
Komunikat Przewodniczącego KRRiT 
z  26  sierpnia 2009 roku
w związku z oświadczeniem TVP SA ws odmowy wpisania przez KRS członków Rady Nadzorczej TVP SA

Wobec zawartej w oświadczeniu informacji, iż odmowa dokonania przez Krajowy Rejestr Sądowy wpisu dotyczącego członków Rady Nadzorczej spółki Telewizja Polska SA wynika z niekompletnych danych wniosku stwierdzam, że Krajowa Rada Radiofonii i  Telewizji powołała członków rady, wykonując tym samym ustawowy obowiązek spoczywający na KRRiT, określony w art. 28 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. 
Uchwałę KRRiT nr 312/2009 z 30 lipca 2009 roku niezwłocznie przekazano Zarządowi TVP SA wraz z danymi niezbędnymi w celu podjęcia czynności organizacyjnych związanych z rozpoczęciem działalności przez Radę Nadzorczą TVP SA. 
Obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców spółki spoczywa w całości i wyłącznie na Zarządzie TVP SA zgodnie z art. 321 §1 w zw. z art. 318 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
Obowiązek ten sprowadza się w praktyce do wypełnienia odpowiedniego formularza i do podania danych wymaganych i wskazanych wprost w tym formularzu. 
Zarząd TVP SA nie zwracał się do KRRiT z jakimkolwiek żądaniem odnośnie danych niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku o dokonanie omawianych zmian.  
Fakt złożenia przez uprawniony do tego organ spółki niekompletnego wniosku do KRS oceniam zatem jako działanie w złej wierze, a w zestawieniu z uprzednim zaniechaniem przez Zarząd TVP SA statutowego obowiązku zwołania rady nadzorczej i uniemożliwianiem dostarczenia korespondencji kierowanej od członka nowo powołanej Rady Nadzorczej – jako mogące nosić znamiona działania na szkodę spółki. 
Wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny, a więc w przypadku wyboru członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, to skutek w postaci aktu powołania do organu nadzoru powoduje ważna czynność uprawnionego organu spółki, a nie późniejszy wpis (w tej sprawie) do KRS. Jak podkreśla A. Kidyba – „Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) może działać od chwili ich powołania, gdyż wpis do rejestru ma charakter deklaratoryjny.” Znajduje to potwierdzenie również w treści postanowienia z dnia 29 grudnia 2008 r., którym Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odmówił KRRiT dopuszczenia do udziału w sprawie wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego dla spółki Telewizja Polska S.A. 
Wobec tego zwołanie pierwszego posiedzenia i rozpoczęcie działalności przez rady nadzorcze spółek mediów publicznych nie jest uzależnione od daty dokonania tego wpisu.
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