oœ-
rodek TVP SA móg³by siê o te œrodki ubiegaæ.

Z powa¿aniem
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