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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Bogdana Borusewicza 

podczas 27. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 lipca 2021 roku 

dotyczące przedłużenia koncesji dla telewizji TVN24, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

wyjaśnień.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 29 grudnia 1992 roku (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 805) organem właściwym w sprawach koncesji na rozpowszechnianie 

programów radiowych i telewizyjnych jest Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji, który podejmuje decyzję w sprawie koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady. 

 Wymóg oparcia decyzji na uchwale Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest konsekwencją 

przypisania Krajowej Radzie podstawowych zadań w zakresie radiofonii i telewizji oraz 

kolegialnego charakteru Krajowej Rady. Pozbawienie Rady wpływu na rozstrzygnięcia 

koncesyjne byłoby trudne do pogodzenia z jej konstytucyjnymi zadaniami. Zgodnie z 

wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 1 października 1998 r. (syg. akt II SA 

916/97, II SA 920/97, Legalis) KRRiT ma pozycję ustrojową wyższą niż jej Przewodniczący i 

dlatego na niej spoczywa główny ciężar rozstrzygania o udzieleniu bądź odmowie udzielenia 

koncesji. Wprawdzie polski system prawny nie wyklucza możliwości wydawania decyzji 

administracyjnych przez kolegialne organy administracji, to jednak ustawodawca z różnych 

powodów uznał, że powierzenie kompetencji do wydania decyzji organowi jednoosobowemu 

jest rozwiązaniem bardziej właściwym. Obowiązek podejmowania decyzji na podstawie 

uchwały KRRiT pozwala na połączenie zalet kolegialności występujących w działaniu Rady z 
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operatywnością zapewnianą przez organ jednoosobowy, jakim jest jej Przewodniczący. 

Podejmowanie decyzji na podstawie uchwały KRRiT oznacza, że każda decyzja 

Przewodniczącego musi być poprzedzona uchwałą Krajowej Rady.  W przypadku wniosku o 

udzielenie koncesji na kolejny okres organ koncesyjny ocenia wniosek w zakresie wskazanym 

w art. 35a ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, badając czy nie występuje którakolwiek z 

okoliczności wskazanych w art. 38 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Decyzja Przewodniczącego Krajowej 

Rady w sprawie koncesji jest ostateczna. Do decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady stosuje 

się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego z odstępstwami wynikającymi z ustawy 

o radiofonii i telewizji. Oznacza to, iż decyzje koncesyjne Krajowej Rady podlegają kontroli 

sądowej.

Podkreślić należy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest konstytucyjnym 

organem państwowym zaliczanym, zgodnie z systematyką przyjętą w Konstytucji, do 

organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Jest ona organem niezależnym od władzy 

wykonawczej, w tym od Rady Ministrów. W sposób samodzielny podejmuje decyzje w 

zakresie w jakim jest do tego umocowana na podstawie przepisów prawa, w tym do 

wydawania decyzji w przedmiocie udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów 

radiowych i telewizyjnych. Dlatego też wszelkie pytania dotyczące obecnie trwającego procesu 

odnowienia koncesji dla programu TVN24 należy kierować do Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji jako organu, który bezpośrednio zajmuje się sprawą przyznania w/w koncesji. 

Jednocześnie informuję, iż projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk 

1389) jest projektem poselskim.

Z poważaniem 

z up. MINISTRA KULTURY, 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

I SPORTU
SEKRETARZ STANU

Jarosław Sellin

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ochrona-danych-osobowych/informacja-o-zasadach-przetwarzania-danych-osobowych.php

		2021-08-17T14:19:43+0000
	Jarosław Daniel Sellin




