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Szanowny Panie Ministrze, 
 
na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP składam interpelację w sprawie bezczynności 

Prezes UKE w przedmiocie udostępnienia TV Trwam częstotliwości na MUX-1. 

Na podstawie §1 ust.2 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 listopada 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Administracji i Cyfryzacji1 oraz w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 

roku o działach administracji rządowej2 sprawuje Pan Minister nadzór nad Prezesem 

UKE.  W ramach tego nadzoru i zgodnie z art. 190 ust.2a ustawy z dnia 16 lipca 2004 

roku – Prawo telekomunikacyjne3 ma Pan prawo do żądania od niego informacji o 

prowadzonej działalności.  

21 listopada br. „Nasz Dziennik” ujawnił, że Magdalena Gaj „nie reaguje na 

wnioski Fundacji w sprawie przyznania częstotliwości Telewizji Trwam”4.  Od 4 

miesięcy TVP S.A. blokuje miejsce na MUX-1 przeznaczone dla Telewizji Trwam 

powołując się na decyzję poprzedniczki Magdaleny Gaj, która ze względu na obecny 

stan faktyczny powinna zostać zmieniona. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2011 roku o wdrożeniu naziemnej 

telewizji cyfrowej5 telewizja publiczna ma obowiązek zwolnić częstotliwości na 

MUX-1 z chwilą, gdy przeznaczony wyłącznie dla niej MUX-3 dotrze z sygnałem do 

95 proc. populacji w kraju, co nastąpiło 23 lipca. W tym samym przepisie 
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wyznaczono ostateczny termin opuszczenia multipleksu 1 bez względu na 

osiągnięty zasięg na 27 kwietnia 2014 roku. Tymczasem TVP nadal zajmuje 

częstotliwości multipleksu pierwszego, powołując się na decyzję rezerwacyjną 

poprzedniej szefowej UKE, która wyznaczyła termin opuszczenia MUX-1 na 27 

kwietnia przyszłego roku.  

Z tego powodu Fundacja Lux Veritatis złożyła 2 września br. wniosek do 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie uchylenia ww. decyzji z prośbą o 

rozpatrzenie go w trybie rozprawy administracyjnej. Po miesiącu – jak podaje „Nasz 

Dziennik” – Prezes Magdalena Gaj poinformowała Fundację o prolongacie 

rozpatrzenia wniosku do 31 października mówiąc o konieczności uzyskania 

„dodatkowych analiz prawnych”.  

Na początku listopada  UKE wszczął postępowanie administracyjne w tej 

sprawie, a na 10 grudnia wyznaczył termin rozprawy administracyjnej jednak 

przyznając Fundacji (nadawcy TV Trwam) status świadka, a nie strony. Według 

wiceministra Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego celem będzie "albo 

cofnięcie rezerwacji dla Telewizji Polskiej, albo ograniczenie jej do tego, co wynika z 

zapisu ustawowego"6. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące 

pytania: 

1. Jakie dodatkowe analizy prawne, o których mowa w piśmie Prezes UKE z 

1 października br., zostały zamówione? 

a. Kiedy zlecono dodatkowe analizy prawne? 

b. Kto jest ich autorem?  

c. Czego dotyczyły? 

d. Jakie były ich konkluzje? 

e. Ile wyniósł koszt ich sporządzenia? 

f. Proszę o przekazanie kopii zleceń UKE na wykonanie 

dodatkowych analiz. 

2. Dlaczego Prezes UKE nie udzieliła odpowiedzi w terminie 31 

października, tak jak sama zapowiadała we wspomnianym piśmie? 
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3. Dlaczego UKE we wszczętym postępowaniu administracyjnym przyznało 

Fundacji Lux Veritatis status świadka, a nie strony? 

4. Komu z uczestników postępowania przyznano status strony? 

5. W jakim terminie należy się spodziewać zakończenia postępowania 

administracyjnego?  

6. Co należy rozumieć przez sformułowanie wiceministra S. Huskowskiego, 

że celem postępowania może być „ograniczenie rezerwacji do tego, co 

wynika z zapisu ustawowego”? 

 

                Z poważaniem, 

 

Maciej Małecki 

 
 


