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Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz 
do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego 

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezesie! 
W informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2011 rok 

znajduje się następujący fragment.  
„Zastrzeżenia NIK dotyczą niecelowego i niegospodarnego odraczania poboru dochodów budżetowych 

wskutek rozkładania na raty opłat koncesyjnych. 
W 2011 r. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na podstawie uchwał KRRiT wydał 45 

decyzji o rozłożeniu na raty opłat za koncesje w łącznej kwocie 63 848,8 tys. zł, w tym 26 decyzji na kwotę 
32 434,6 tys. zł dotyczyło koncesji wydanych w 2011 r. (57,8% ogólnej wartości opłat koncesyjnych naliczo-
nych w 2011 r.). 

Kontrola czterech postępowań o rozłożenie na raty opłat koncesyjnych na łączną kwotę 29 153,3 tys. zł 
wykazała, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydał decyzje o rozłożeniu na raty opłat 
koncesyjnych na podstawie art. 33 ust 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji, art. 104 ustawy – Kodeks postę-
powania administracyjnego13 z dnia 14 czerwca 1960 r. oraz przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa14. W decyzjach stwierdzano zachodzenie przesłanek ważnego interesu konce-
sjonariusza i interesu publicznego wynikających z art. 67a §1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W uzasad-
nieniu decyzji wykazywano również przesłanki uznania ważnego interesu koncesjonariusza, tj. trudną sytu-
ację finansową uniemożliwiającą dokonanie jednorazowego wydatku w wysokości pełnej opłaty, natomiast 
nie wykazywano przesłanek uznania ważnego interesu publicznego”. 

W związku z tym mamy następujące pytania do prezesa KRRiT Jana Dworaka. 
Czym uzasadnione jest tak wiele rozłożeń opłat koncesyjnych na raty, w tym dotyczących koncesji udzie-

lonych dopiero co w 2011 r.? 
Czym Pan Prezes wyjaśni fakt, że tak wiele podmiotów najpierw zapewniało o gwarancjach finansowych, 

a po uzyskaniu koncesji powoływało się na trudności finansowe? 
Jak takie masowe rozkładanie opłat koncesyjnych na raty ma się do rzetelności procesu koncesyjnego? 
Czy tak duża liczba zgód na rozłożenie płatności na raty nie dowodzi tego, że Rada źle oceniła wiarygod-

ność finansową koncesjonariuszy, którzy niezwłocznie po udzieleniu koncesji nie byli w stanie uiścić opłat 
koncesyjnych? 

Dlaczego rozkładając opłaty koncesyjne na raty, nie kierował się Pan Prezes interesem publicznym, tylko 
prywatnym interesem koncesjonariuszy? 

Czy Pan Prezes nadal uważa, że kompleksowa kontrola NIK odnośnie do postępowań koncesyjnych 
w Radzie nie jest potrzebna? 

Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, panu Jackowi Jezierskiemu przekazujemy wyrazy uznania za tak 
ważne ustalenia kontrolne, ale równocześnie chcemy zapytać o to, dlaczego mimo tak bulwersujących ustaleń 
Izba przedstawiła pozytywną ocenę wykonania budżetu Rady. Co jeszcze gorszego musiałoby się stać, żeby 
ta ocena była negatywna?  

Mamy również pytanie: dlaczego NIK nie skierowała w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury? 
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