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Warszawa, 8 lipca 2021 r. 

Czy media w Polsce mają mówić tylko to, czego oczekuje władza? 

Stanowcze NIE wobec zamachu na wolne media 

 

Rada Przedsiębiorczości stanowczo protestuje przeciwko projektowi nowelizacji 

ustawy o radiofonii i telewizji zgłoszonej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. 

Proponowane w niej zmiany pozwolą uznaniowo udzielać koncesji nadawcom 

telewizyjnym i uderzą w podstawy pluralizmu medialnego. To bezprecedensowy 

zamach na polską demokrację, wolność słowa i wolność gospodarczą. 

 

Lex TVN 

Chociaż oficjalnym powodem zmian jest ochrona mediów z polskim kapitałem, motywacje 

polityczne tego projektu są oczywiste. Jego inicjatorzy nawet nie ukrywają, że nowelizacja ma 

uniemożliwić przedłużenie koncesji konkretnemu nadawcy – telewizji TVN, która tworzy 

równowagę dla przekazu rządowego lansowanego w telewizji publicznej. Propozycja zyskała 

już nawet miano Lex TVN, co uwydatnia jej skandaliczny charakter. Celem Lex TVN jest 

eliminacja największego niezależnego medium, które pozwala sobie na krytykę władzy. 

Takie działania legislacyjne są nie do pomyślenia w państwie demokratycznym, w którym 

wolna konkurencja między mediami to jeden z kluczowych instrumentów gwarantowania praw 

obywateli i kontrolowania działań rządzących. 

 

Kto następny? 

Projekt Prawa i Sprawiedliwości nie ma żadnych merytorycznych przesłanek. Dotyczy 

indywidualnego przypadku, przeciwko któremu uruchamia się całą machinę legislacyjną 
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państwa. To nie tylko jawne naruszenie zasad stanowienia prawa, ale przede wszystkim 

niebezpieczny precedens, który pokazuje, że dla każdego konflikt z władzą może się 

zakończyć prawnie usankcjonowanym wykluczeniem – a w przypadku firm nacjonalizacją… 

Pod przykrywką troski o uregulowanie sytuacji na rynku mediów forsowane są 

rozwiązania typowe dla krajów autorytarnych. Czy właśnie tak ma wyglądać nowy polski 

ład w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości? Polscy przedsiębiorcy stanowczo protestują 

przeciwko zamachowi na wolne media, wolność słowa, demokrację i własność prywatną! 

Domagamy się natychmiastowego przerwania prac nad procedowaniem proponowanej 

nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Wzywamy również wszystkie partie polityczne 

do tego, by nie popierały rozwiązań szkodliwych dla polskiego społeczeństwa. 
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