
 

 
 
KRS: 0000373102           NIP: 7010281033                  ING Bank Śląski nr konta: 30 1050 1764 1000 0023 5594 2596 
 

 

Związek Pracodawców Mediów 
Elektronicznych i Telekomunikacji  

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 
00-116 Warszawa 
tel: +48 885 808 015 

 

 
Warszawa 28.05.2021 

 
 

Telewizja Polska S.A. 

z siedzibą w Warszawie 
 
 
 

Szanowni Państwo, 

 

W związku ze skierowaną do członków ZPMEiT Mediakom ofertą dotyczącą warunków 

reemisji w sieciach kablowych programu TVP 4K, w którym emitowane będą transmisje 

meczów Euro 2020 pozwalamy sobie zauważyć, że stoi ona w sprzeczności z deklaracją 

złożoną przez pana Prezesa Jacka Kurskiego, iż „dzięki Telewizji Polskiej tak ważne 

wydarzenie sportowe, jakim są mistrzostwa UEFA Euro 2020, będzie dostępne dla wszystkich 

Polaków, nieodpłatnie i na równych zasadach, a dodatkowo w najlepszym standardzie 

nadawania - programie TVP 4K. To doskonały przykład tego, w jaki sposób realizujemy misję 

mediów publicznych, którą jest wzmacnianie narodowej wspólnoty wbrew wykluczeniu i 

podziałom.” (https://satkurier.pl/news/204561/gdzie-kanal-tvp-4k-bedzie-dostepny-kiedy-

start.html) . 

 

Pragniemy zauważyć, że żądanie od dostawców usług telewizji kablowej opłat licencyjnych za 

możliwość rozprowadzania programu w sieciach i tym samym udostępniania ich abonentom, 

kłóci się z wyżej przytoczonym oświadczeniem. By pokryć koszty opłat licencyjnych dostawcy 

usług zmuszeni będą pobierać opłaty od abonentów końcowych, a co za tym idzie program 

TVP 4K nie będzie nieodpłatnie i na równych zasadach dostępny dla wszystkich Polaków. By 

móc obejrzeć Euro 2020 odbiorcy, którzy korzystają z usług dostawców usług telewizji 

kablowej będą musieli uiścić opłaty, będące skutkiem obciążenia operatorów opłatami 

licencyjnymi. Należy przy tym podnieść, że członkowie Mediakom należą do grona małych i 

średnich przedsiębiorców, a więc tych, którzy w dużej mierze zapewniają dostęp do telewizji 

mieszkańcom mniejszych miejscowości, nie przekraczających 100.000 mieszkańców. Polityka 

TVP, zgodnie z którą od dostawców usług dla takiego abonenta pobierana będzie opłata 

licencyjna zarówno jednorazowa, jak i od każdego abonenta, prowadzi do dyskryminacji takich 

abonentów i nierównego ich traktowania. Ci odbiorcy, którzy korzystają z telewizji naziemnej, 

będą odbierać program za darmo, podczas gdy ci, którzy korzystają z telewizji kablowej, będą 

za program płacić.  Ponadto, wedle naszej wiedzy, nie wszyscy dostawcy usług telewizji będą 

obciążani takimi opłatami – nie będą one pobierane od Emitel SA oraz od Canal+. Prowadzi to 

do dalszych przypadków nierównego i dyskryminującego traktowania odbiorców końcowych, a 

nadto stanowi przejaw nierównego traktowania kontrahentów, tj. dostawców usług telewizji, 

przez TVP. Rodzi to także poważne obawy, czy praktyka taka nie narusza przepisów ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów, a to w skutek nadużywania przez TVP pozycji 

monopolistycznej poprzez stosowanie w podobnych umowach z dostawcami usług telewizji 

niejednolitych warunków umów, stwarzających im zróżnicowane warunki konkurencji, a także 

w skutek stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów poprzez 

różnicowanie ich sytuacji w zależności od źródła pozyskiwania dostępu do programu.  

 

W świetle powyższego, by umożliwić pełną realizację przytoczonej na początku pisma 

https://satkurier.pl/news/204561/gdzie-kanal-tvp-4k-bedzie-dostepny-kiedy-start.html
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deklaracji pana Prezesa Jacka Kurskiego, iż program TVP 4K i transmisje Euro 2020 będą 

dostępne dla wszystkich Polaków nieodpłatnie i  na równych zasadach, a także 

wyeliminowania ryzyka naruszania przez TVP przepisów powołanej wyżej ustawy, gotowi 

jesteśmy zadeklarować w imieniu naszych członków, że o ile TVP odstąpi od żądania 

uiszczania opłat licencyjnych za możliwość rozprowadzania TVP 4K w ich sieciach, nie będą 

oni pobierać od swoich abonentów żadnych dodatkowych opłat za możliwość odbioru tego 

programu. Dzięki temu wszyscy Polacy będą mogli odbierać program na takich samych, 

równych i niedyskryminujących zasadach - zarówno odbiorcy telewizji naziemnej jak i 

korzystający z usług telewizji kablowej.  

 

Liczymy na to, że podzielą Państwo nasze stanowisko i zrewidują warunki oferty 

przedstawionej członkom Mediakom. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Zarząd ZPMEiT MEDIAKOM 

 

Krzysztof Kacprowicz 

Jerzy Nowicki 

Ryszard Młynarczyk 

 


