
Stanowisko Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Białymstoku z dnia 12.01.2010 r. 

w sprawie ograniczenia finansowania Oddziału w roku 2010.     Rada Programowa TVP S.A. Oddział w Białymstoku zdecydowanie protestuje przeciw drastycznemu – blisko 50-procentowemu ograniczeniu finansowania białostockiego ośrodka Telewizji Polskiej w 2010 roku. Zmniejszenie dochodów  z abonamentu oraz reklam emitowanych  w TVP Info zmusi Oddział do redukcji kosztów, co z dużym prawdopodobieństwem obniży jakość emitowanego programu.  Telewizja regionalna, która chce prawidłowo spełniać swoją misję publiczną wymaga należytego finansowania. Dotychczasowy poziom przychodów pochodzących  z Telewizji Polskiej S.A. pozwalał na bieżące funkcjonowanie, jednak nie był wystarczający dla potrzeb regionu, obejmującego jedno z największych miast wschodniej Polski, obszaru o unikalnej strukturze etnicznej, religijnej  i kulturowej, graniczącego z Republiką Białoruś. Podział ten uwarunkowany był niską gęstością zaludnienia województwa podlaskiego. Jednocześnie, należy zauważyć, że koszty realizacji audycji telewizyjnych są niemal takie same we wszystkich regionach kraju.   Dalsze ograniczanie finansowania białostockiego oddziału TVP uniemożliwi realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.  o radiofonii i telewizji, która w artykule 21 nakłada na publiczną telewizję obowiązek dostarczania „całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem  i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”.  Planowana redukcja kosztów wymusi zawieszenie znanych, rozpoznawanych  i cenionych programów, rezygnację z produkcji unikalnych reportaży nagradzanych na forum ogólnopolskim, marginalizację magazynów wpisujących się w misję telewizji publicznej dotyczących kultury, spraw regionalnych, edukacji, historii. Ich miejsce zajmą zaś programy archiwalne i sponsorowane.  Oddział TVP S.A. w Białymstoku jest świetnie wyposażony i przygotowany do zaawansowanych produkcji telewizyjnych. Niewykorzystanie tego potencjału, którego 



budowanie wymagało czasu i znacznych środków finansowych będzie niepowetowaną stratą.  Rozumiejąc trudną sytuację finansową mediów publicznych związaną ze spadkiem dochodów z abonamentu, jako widzowie oraz przedstawiciele różnorodnych środowisk, apelujemy o rozważne działania, które pozwolą przetrwać telewizji regionalnej i nie zniweczą jej wieloletniego dorobku. Tak duże ograniczenie finansowania ośrodka jest niedopuszczalne i przeczy zobowiązaniom telewizji publicznej wobec społeczeństwa.   Przewodniczący Rady Programowej   Adam Dębski           Otrzymują: Zarząd TVP S.A. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Parlamentarzyści Województwa Podlaskiego Media 


