
Warszawa, dnia 18 lutego 2020 r. 

Pani  

El!bieta Witek 

Marsza"ek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej  

 Powiadamiam Pani! Marsza"ek, #e dzia"aj!c na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odmawiam podpisania ustawy z dnia 9 stycznia 

2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o op"atach abonamentowych. 

 W za"!czeniu przesy"am umotywowany wniosek o ponowne rozpatrzenie tej ustawy przez 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Jednocze$nie informuj%, #e do reprezentowania mojego stanowiska w tej sprawie 

upowa#niam Pana/Pani! ...... - Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
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Warszawa, dnia 18 lutego 2020 r. 

Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej 

W n i o s e k   

 Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

odmawiam podpisania ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

oraz ustawy o op atach abonamentowych. 

 Odmow  podpisania ustawy motywuj  nast puj cymi wzgl dami: 

U z a s a d n i e n i e  

 Przekazanie 2 miliardów z otych na media publiczne, jest karygodnym wspieraniem hejtu, 

nienawi ci i oszczerstw wzgl dem wielu grup spo ecznych i opozycji. Telewizja publiczna nie 

wype nia swoich ustawowych zada , nie wype nia za o e  misji publicznej, w której zawiera si  

rzetelne i obiektywne przedstawianie wydarze  politycznych. 

 W kwietniu ubieg ego roku Rada J zyka Polskiego przedstawi a Sejmowi „Sprawozdanie 

o stanie ochrony j zyka polskiego za lata 2016-2017”. Oceniono w nim emitowane w tym czasie 

w „Wiadomo ciach”  tzw. paski informacyjne dotycz ce najwa niejszych wydarze  politycznych 

lat 2016-2017 pod k tem zgodno ci z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o j zyku polskim. Z badania 

wynika, e „j zyk polski nie jest traktowany jako dobro spo eczne, lecz jako instrument w walce 

politycznej s u cy jednemu z podmiotów politycznych w celu kreacji w asnej wizji wiata 
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i narzucania jej obywatelom”. Rada wskazała, że wiele „pasków” posługuje się nieetycznymi 

zabiegami językowymi, takimi jak etykietowanie, stygmatyzacja, stereotypizacja, korzystne dla 

nadawcy operacje na znaczeniu słów.  

 Według Rady dostarczanie nierzetelnego, nieobiektywnego przekazu - w którym trudno 

odróżnić informację od komentarza - sprawia, że należy uznać, iż osoby odpowiedzialne za treść 

„pasków” mogły nie wypełnić obowiązku nałożonego przez ustawodawcę, a polegającego na 

dostarczaniu obywatelom rzetelnej informacji. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich 

sprawozdanie Rady wskazuje, że TVP SA działa z naruszeniem art. 21 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 

1992 r. o radiofonii i telewizji. Stanowi on, że publiczna telewizja realizuje misję publiczną, 

oferując całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom programy, cechujące się 

pluralizmem, bezstronnością wyważeniem i niezależnością.  

 Tymczasem ze sprawozdania  jednoznacznie wynika, że w zbadanym zakresie telewizja 

oferuje społeczeństwu przekaz nierzetelny i nieobiektywny. Sondaż SW Research dla 

„Rzeczpospolitej” z lutego 2018 r. wskazuje, że zaufanie Polaków do publicznego nadawcy jest 

dramatycznie niskie. Z badania wynika, że dwie trzecie Polaków uważa TVP za nieobiektywną. 

 Środki publiczne nie mogą być marnotrawione na polityczną propagandę jednej partii 

w mediach rządowych. Właściwym działaniem jest przekazanie 2 miliardów złotych na leczenie 

chorób nowotworowych. Choroby onkologiczne stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów 

naszych rodaków. Stale rośnie liczba pacjentów u których diagnozuje się nowotwór złośliwy, czego 

przyczyną jest zarówno proces starzenia się społeczeństwa, jak i wzrost narażenia na czynniki 

związane ze stylem życia. 

 Należy zdecydowanie zintensyfikować działania na rzecz zapewnienia równego dostępu 

w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej. Według fundacji 

onkologicznej Alivia, spośród 94 cząsteczek leczniczych zarejestrowanych przez Europejską 

Agencję Leków, w Polsce tylko 34% z nich dostępnych jest częściowo w ramach programów 

lekowych. Brak dostępu polskich pacjentów do nowoczesnego leczenia, w wielu zaawansowanych 

nowotworach pozbawia ich szans na wyleczenie Państwo polskie nie ma prawa pozbawiać nadziei 

pacjentów z zaawansowanymi postaciami nowotworów, z przerzutami nowotworowymi – oni  
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chcą żyć, chcą walczyć do końca, a nie umierać w beznadziei, że ich państwo nie chce o nich 

walczyć, pozbawiając ich refundacji leków onkologicznych, a zamiast tego woli przeznaczyć 

2 miliardy złotych na media publiczne, które nie cechują się żadnym obiektywizmem, a które swoje 

wpływy mogą uzupełnić z reklam.  

 Rocznie z powodu nowotworów umiera ponad 100 tys. osób. To tak, jakby rocznie 

z powierzchni naszego kraju zniknęło miasto wielkości Tarnowa. 5-letnia średnia wyleczalność 

w Polsce dla obu płci wynosi 30%, podczas gdy w krajach skandynawskich i niektórych 

zachodnioeuropejskich 40%, a w USA – 50%. Wedle szacunków, rokrocznie dochodzi do ok. 180 

tys. nowych zachorowań na nowotwory, natomiast według prognoz w 2029 r. liczba zachorowań 

wzrośnie do 220 tys. Są powiaty, jak np. powiat dąbrowski gdzie nie ma ani jednej poradni 

onkologicznej finansowanej przez NFZ.  

 Głównymi problemami polskiej onkologii jest brak kadr medycznych, niska dostępność do 

leczenia, w tym badań profilaktycznych oraz nowoczesnych terapii oraz diagnostyki. Zdecydowanie 

niedostateczna jest również liczba personelu medycznego zajmującego się chorobami 

nowotworowymi. Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej obecnie w Polsce jest 968 lekarzy 

onkologów, 221 lekarzy onkologów dziecięcych oraz 778 patomorfologów.  

 Bez inwestycji w kadry medyczne, czyli zwiększenie liczby lekarzy specjalistów 

w dziedzinie onkologii i lekarzy specjalności pokrewnych oraz poprawy jakości kształcenia kadry 

medycznej nie uda się skutecznie stworzyć kompleksowej strategii onkologicznej. Należy 

niezwłocznie zwiększyć wydatki na inwestycje w naukę i innowacje, wsparcie badań naukowych 

w onkologii, dostęp do innowacyjnych terapii, oraz na zwiększenie liczby leków refundowanych 

i podniesienie liczby pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych. 

 Planowane nakłady na realizację zadań wynikających ze Narodowej Strategii Onkologiczne 

zaplanowane na lata 2020-2030 wynoszą 5 mld 100 mln zł. Przeznaczenie 2 miliardów złotych na 

walkę z chorobami onkologicznymi da szansę wielu naszym rodakom na wyjście z tej strasznej 

choroby.  

Andrzej Duda
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