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Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisji Europejskiej 10 maja 2011 

roku przyjęła wstępną  opinię, że system finansowania Telewizji Polskiej S.A. 

wymaga doprecyzowania przepisów prawa polskiego w zakresie niektórych 

elementów tworzących definicję misji publicznej. 

Należy podkreślić, iż Komisja Europejska nigdy nie podważała i nie 

podważa obecnie samej instytucji abonamentu, który istniał w Polsce przed 

wejściem do Unii Europejskiej i nigdy nie był kwestionowany przez organy 

unijne jako niedozwolona pomoc publiczna, nieuzasadniona w świetle prawa 

europejskiego. Również system nadzoru nad sposobem finansowania mediów 

publicznych, sprawowany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, został w 

zasadniczej części uznany za zgodny z wymogami europejskimi. Komisja 

Europejska postuluje natomiast uściślenie zasad skutecznego nadzoru nad 

realizacją misji publicznej przez TVP S.A.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, przygotowuje szczegółowe stanowisko dotyczące 

wstępnej opinii Komisji. Poprzednie stanowisko, Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji przedstawiła w 2008 roku, oddalając zarzuty wyrażone w ówczesnym 

wystąpieniu Komisji, zainicjowanym wskutek skargi nadawców komercyjnych.  

Zgadzając się z postulatem Komisji co do konieczności doprecyzowania 

polskiego prawa w zakresie finansowania mediów publicznych, Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji podkreśla, iż zmiany te pozostaną jednak bez wpływu na 

samo istnienie abonamentu, jako prawnej formy finansowania mediów w 



 
 

Polsce. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła działania w celu 

uszczelnienia i usprawnienia systemu poboru abonamentu, kierując się 

wskazaniami wyrażonymi w m.in. orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.  

Przyjęte w ubiegłym roku nowe rozwiązania dotyczące sporządzania 

planów finansowo – programowych pozwolą Krajowej Radzie Radiofonii i 

Telewizji na ocenę misyjnych zamierzeń programowych nadawców 

publicznych, a także na późniejsze rozliczenie przekazanych środków 

finansowych oraz dokładną kontrolę ich wydatkowania.  W ocenie KRRiT 

znowelizowane przepisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Komisji 

Europejskiej w zakresie stworzenia skutecznego nadzoru nad działalnością 

nadawców publicznych przez niezależny organ.  
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