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SKARGA
Na podstawie art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) wnoszę skargę na działania fundacji Lux
Veritatis jako nadawcy programu „Telewizja Trwam”, naruszające przepisy art. 16 ust. 1 oraz
art. 16 c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz.
2531-tj. ze zm.; dalej: u.r.t.) poprzez nadawanie reklam ukrytych.
Jednocześnie wnoszę o:
1. wydanie - na podstawie art. 10 ust. 4 - decyzji nakazującej zaniechanie przez fundację
Lux Veritatis (nadawcę programu „Telewizja Trwam”), działań naruszających przepisy art.
16 ust. 1 i art. 16c u.r.t.;
2. nałożenie na nadawcę kary pieniężnej w trybie art. 53 ust.1 i 2 u.r.t.

UZASADNIENIE
12 maja od 18:15 przez 70 minut w TV Trwam była nadawana audycja reklamująca WSKSiM, a w
szczególności wydział informatyki tej uczelni. Pracownicy redakcji zachwalali szkołę. O. Benedykt
Cisoń mówił, że „ten dział informatyki, roboty, cieszy się wielką popularnością”, o. Tadeusz Rydzyk
podkreślał: „... I tu jest bardzo ważny element - dobre uczelnie. Z tych uczelni mają wychodzić
najlepsi fachowcy ... ale równocześnie najlepsze charaktery. I duch. I dlatego Wyższa Szkóla
Kultury Społecznej i Medialnej. ...” i dalej: „Uczelnia to ludzie bardzo wykształceni, ludzie
kompetentni, profesorzy, wykładowcy tworzący uczelnię, o wielkich umysłach i wielkich
charakterach, i młodzież, która chce być wielkim(!) ... ” i wreszcie powiedział: „zapraszamy do
naszej uczelni”. Cała audycja, mająca charakter reklamy, nie była oznaczona jako taka.
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Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.r.t. „Reklamy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i
oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy”.
Jednocześnie przepis art. 16c u.r.t. stanowi, że „zakazane jest nadawanie reklamy ukrytej”. Nie
ulega wątpliwości, że wymieniony powyżej przekaz jest przykładem „przekazów,
niepochodzących od nadawcy, zmierzających do promocji sprzedaży albo innych form korzystania
z towarów lub usług”, a także „przedstawiania w audycji towarów, usług, nazwy, firmy, znaku
towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego
usługi”, a zamiarem nadawcy, związanym z uzyskaniem korzyści, jest osiągnięcie skutku
reklamowego, przy czym możliwe jest jednocześnie wprowadzenie publiczności w błąd co do
charakteru przekazu. Tym samym przekazy te mają jednoznacznie charakter reklam i reklam
ukrytych.
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Zgodnie z otrzymaną prośbą, by skargi w sprawie reklam kierować bezpośrednio do Departamentu
Reklamy, przekazuję tam od razu kopię pisma.
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