
 
STANOWISKO 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
z dnia 23 marca 2006 roku  

 
w sprawie obowiązku złożenia sprawozdania  

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
za 2005 rok 

 
 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji Krajowa Rada 
Radiofoniii Telewizji corocznie, do końca marca, przedstawia Sejmowi RP, Senatowi RP i 
Prezydentowi RP „sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację 
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji”.  

Na podstawie ustawy z 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w 
podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, 
radiofonii i telewizji (DZ.U. Nr 267 poz. 2258, z 2005) wygasła z mocy prawa kadencja 
dotychczasowej dziewięcioosobowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której pracami do 
30 grudnia 2005 roku kierowała Przewodnicząca KRRiT Danuta Waniek.  

Wyżej wymieniona ustawa w art. 7 ust. 1 ustala nowy skład Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 
1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. 

Od 31 stycznia 2006 roku funkcję Przewodniczącego KRRiT sprawuje Elżbieta Kruk. 
Nowy, pięcioosobowy skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rozpoczął działalność 
w dniu 6 lutego 2006 roku.  

Wyżej wymienione oczywiste względy, wynikające z przepisów prawnych powodują, 
że nowo powołana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie może odpowiadać za działalność 
prowadzoną w 2005 roku, jako roku sprawozdawczym. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjmuje tę działalność do wiadomości 
i prowadząc dalsze postępowania, wynikające z ustawowego zakresu kompetencji, będzie 
rozważać i uwzględnić jej skutki w swoich decyzjach w granicach określonych prawem.  

Sprawozdanie z działalności KRRiT w 2005 roku wraz z informacją o podstawowych 
problemach radiofonii i telewizji będzie brane pod uwagę w pracach nowo powołanej KRRiT. 
Na podobnych zasadach będą rozważane inne dokumenty wypracowane przez Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji działającą do 30 grudnia 2005 roku. Do tych dokumentów należą w 
szczególności  
- „Strategia państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005 – 2020” , 
- „Działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie wprowadzania naziemnej 
telewizji cyfrowej w Polsce”, 
- „Obrona lokalności i demokracji lokalnej - Strategia działania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji na rzecz ochrony lokalnego charakteru i pluralizmu oferty programowej 
w lokalnych mediach elektronicznych”.  

Należy w tym miejscu podkreślić, że ustanowienie w systemie administracji 
państwowej nowego organu, jakim jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz 
ustalenie w znowelizowanej ustawie o radiofonii i telewizji, a także w ustawie Prawo 
telekomunikacyjne, innego niż dotychczas podziału kompetencji pomiędzy organem regulacji 
telekomunikacji a organem regulacji radiofonii i telewizji, jako etapu przejściowego 
w budowie zintegrowanego regulatora powoduje, że niezbędne staje się dokonanie analizy 
oraz aktualizacji wyżej wskazanych dokumentów.  



Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie w tym zakresie współpracować 
z Prezesem Rady Ministrów, w celu wykonania ustawowego obowiązku projektowania 
kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji (art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy), 
a także ze wszystkimi innymi organami administracji państwowej, których kompetencje 
obejmują wykonywanie zadań z dziedziny mediów audiowizualnych, w szczególności zaś 
z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pragnie w tym miejscu podkreślić, że 
niezmiernie pilną dla rozwoju rynku mediów audiowizualnych pozostaje nadal potrzeba 
przygotowania wszechstronnej tzw. dużej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. 
Nowelizacja ta uwzględniać powinna wynik doświadczeń w stosowaniu dotychczasowych 
przepisów oraz określenie zakresu regulacji nowych zjawisk na rynku mediów 
elektronicznych w dobie nowoczesnych technik komunikacji i przenikania się rynków 
różnych obszarów działalności gospodarczej oraz obszarów aktywności odbiorców 
programów lub usług, w tym także wobec koncentracji kapitału i jej wpływu na zachowanie 
pluralizmu treści informacyjnych. 

Tak opracowane prawo medialne powinno stać się podstawą stworzenia 
nowoczesnego ładu medialnego i wprowadzenia Polski w etap społeczeństwa 
informacyjnego. Jest to nieuchronna konsekwencja postępu technicznego i rozwoju 
technologii w dziedzinie środków komunikacji. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji deklaruje swoje uczestnictwo w tym procesie 
i współpracę ze wszystkimi organami państwa. 

Czyniąc obecnie zadość obowiązkowi prawnemu wynikającemu z art. 12 ust. 1 i 2 
ustawy o radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę 
o przedstawieniu Sejmowi RP, Senatowi RP i Prezydentowi RP, a także Prezesowi Rady 
Ministrów sprawozdania z działalności KRRiT w 2005 roku wraz z informacją 
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, zaistniałych w 2005 roku.  
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