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Protokół szóstego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności 

 

 

 

13 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony 

Praworządności, którego tematem była: „Analiza ustawy o zmianie ustawy o radiofonii  

i telewizji – tzw. lex TVN”. Przewodniczący Zespołu, poseł Piotr Zientarski na wstępie 

podkreślił, że Zespół skupia wszystkie siły polityczne, które uznają prymat Konstytucji. 

Zespół jest nie tylko forum dyskusyjnym, ale w tym przypadku zastępuje prace w komisjach, 

które w Sejmie nie mogły normalnie procedować nad tą ustawą, Przewodniczący zauważył,  

że w Sejmie nie ma możliwości zapoznania się z ekspertyzami, nie odbywa się merytoryczna 

dyskusja a czas na wystąpienia ograniczono do jednej minuty. Natomiast na posiedzeniu 

Zespołu dyskutuje się nad wadami i zaletami rozwiązań zawartych w ustawie, wysłuchuje 

opinii ekspertów, co jest miernikiem poważnej dyskusji.  

 

Wiceprzewodnicząca Zespołu, Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-

Stanecka podkreśliła, że Senat odrzucił ustawę kierując się ekspertyzami, które negatywnie 

ją oceniły. „Ustawa wróci do Sejmu lecz nie wiadomo, co będzie dalej - czy trafi ona do tzw. 

„zamrażarki”, czy też veto senackie Sejm odrzuci, czy zawetuje ją Prezydent Andrzej Duda ?” 

Wiceprzewodnicząca zespołu stwierdziła, że ewidentnie mamy do czynienia  

z przejmowaniem przez państwo rynku mediów i przez to zagrożony jest konstytucyjnie 

zapewniony dostęp obywateli do niezależnych informacji. Społeczeństwo ma prawo do 

wolnych mediów, niestety omawiana ustawa je odbiera. Wiceprzewodnicząca Zespołu uważa, 

że należy wskazać społeczeństwu jakimi wartościami są wolne media, jak ważna jest ich 

różnorodność. Licząc od czasów transformacji, już dwa pokolenia nie pamiętają, co oznacza 

brak dostępu do wolnych, niezależnych od władzy mediów. Na zakończenie 

wiceprzewodnicząca poinformowała, że 30 września odbędzie się kolejne posiedzenie 

zespołu a jego tematem będzie „Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich”.  

 



W opinii Wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego nie ma wątpliwości, że próba 

przejęcia przez rząd rynku mediów nie powiedzie się, ale nie ma też wątpliwości, że kolejna 

próba zostanie podjęta. Wicemarszałek określił tę sytuację jako pełzający przewrót ustrojowy. 

Przekształcanie ustroju w ustrój autorytarny napotyka na dwie bariery. Pierwsza bariera  

to członkostwo w Unii Europejskiej bo ono jest gwarancją, że nie zostanie zaprowadzona 

dyktatura albowiem państwo dyktatorskie nie może być częścią składową Unii. Drugą barierą 

są wolne media. Dyskusja o nich to dyskusja o wolności. Bronimy TVN, ponieważ nie jest to 

spór wyłącznie o charakterze prawnym czy ustrojowym, ale chodzi w nim o naszą wolność.  

 

Wiceprzewodnicząca Zespołu poseł  Kamila Gasiuk-Pihowicz na wstępie określiła 

atak na TVN jako kolejny etap wprowadzania dyktatury. Wolne media to fundament 

demokracji. Próby przejęcia tych mediów lub utrudnianie im działalności to objawy 

nasilających się represji. Pani poseł jest przekonana, że atak na Discovery i TVN będzie miał 

fatalny wpływ na stosunki polsko-amerykańskie. To psucie relacji z naszym najważniejszym 

sojusznikiem. Atak na TVN psuje też nasze relacje z Unią Europejską.  

 

Senator Barbara Zdrojewska, Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków 

Przekazu przekazała uczestnikom posiedzenia informacje o procedowaniu w Senacie nad 

ustawą o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Ustawa była analizowana przez trzy 

połączone komisje senackie (Komisję Ustawodawczą, Komisję Kultury i Środków Przekazu  

i Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji). Komisje otrzymały opinię Zespołu 

Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej X kadencji oraz ekspertyzę Rzecznika Praw Obywatelskich  i Biura Legislacyjnego 

Senatu. Łącznie Komisje dysponowały 11 ekspertyzami. Pani senator podkreśliła, że w 

obradach Komisji nie uczestniczył poseł wnioskodawca, a był to projekt poselski, nie 

uczestniczył też przedstawiciel Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Komisje 

zarekomendowały Senatowi odrzucenie ustawy w całości. Na posiedzeniu plenarnym za 

odrzuceniem zagłosowało 53 senatorów, przeciw było 37 a 3 wstrzymało  

się od głosu.  

 

Senator Krzysztof Kwiatkowski, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że „lex TVN” jest legislacyjnym trupem, choć 

ścieżka legislacyjna nie została zamknięta. Senator podkreślił, że w głosowaniu w Senacie  

11 senatorów PiS zagłosowało niezgodnie z rekomendacjami partyjnymi. Senator zaznaczył, 



że ważne jest też to, iż żadne poprawki do tej ustawy nie zostały wprowadzone. To ważne, 

albowiem Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że ustawę w tej postaci zawetuje. Senator 

powiedział też, że wojna o wolne media nie zakończyła się. To była wygrana bitwa, natomiast 

wojna jeszcze się nie skończyła. Senator uważa, że znamienna była nieobecność w Senacie 

sprawozdawcy posła Marka Suskiego, nie było przedstawiciela rządu, Ministerstwa Kultury 

ani też przedstawiciela Rady Mediów Narodowych. To niespotykana praktyka w działalności 

parlamentarnej. Senator podkreślił, że wolność można odzyskiwać skokowo, jak to się stało 

po roku 1989 ale też można ją stopniowo tracić. Na zakończeniu wystąpienia senator 

Kwiatkowski stwierdził, że ustawa ta jest sprzeczna z konstytucją, z ustawami prawa 

krajowego i prawa wspólnotowego, niezgodna jest też z umową handlową łącząca Polskę ze 

Stanami Zjednoczonymi.  

 

Prof. Marek Chmaj, Członek Zespołu Ekspertów przy Marszałku Senatu wskazał, 

że ustawa narusza art. 2, 9, 14 i 54 Konstytucji RP, czyli konstytucyjne zasady zaufania 

obywateli do państwa, ochrony praw słusznie nabytych, ochrony własności prywatnej, 

swobody prowadzenia działalności medialnej, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania 

informacji, a ponadto postanowienia Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych 

między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Prof. Chmaj podkreślił, że ustawa narusza te prawa, 

które przysługują podmiotowi prowadzącemu interesy w toku, a te mogą być odebrane tylko 

i wyłącznie, jeżeli zachodzą okoliczności, które by uzasadniały wkroczenie obywateli w tę 

strefę. Jednakże żadne nadzwyczajne okoliczności nie nastąpiły, a zatem ingerencja 

ustawodawcy ma pełne znamiona arbitralności i nie jest oparta  

o wartości konstytucyjne. Prof. Chmaj uważa, że ustawa ta jest rażąco sprzeczna  

z konstytucyjnym porządkiem prawnym i rażąco narusza art. 2 Konsytuacji zgodnie z którym 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym 

zasady sprawiedliwości społecznej.  

 

Prof. Mariusz Bidziński Członek Zespołu Ekspertów przy Marszałku Senatu 

wskazał, że ustawa narusza zawartą w art. 22 Konstytucji zasadę wolności gospodarczej. 

Gwarantuje ona różnym podmiotom w Polsce, w Unii Europejskiej, także spoza jej obszaru, 

już funkcjonującym lub potencjalnym równe możliwości funkcjonowania i rozwijania się na 

rynku. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji wolność działalności gospodarczej może zostać 

ograniczona w ustawie tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla 



jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Tego jednakże autorzy ustawy w jej 

uzasadnieniu nie wykazali. Ustawa narusza też art. 21 ust. 1 Konstytucji oraz art. 17 Karty 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zakresie ochrony własności. Zmiana w regułach 

przyznawania koncesji powinna być dokonana z odpowiednim vacatio legis a tego w tej 

ustawie zabrakło.  

 

Prof. Tomasz Siemiątkowski ze Szkoły Głównej Handlowej dociekał co można 

zrobić, aby wobec uporczywie nielegalnej postawy KRRiT doprowadzić do przyznania 

koncesji TVN24. KRRT odmawia wypełnienia tego obowiązku od 18 miesięcy, łamiąc w ten 

sposób reguły życia społecznego i prawne. Zaproponował wystąpienie do przewodniczącego 

KRRiT o odtajnienie postępowania w sprawie tej koncesji. Prof. Siemiątkowski uważa, że 

ustawa uchwalona przez Sejm była niepotrzebna, albowiem w naszym systemie prawnym 

istnieją już przepisy zabezpieczające przed działaniem niezgodnym z polskim interesem 

i bezpieczeństwem publicznym, zawarte w ustawie z 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych 

inwestycji. 

Dr Paweł Marcisz z Uniwersytetu Warszawskiego dokonał analizy zgodności ustawy 

z prawem unijnym. Jego zdaniem ustawa ta narusza zasadę swobody przedsiębiorczości, czyli 

jedną ze swobód gwarantowanych przez prawo unijne. Swoboda przedsiębiorczości 

przysługuje niezależnie skąd pochodzi kapitał. Naruszenie zasady swobody 

przedsiębiorczości musi być uzasadnione interesem publicznym czego w przypadku 

omawianej ustawy po prostu nie ma. Regulacje zawarte w ustawie są niepotrzebne skoro 

istnieją mniej restrykcyjne obostrzenia zawarte w innych aktach prawnych.  

Przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, pan Adam Rogala-Lewicki 

przedstawił opinię, z której wynika, że przepisy nowelizacji są instrumentalne, mają na celu 

wyeliminowanie konkretnego nadawcy z rynku, nie mogą zatem zostać zaakceptowane. 

Poinformował też o powołaniu zespołu, który będzie zajmował się oceną funkcjonowania 

wymiaru sprawiedliwości z punku widzenia adwokatury.  

Pan Krzysztof Luft z Collegium Civitas zauważył, że rekoncesja programu 

satelitarnego TVN24 jest banalnie prosta i nie wymaga skomplikowanych procedur 

prawnych. Brak decyzji KRRiT w sprawie rekoncesji nie daje możliwości odwołania się od 

decyzji. Nie podejmując decyzji KRRiT nie wypełnia swoich konstytucyjnie określonych 



obowiązków. To tak, jakby Sejm nie uchwalał ustaw. Nieprzyznanie koncesji na kolejne  

10 lat jest wyrazem polityki partii będącej aktualnie u władzy, która stoi na stanowisku,  

że media publiczne są po to, by służyć do realizacji jej programu, dzięki któremu wygrała 

wybory.  

Pani poseł Barbara Dolniak zwróciła uwagę na to, że przepisy uchwalonej ustawy 

naruszają przepisy Konstytucji, są sformułowane bardzo ogólnie dając możliwość różnych ich 

interpretacji, występują też luki prawne. Ustawa, która pojawiła się w Sejmie nie zawierała 

zakazu nabywania stacji telewizyjnych przez państwowe osoby prawne czy spółki z udziałem 

Skarbu Państwa. W trakcie prac sejmowych stosowne przepisy zostały dodane do ustawy.  

Podsumowując obrady, przewodniczący zespołu poseł Piotr Zientarski zapowiedział 

wystosowanie interpelacji poselskiej w sprawie nieprzyznania koncesji TVN24. Podkreślił,  

że wstrzymywanie wydania koncesji przez ponad półtora roku przez KRRiT jest sprzeczne  

z prawem. Zaznaczył, że naruszenie przez ustawę „lex TVN” polskiego porządku 

konstytucyjnego i traktatów międzynarodowych podważa ustrój demokratycznego państwa 

prawa i naszą wiarygodność u europejskich i amerykańskich sojuszników. 

(P.B.) 


