
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 

nr posiedzenia: 128 

data posiedzenia: 9 lipca 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.” (druk 

senacki nr 1136). 

2. Rozpatrzenie „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności 

w 2018 roku” wraz z „Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji 

w 2018 roku” (druk senacki nr 1192). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Fedorowicz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Ryszard Bonisławski, Barbara Borys-Damięcka, Grzegorz Czelej, Jerzy Fedorowicz, Jan 

Hamerski, Jan Maria Jackowski, Maria Koc, Jarosław Obremski, Maria Pańczyk-Pozdziej,  

Czesław Ryszka, Aleksander Szwed, Barbara Zdrojewska, 

senator: 

Bogdan Borusewicz, 

 

 
goście, m.in.: 

 
Rada Mediów Narodowych: 

przewodniczący Krzysztof Czabański ze współpracownikami, 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: 

przewodniczący Witold Kołodziejski ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r. przedstawił przewodniczący 

RMN Krzysztof Czabański. 

Poinformował, że do działań podejmowanych przez Radę Mediów Narodowych w 2018 r. 

w zakresie jej ustawowych zadań można zaliczyć: kształtowanie składów osobowych zarządów 

i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej, 

wyrażanie zgody na powoływanie dyrektorów oddziałów terenowych TVP SA, a także 

działalność z zakresie powoływania rad programowych spółek publicznej radiofonii i telewizji 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10161/druk/1136.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10283/druk/1192.pdf


 

 

oraz Polskiej Agencji Prasowej. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. 

Senator Jan Maria Jackowski zgłosił wniosek o przyjęcie informacji o działalności Rady 

Mediów Narodowych w 2018 r., a senator Jerzy Fedorowicz zgłosił wniosek o odrzucenie 

informacji RMN. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek senatora Jana Marii Jackowskiego. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Aleksander Szwed. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r. 

(druk senacki nr 1136 S). 

 

Ad 2. 
 

 Informację na temat działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2018 r. przedstawił 

przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski. 

Poinformował, że zadania KRRiT realizowane w 2018 r. dotyczyły m.in.: procedury 

uzgadniania z nadawcami publicznymi planów finansowo-programowych przedsięwzięć 

podejmowanych w celu wykonania zadań misyjnych; kontroli wykorzystania środków 

abonamentowych przeznaczonych dla nadawców publicznych na finansowanie misyjnych 

działań programowych; podziału pomiędzy spółki publicznej radiofonii i telewizji kwoty 

980 mln zł, stanowiącej rekompensatę z tytułu wpływów z opłat abonamentowych utraconych 

w latach 2010–2017 wskutek ustawowych zwolnień niektórych grup społecznych; 

monitorowania programów linearnych i usług na żądanie (VoD) oraz prowadzenia postępowań 

wyjaśniających w zakresie skarg i wniosków.  

Senator Jan Maria Jackowski zgłosił wniosek o przyjęcie sprawozdania KRRiT z działalności 

w 2018 roku, a senator Jerzy Fedorowicz zgłosił wniosek o odrzucenie sprawozdania KRRiT. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek senatora Jana Marii Jackowskiego. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Maria Jackowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności 

w 2018 roku” wraz z „Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji 

w 2018 roku” (druk senacki nr 1192 S). 

 

 

 

Opracowano w BPS 

 


