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Szanowny Pan
Witold Kołodziejski
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Szanowny Panie Przewodniczący,
W imieniu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), po raz kolejny pragniemy
zwrócić się do Pana Przewodniczącego z prośbą o wsparcie w rozwiązaniu problemu jednej z
naszych firm członkowskich, tj. TVN/Discovery dot. impasu w wydaniu decyzji o przedłużeniu
koncesji na polskim rynku mediów tym razem dla stacji TVN7.
W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczasowej koncesji w dniu 25
lutego 2022 r., właściciel TVN7 wystąpił z wnioskiem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
o przedłużenie praw do nadawania tego kanału. Mimo spełnienia wszystkich niezbędnych
warunków formalnych i złożenia wniosku z dużym wyprzedzeniem – tj. 23 grudnia 2020 r.,
ponad rok przed wygaśnięciem obecnej koncesji – regulator nadal nie wydał decyzji o jej
przedłużeniu.
Według KRRiT powodem są wątpliwości, co do przestrzegania przez TVN/Discovery art. 35
ustawy o radiofonii i telewizji, który reguluje zakres własności zagranicznej nad podmiotem
medialnym. Należy jednak podkreślić, iż niniejszy przepis nie dotyczy jednak podmiotów
zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej, stacja TVN7 należy do spółki zarejestrowanej
w Holandii, Polish Television Holding BV, w związku z powyższym spełnia wszystkie warunki
formalne. Należy podkreślić, iż w tym samym stanie prawnym został rozpatrzony wniosek dla
TVN24, który zakończył się przedłużeniem koncesji.
Mając na uwadze powyższe, wyrażamy głęboką nadzieję, że koncesja zostanie wydana, nie
mniej jednak prosimy Pana Przewodniczącego o pomoc w rozwiązaniu przedłużającego się
procedowania wniosku i w jak najszybszym wydaniu decyzji. Należy podkreślić, iż niniejszy
stan sprawy – w związku ze zbliżającym się upływem terminu bieżącej koncesji – wywołuje
nasze głębokie zaniepokojenie, co do dalszej możliwości działania TVN7. Sam proces w
wydaniu koncesji a w szczególności jego wynik jest i będzie szeroko obserwowany przez
środowisko inwestorów zagranicznych i uważamy, że może wywrzeć znaczący wpływ na
dalsze decyzje inwestycyjne w Polsce.
W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji Pana Przewodniczącego. Osobą do
kontaktu jest Karol Witaszek, Koordynator ds. prawnych i polityki publicznej,
karol.witaszek@amcham.pl, nr. tel: 690 087 660
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