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L.dz.PE 2070/2019 

ZPO 

  

 Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1914) wnosimy o odczytanie niniejszego sprostowania nieścisłych lub nieprawdziwych informacji, 

które zostały wyemitowane w programie lokalnym Telewizji Lokalnej Trzcianka, w wywiadzie Prezesa 

TTUKST Łukasza Salamandry, nadanym w dniu 17 czerwca 2019r. Wnosimy o opublikowanie 

w/w sprostowania w najbliższym wydaniu programu lokalnego Telewizji Lokalnej Trzcianka o godzinie 

20:00  po uprzednim wyraźnym zapowiedzeniu, zgodnie z wymogami art. 32 wskazanej powyżej 

ustawy. 

Treść sprostowania: 

SPROSTOWANIE 

„W związku emisją w programie lokalnym Telewizji Lokalnej Trzcianka wywiadu Prezesa TTUKST 

Łukasza Salamandry w dniu 17 czerwca 2019r. wskazujemy, iż zawiera on nieścisłe lub nieprawdziwe 

treści. 

Nie są prawdziwe następujące informacje: 

1. czas wywiadu 07:02: "... już w lipcu spotkaliśmy się na rozmowach ze spółdzielnią mieszkaniową 
i spółdzielnia mieszkaniowa zażądała od nas podwyżki za obsługę abonentów. Ta podwyżka 
zaproponowana przez prezesa Mańczaka wynosiła z pięćdziesięciu groszy na dwa pięćdziesiąt od 
abonenta, czyli pięciokrotnie. Takiej kwoty nie byliśmy w stanie zapłacić za obsługę naszych 
abonentów. Po wyliczeniach wstępnych od razu stwierdziliśmy, że lepsza będzie własna kasa, 
prowadzenie własnej kasy niż płacenie takich środków." 

TREŚĆ SPROSTOWANIA 
 
Z tytułu obsługi polegającej na: 

• pobieraniu przez spółdzielnię w imieniu i na rzecz towarzystwa opłat abonamentowych za dostęp 
do telewizji kablowej w każdym miesiącu bieżącego roku w kasie i poprzez bankowość 
elektroniczną, 

• prowadzeniu księgowości finansowej przy pomocy specjalistycznego programu, 

• drukowaniu książeczek opłat, 

• roznoszeniu zawiadomień o zmianie wysokości opłat abonamentowych, 



• windykowaniu zaległości, 
Towarzystwo płaciło Spółdzielni wynagrodzenie w wysokości 1% (jeden procent) łącznej sumy 
należności pobranych w danym miesiącu powiększonych o należny podatek od towarów i usług, tj. 
średnio około 1 045,00 zł netto, 1 285,35 zł brutto. Podstawą wzajemnych rozliczeń nigdy nie była 
liczba abonentów. 

2. czas wywiadu 09:07: "... przede wszystkim, gdy otrzymaliśmy, że tak powiem ruszyliśmy z własną 
kasą okazało się, że zaległości abonentów wynoszą ponad 30 (trzydzieści) tysięcy złotych.”  

TREŚĆ SPROSTOWANIA 
 
Zgodnie z rozliczeniem środków finansowych na dzień 31.10.2018r. saldo rozliczeń przedstawiało się 
następująco: 

• zaległości z tytułu opłat abonamentowych 16 718,42 zł, 

• zaległości z tytułu odsetek 511,43 zł. 
Łączna wysokość zaległości na dzień 31.10.2019r. wynosiła 17 229,85 zł (słownie: siedemnaście tysięcy 
dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 85/100). 

3. czas wywiadu 10:17 " ... znaczy powiem szczerze, że od początku zarząd nie godzi się na to żeby 
płacić 1 300 (słownie: tysiąc trzysta) złotych netto miesięcznie 1 000 (słownie: tysiąc), blisko 1 700 
(słownie: tysiąc siedemset) brutto za dach, za to że mamy anteny na dachu, z których ściągamy 
programy dla naszych abonentów. Płacimy spółdzielni co miesiąc 1 700 (słownie: tysiąc siedemset) 
złotych brutto na ich konto." 

TREŚĆ SPROSTOWANIA 

Od 01.06.2015r. strony łączy umowa, która reguluje kwestię opłat za udostępnienie dachu budynku 
spółdzielni mieszkaniowej pod anteny satelitarne należące do towarzystwa, i określa wysokość opłat 
na 1 300,00 złotych netto (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych), czyli brutto 1 599,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Wysokość opłat wynosi dokładnie tyle ile 
zaoferowano spółdzielni za posadowienie na dachu budynku anten operatorów komórkowych 
działających w Polsce. Wysokość opłat nie uległa zmianie od 2015 roku. 

Nie są ścisłe następujące informacje: 

4. czas wywiadu 10:42: "....dodatkowo wprowadzili nam od listopada opłatę za prąd na klatkach 
schodowych, na których mamy wzmacniacze twierdząc że ta opłata im się należy. Ja uważam, że 
tą opłatę już dawno płacą im tak naprawdę osoby które mieszkają w tych klatkach schodowych bo 
na nich też jest nakładana opłata za prąd, czyli niektórzy płacą podwójnie, ci którzy są naszymi 
abonentami." 

TREŚĆ SPROSTOWANIA 

Do momentu wprowadzenia opłaty za energię elektryczną zasilającą wzmacniacze, to mieszkańcy 
naszych budynków ponosili całość kosztów dostawy energii, w tym energii koniecznej do pracy 
wzmacniaczy. Obciążenie towarzystwa kosztami dostawy energii elektrycznej do wzmacniaczy 
powoduje zmniejszenie wysokości kosztów energii elektrycznej dla wszystkich mieszkańców, w tym 
także dla tych którzy jednocześnie są abonentami towarzystwa. Od kilku lat towarzystwo płaci innym 
zarządcom nieruchomości za energię elektryczną. 



5. czas wywiadu 11:15: "... podniesienie czynszu chociażby przez Spółdzielnie za lokal ten nasz też 
uważam, że nie do końca jest sprawiedliwe gdyż, jak gra kino za ścianą to nie jesteśmy w stanie 
nagrywać programu, musimy w wybranych godzinach to robić, no a otrzymaliśmy podwyżkę. 
Przeniesienie stacji czołowej, ale to już było w nowym roku, to na pewno będę jeszcze o tym w 
przyszłorocznym sprawozdaniu o tym wspominał.” 

TREŚĆ SPROSTOWANIA 

Spółdzielnia podniosła czynsz najmu od dnia 01.01.2019r., po 7 (siedmiu) latach bez regulacji jego 
wysokości. Obecnie czynsz wynosi 16,00 zł/netto/m2, a jego poprzednia wysokość wynosiła 
14,60 zł/netto/m2. Wzrost 9,58%. Podwyżka czynszu najmu nie ma żadnego związku z obsługą Kina 
Osiedlowego. Nigdy nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia od towarzystwa o braku możliwości 
nagrywania programów telewizyjnych z powodu działalności kina.  

6. czas wywiadu  11:55: " ....uregulowaliśmy sprawy związane z prądem, bo do tej pory prąd był 
rozliczany 2/3 towarzystwo, 1/3 spółdzielnia, bo tutaj się znajduje i internet i nasza telewizja. Teraz 
każdy płaci za swój prąd, czyli mamy podlicznik za który płacimy tylko za zużyty prąd, który 
rzeczywiście, za ten prąd który rzeczywiście zużywamy." 

TREŚĆ SPROSTOWANIA 

Sposób rozliczania kosztów dostawy energii elektrycznej został faktycznie uregulowany w przytoczonej 
przez Prezesa Salamandrę konfiguracji (za zgodą stron) w umowie z dnia 26.05.2015r. i trwał od dnia 
01.06.2015 niezmieniony do dnia 31.01.2019r., kiedy to spółdzielnia zamontowała podliczniki energii 
elektrycznej pozwalające dokładnie rozliczyć ilość energii elektrycznej pobranej przez towarzystwo 
i spółdzielnię. Przed dniem 01.06.2015r., całość kosztów dostawy energii elektrycznej 
do wynajmowanych pomieszczeń obciążała SMLW w Trzciance.” 


