O Ś W I A D C Z E N I E


W związku z informacjami o inicjatywie Platformy Obywatelskiej, w której zapowiedziano zamiar postawienia pani Elżbiety Kruk przed Trybunałem Stanu za „sparaliżowanie działania organu konstytucyjnego” czuję się w obowiązku stanowczo zaprzeczyć tym ocenom, a zamiar skierowania wniosku do Trybunału Stanu uznać za element kampanii wyborczej. Zapowiedź ta nie ma nic wspólnego z rzeczywistą oceną obecnej pracy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz działań jej byłej Przewodniczącej i wynika w oczywisty sposób z nieznajomości uregulowań prawnych dotyczących pracy Krajowej Rady.
Pragnę więc przypomnieć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem kolegialnym działającym przez cały czas w pełnym składzie ustawowym i nie ma przeszkód do podejmowania uchwał przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w sprawach, w których ustawa o radiofonii i telewizji wyraźnie przyznaje jej kompetencje do działania.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.), ma pełne kompetencje do wydawania uchwał i może dokonywać w szczególności następujących czynności:
	wydawać uchwały w sprawie regulaminu swych obrad (art. 9 ust. 3 u.r.t.);

wydawać uchwały w sprawie regulaminu dotyczącego organizacji i trybu działania Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji(art.11 ust.2 u.r.t.);
przedstawiać Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji (art. 12 ust. 1 u.r.t.);
przedstawiać corocznie Prezesowi Rady Ministrów informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji(art. 12 ust.  u.r.t.);
powoływać członków rad nadzorczych i rad programowych (art. 28 ust. 1 i art. 28a ust. 1  u.r.t.);
ustalać wysokość diet wypłacanych członkom rad programowych (art. 28a ust. 4 u.r.t.);
udzielać zgody na zmianę statutu spółek publicznej radiofonii i telewizji (art. 29 ust. 3 u.r.t.);
określać na wniosek zarządu spółki, po zasięgnięciu opinii dyrektorów terenowych oddziałów, minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały spółki w poszczególnych programach ogólnokrajowych (art. 30 ust. 5 u.r.t.);
wyrażać zgodę na tworzenie przez spółki, w celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej, przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa (art. 32 u.r.t.);
wydawać uchwały w sprawach koncesji (art. 33 ust. 3 u.r.t.);
ustalać sposób podziału wpływów z opłat abonamentowych dla spółek publicznej radiofonii i telewizji na realizację misji (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych);
wydawać uchwały w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych (art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych).
Na posiedzeniu 25 września 2007 roku Przewodnicząca KRRiT p. Elżbieta Kruk wyznaczyła dalszy ciąg obrad Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 26 września 2007 roku i zgodnie z paragrafem 4 punkt 1 uchwały KRRiT nr 40 z 16 lutego 1996 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac KRRiT, upoważniła mnie do prowadzenia dalszych obrad. 
Krajowa Rada w pełni zaakceptowała tę decyzję i podjęła swoje prace nie dopuszczając do żadnych zaniedbań lub zaległości. Od momentu przyjęcia rezygnacji p. Elżbiety Kruk przez Prezydenta RP Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji regularnie obraduje. Podjęliśmy w tym czasie 15 uchwał koncesyjnych, 6 uchwał w innych sprawach, w tym uchwałę nr 582/2007 w której zwróciliśmy się do Zarządów „Telewizji Polskiej” SA i „Polskiego Radia” SA o przekazanie w okresie wyborczym w cyklach tygodniowych informacji o czasie wystąpień przedstawicieli Rządu, Prezydenta, partii politycznych i związków zawodowych. Wszystkim uchwałom nadano właściwy, prawnie określony bieg. Krajowa Rada w tym czasie spotkała się również z przedstawicielami OBWE (5 X 2007 roku) oraz przedstawicielami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w celu omówienia zagadnień związanych z warunkami i polityką rozwoju usług telewizji mobilnej w Polsce (9 X 2007 roku).
Działalność Krajowej Rady jest efektywna, reagujemy na bieżąco na sytuację w mediach. Dobrym tego przykładem jest podjęcie wczoraj tj 9 października stanowiska, w którym KRRiT zwróciła się do Zarządu Telewizji Polskiej S.A. o zmianę metodologii liczenia czasu, tak aby możliwe było wyraźne oddzielenie czasu poświęconego na informacje o działaniu rządu od wystąpień wyborczych. W stanowisku tym, podjętym jednogłośnie, pozytywnie oceniliśmy zapowiedź audycji publicystycznych przedstawionych przez Telewizję Polską S.A. i Polskie Radio S.A. w okresie przedwyborczym. Będzie również prowadzony monitoring audycji publicystycznych w okresie kampanii wyborczej w programach Telewizji Polskiej S.A. tj TVP 1, TVP 2 i TVP Info oraz programach Polskiego Radia S.A.
Bez żadnych przerw czy zakłóceń pracuje również Biuro KRRiT będące organem wykonawczym KRRiT. 
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