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STATUS PRAWNY KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI 

 

S t r e s z c z e n i e  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem, który odnosi się do niezmiernie ważnej 

sfery ludzkiego życia, jakim jest wolność słowa i prawo do informacji. W systematyce 

Konstytucji RP zalicza się ją do organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Z woli 

państwa odpowiada więc za stworzenie warunków do swobodnej wymiany poglądów  

i przepływu informacji, ale z poszanowaniem interesu publicznego. Prawodawca powierzył 

jej odpowiedzialność za utrzymanie standardów właściwych państwom demokratycznym  

i społeczeństwom, które uważają się za cywilizowane. Szansę na prawidłowe wykonywanie 

zadań daje niezależność od rządu oraz trudność odwołania jej członków przed upływem 

kadencji. Sposób kreowania, skład personalny oraz działalność KRRiT wywołuje 

kontrowersje i zdecydowany sprzeciw, a w konsekwencji prowadzi do formułowania żądań 

jej zlikwidowania. 

 

Słowa kluczowe: rola KRRiT, umiejscowienie w systemie organów państwa, zadania 

KRRiT, zasady zorganizowania, przewodniczący KRRiT.  

 

THE LEGAL STATUS OF THE NATIONAL BROADCASTING COUNCIL 

 

S u m m a r y  

The National Broadcasting Council (NBC) is a body that refers to extremely important 

sphere of human life, which is freedom of speech and right to information. In the scheme of 

the Polish Constitution, NBC include to the bodies of state control and law protection. With 

the will of the state NBC is responsible for creating the conditions for free exchange of views 

and information flow, but also it is responsible for respecting the public interest. The 

lawmaker entrusted NBC responsibility to maintain appropriate standards of democratic states 

and societies, that consider themselves civilized. A chance to properly perform tasks NBC 

gives independence from the government and difficulty of dismissal of its members before the 

end of the term. The method of creating, the personnel composition and the activities of the 

NBC are cause of controversy and strong opposition, and consequently leads to the demands 

of its eliminate. 
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