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						Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
						skwer kard. St. Wyszyńskiego 9
						01-015 Warszawa


 Zawiadamiam KRRiT, iż Radio Maryja, które otrzymało koncesję jako "nadawca społeczny" nadaje reklamy i tym samym łamie warunki tej koncesji w myśl ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. Dz. U. 04.253.2531 art. 4 ust 1a pkt c. W dodatku bloki reklamowe nie s ą oznaczone, wiele reklam negatywnie opisuje konkurencję oraz, co budzi mój niesmak, często reklamy są nadawane tuż przed albo po modlitwach. Przykłady:

 Regularnie, wiele razy dziennie emitowana jest reklama "Naszego Dziennika" (wydawany przez SPES sp. z o.o.). Czasem zapowiadana jest jako informacje o tej gazecie, czasem jako informacje o bli żej nieokreślonej "prasie polskiej".
 Przyk ładowe nagranie z 10 VII 2007 r., godz. 13:04 jest dostępne jako:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070710130419.wav

	Reklama "Naszego Dziennika" jako jedynego pisma "czysto polskiego", konkurencja jest przedstawiana jako "antypolska i antykatolicka".

 Przyk ład z 13 VII 2007 r., godz. 13:04:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070713130402.wav

	 Inna wersja sta łej reklamy "Naszego Dziennika". Po niej kolejna reklama: "czytaj codziennie <<Nasz Dziennik>> i zachęcaj do tego innych".

 Przyk ład z 25 VI 2007 r., godz. 21:45:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070625214429.wav

	 Co tydzie ń nadawana jest kilkunastominutowa reklama tygodnika "Niedziela", słuchacze zachęcani są do kupna, podawana jest cena.

 Przyk ład z 13 VII 2007 r., godz. 14:45, zaraz po reklamie Fundacji Nasza
Przyszłość:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070713144413.wav

	 Co tydzie ń nadawana jest kilkuminutowa reklama tygodnika "Źródło".

 Przyk ład z 30 VI 2007 r., godz. 20:50:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070630205015.wav

	 Reklamowane s ą zestawy do odbioru telewizji satelitarnej sprzedawane przez prywatną Fundację Lux Veritatis. W programie dla zagranicy (między 2 a 3) pojawia się reklama sprzedaży takich zestawów w Stanach Zjednoczonych przez firmę Sadoun Satellite Sales.

 Przyk ład z 4 VII 2007 r., godz. 02:18:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070704021816.wav
 Przyk ład z 6 VII 2007 r., godz. 02:14:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070706021359.wav

	 Sprzeda ż książek przez Fundację Nasza Przyszłość.

 Przyk ład z 13 VII 2007 r., godz. 14:44:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070713144413.wav

	 Reklama pisma dla dzieci: "Czytajmy razem <<Anio ła Stróża>>". Po tym wezwaniu w reklamie znajduje się program dla dzieci, po którym (tu o 19:45) lektor zwraca się do dzieci żeby namówiły rodziców albo babcię do zaprenumerowania pisma, które sprzedawane jest z płytami kompaktowymi. Podawane są informacje jak zamówić pismo.

 Przyk ład z 12 VII 2007 r., godz. 19:34:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070712193238.wav

	 Reklama nowego programu TV Trwam (w łasność Fundacji Lux Veritatis).

 Przyk ład z 12 VII 2007 r., godz. 00:09:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070712000927.wav

	 Zach ęta do wpłacania na Radio Maryja i na TV Trwam Fundacji Lux Veritatis.

 Przyk ład z 12 VII 2007 r., godz. 20:52:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070712205150.wav

	 Reklama Fundacji Nasza Przysz łość oraz pism "Rodzina Radia Maryja" (wydawane przez Fundację Nasza Przyszłość), "Anioł Stróż", "Różaniec", "Sygnały Troski" (wydawane przez ss. loretanki), "Nasz Dziennik", "Niedziela". Pisma te nie są wydawane przez oo. redemptorystów, więc reklamy żadnego z nich nie można uznać za reklamę wewnętrzną. Ścisły związek ze stacją nadającą reklamy sugeruje tytuł "Rodzina Radia Maryja", ale i to pismo jest wydawane przez inny podmiot.

 Przyk ład z 11 VII 2007 r., godz. 19:29:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070711192851.wav

	 Informacje o pikniku w Kanadzie, z kt órego dochód zostanie przeznaczony na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej należącą do Fundacji Lux Veritatis.

 Przyk ład z 11 VII 2007 r., godz. 02:11:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070711021107.wav

	 Reklamy ("Uwaga maturzy ści..." i "Kochana rodzino...") zachęcające do zapisania się na płatne studia w prywatnej uczelni WSKSiM Fundacji Lux Veritatis.

 Przyk ład z 10 VII 2007 r., godz. 22:53:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070710225331.wav
 Przyk ład z 13 VII 2007 r., godz. 00:11:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070713001144.wav

	 Reklama u żywająca nagrania fragmentu wypowiedzi papieża Jana Pawła II, zachęcająca do wpłat na Radio Maryja, "Nasz Dziennik", TV Trwam i WSKSiM (dwie ostatnie należące do Fundacji Lux Veritatis). W ramach reklamy podawane są tylko konta Radia Maryja, mimo, że reklama wyraźnie zachęca zarówno słuchaczy RM, jak widzów TV Trwam do pomagania "tym dziełom". Nie jest jasne jak można pomagać finansowo innemu podmiotowi wpłacając pieniądze na konta Radia Maryja.

 Przyk ład z 13 VII 2007 r., godz. 00:19:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070713001910.wav

	 Reklama zaczynaj ąca się od słów "Jan Paweł II powiedział do nas...", wspominająca o pielgrzymce, a potem zachęcająca do kupna książek, kalendarzy i filmów na płytach DVD sprzedawanych przez Fundację Nasza Przyszłość.

 Przyk ład z 7 VII 2007 r., godz. 14:19:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/reklamy/rm20070707141924.wav

 i wiele, wiele innych. Na podstawie art. 6 ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. Dz. U. 04.253.2531 KRRiT ma obowiązek sprawowania kontroli dzialalności nadawców (w tym nadawców społecznych). KRRiT by ła informowana o tym problemie już w poprzedniej kadencji, ale wtedy działała niezbyt sprawnie. Bez reakcji pozostały wysyłane w tej sprawie do sekretariatu przewodniczącej Danuty Waniek e-maile z 14 XI 2003 r., 18 VIII 2004 r. i 9 IX 2005 r. O reklamach w Radiu Maryja pisała również w grudniu 2003 r. "Gazeta Wyborcza": http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,63546,1836176.html
 Prosz ę o interwencję w tej sprawie.
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