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STATUS PRAWNY  
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI  

 
 

Zagadnienia dotyczUce Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) 
doczeka]y si_ licznych, bardziej lub mniej wyczerpujUcych analiz i opracowaa, 
odnoszUcych si_ do rozmaitych kwestii zwiUzanych funkcjonowaniem tego 
organu. Pomimo to wciUb wzbudzajU zainteresowanie i wywo]ujU bywU dysku-
sj_, nie tylko wcród przedstawicieli nauki. Przyczyny takiego stanu rzeczy 
zapewne wiUbU si_ z przedmiotem dzia]alnocci KRRiT – ochronU wolnocci s]o-
wa i prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, ale 
takbe ze sposobem jej zorganizowania i funkcjonowania.  

Wolnoce s]owa i prawo do informacji realizowane dzi_ki crodkom masowe-
go przekazu, stanowiU fundament demokratycznego paastwa prawnego i spo]e-
czeastwa obywatelskiego i mieszczU si_ w poj_ciu interesu publicznego. Swo-
boda komunikowania si_ i przekazywania informacji jest cz]owiekowi nie-
zb_dna do aktywnego i cwiadomego uczestnictwa w sprawach publicznych oraz 
w]Uczania si_ w dzia]ania podejmowane na rzecz dobra wspólnego. Realizacja 
tak okreclonych celów wymaga podejmowania rozlicznych dzia]aa o zróbnico-
wanym charakterze, co w konsekwencji sprawia trudnocci w okrecleniu statusu 
prawnego KRRiT i charakteru przyznanych jej kompetencji. W zwiUzku z tym, 
w celu okreclenia jej statusu prawnego, zasadne wydaje si_ przeanalizowanie 
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odnoszUcych si_ do niej przepisów ze szczególnym wyeksponowaniem tych, 
które nie sU precyzyjne bUdh teb stwarzajU mobliwoce róbnorakiej interpretacji, 
przez co wzbudzajU uzasadnione wUtpliwocci i brak zaufania do organu, który 
tego zaufania w dzia]alnocci radiofonii i telewizji mia] strzec.  

 
 

1. GENEZA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI  

 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do polskiego porzUdku prawnego zo-

sta]a wprowadzona na mocy ustawy z 15 pahdziernika 1992 r. o zmianie Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej1. KRRiT zastUpi]a istniejUcy dotychczas Ko-
mitet do spraw Radia i Telewizji, centralny organ administracji paastwowej, 
który by] jedynym legalnym nadawcU programów radiowych i telewizyjnych 
w okresie PRL, a w rzeczywistocci by] sformalizowanU formU kontroli mediów 
audiowizualnych2. Ustanowienie KRRiT zapoczUtkowa]o demokratyzacj_ me-
diów audiowizualnych. Postanowienia odnoszUce si_ do KRRiT zosta]y wpro-
wadzone do Rozdzia]u IV Konstytucji RP, który okrecla] takbe status prawny 
Trybuna]u Konstytucyjnego, Trybuna]u Stanu, Najwybszej Izby Kontroli 
i Rzecznika Praw Obywatelskich. Od samego poczUtku funkcjonowania tego 
organu nadano mu rang_ konstytucyjnU, ale nie okreclono w sposób niebudzUcy 
wUtpliwocci jego charakteru prawnego. WUtpliwocci tych nie usun_]y posta-
nowienia kolejnych aktów normatywnych dotyczUcych KRRiT. Ustrojodawca 
zaliczy] jU do grona organów kontroli paastwowej, stawiajUc przed niU zadanie 
stania na straby wolnocci s]owa, realizacji prawa obywateli do informacji oraz 
interesu spo]ecznego w radiofonii i telewizji (art. 36b ust. 1 Konstytucji RP). 
KRRiT zosta]a pomyclana jako element procesu transformacji ustrojowej, jako 
„niezalebny, wyspecjalizowany, samodzielny organ regulacyjny i zarazem 

 

1 Ustawa z dnia 15 pahdziernika 1992 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dz. U. 1993, Nr 7, poz. 33. 

2 Powo]any ustawU z dnia 2 grudnia 1960 r. Komitet do spraw Radia i Telewizji by] organem 
podleg]ym rzUdowi, a w istocie Biuru Prasowemu Komitetu Centralnego PZPR, i z tego powodu 
powszechnie okreclanym jako Radiokomitet, który wraz z funkcjU jego wszechw]adnego prezesa, 
powo]ywanego przez premiera i wchodzUcego w sk]ad rzUdu, zosta] zniesiony dopiero w trzecim 
roku po rozpocz_ciu transformacji ustrojowej, mianowicie w 1992 r., wobec powo]ania w nowej 
rzeczywistocci ustrojowej nowego typu organu w postaci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
zob. D. DUDEK (red.), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a polityka (uwagi na tle projektu nowe-
lizacji), [w:] A. BALICKI, T. GUZ, W. LIS (red.), 9rodki przekazu. Informacja czy manipulacja?, 
Lublin 2008, s. 20. KRRiT rozpocz_]a swojU dzia]alnoce 28 kwietnia 1993 r.  
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centralna instytucja nowego pluralistycznego systemu elektronicznych mediów 
masowych opartego w szczególnocci na zniesieniu cenzury oraz demonopo-
lizacji”3. Zasadniczym celem KRRiT by]o zabezpieczenie crodków masowego 
przekazu przed ich instrumentalnym wykorzystywaniem przez w]adze4. Posta-
nowienia Konstytucji RP dotyczUce KRRiT zosta]y rozwini_te w ustawie o ra-
diofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. (dalej: urtv)5, która po wielokrotnych 
modyfikacjach obowiUzuje do dzisiaj. „Z za]obenia twórców ustawy KRRiT 
mia]a bye niezalebnym cia]em, sk]adajUcym si_ z fachowców czuwajUcych nad 
]adem w eterze m.in. przez odpowiedniU polityk_ koncesyjnU”6.  

 
 

2. MIEJSCE KRRiT W KONSTYTUCJI RP  

 
Na gruncie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.7 postanowienia dotyczUce 

KRRiT zosta]y pomieszczone w Rozdziale IX – „Organy kontroli paastwowej 
i ochrony prawa” obok Najwybszej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywa-
telskich. KRRiT zosta]a zaliczona do organów pe]niUcych funkcj_ kontrolnU 

 

3 R. CHRUtCIAK, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (art. 213, 214, 215), [w:] W. SKRZYDuO, 
S. GRABOWSKA, R. GRABOWSKI (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklo-
pedyczny, Warszawa 2009, s. 222. „Podstawowym warunkiem ustrojowym dla ustanowienia Rady 
by]a zatem demonopolizacja crodków masowego przekazu, co wiUza]o si_ z ca]U rekonstrukcjU 
ustroju spo]eczno-gospodarczego PRL i likwidacjU takich jego g]ównych za]obea, jak: monizm 
ideologiczno-programowy, uspo]ecznienie gospodarki czy cenzura prewencyjna, majUca zastosowa-
nie w stosunku do wszystkich form i crodków przekazu”, (J. SZYMANEK, Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji, [w:] M. KRUK (red.), System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe insty-
tucje, Warszawa 2008, s. 302).  

4 „Koncepcja KRRiT nie narodzi]a si_ w próbni. Na p]aszczyhnie porównawczej dalekim 
pierwowzorem jest dla niej model amerykaaski – pozakonstytucyjnych – niezalebnych agencji re-
gulacyjnych z federalnU komisjU do spraw komunikowania (Federal Communication Commision), 
jako organu kolegialnego, niezalebnego od egzekutywy, ale takbe i od legislatywy, wype]niajUcego 
funkcje mieszane, nie tylko wykonawcze i reglamentacyjne, lecz nawet orzecznicze” (W. SO-
KOLEWICZ, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem konstytucyjny, „Zeszyty Naukowe 
WSHiP”. Seria Prawo 2004, nr 9, s. 48).  

5 Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992r., tekst jedn.: Dz. U. 2011, Nr 43, poz. 
226 z póhn. zm. [dalej: urtv]. Naleby jednak zaznaczye, be prace nad ustawU by]y prowadzone jub 
od kilku lat i nie by]y bynajmniej bezpocrednim skutkiem nowelizacji Konstytucji RP z 15 pah-
dziernika 1992 r., która utworzy]a KRRiT jako organ paastwa w]acciwy w sprawach radiofonii 
i telewizji.  

6 I. DOBOSZ, Prawo prasowe, Warszawa 2011, s. 118.  
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 

z póhn. zm.  
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i ochronnU wzgl_dem obowiUzujUcego porzUdku prawnego8. Za zaliczeniem jej 
do organów kontroli paastwowej i ochrony prawa przemawia cel dzia]alnocci 
tego organu, jego niezalebny w zasadzie status oraz brak formalnego podpo-
rzUdkowania innym organom paastwowym, a zw]aszcza Radzie Ministrów9. Na-
leby przy tym wyrahnie podkreclie, be regulacje prawne odnoszUce si_ wprost 
do regulatora mediów, a zawarte w ustawie zasadniczej nalebU do rzadkocci10.  

Postanowienia Konstytucji RP odnoszUce si_ do KRRiT sU doce skromne, 
wr_cz lakoniczne11. OdnoszU si_ do niej zaledwie 3 artyku]y (213, 214 i 215), 
z których dwa majU charakter merytoryczny, a jeden stanowi odes]anie do usta-
wy12. Uwag_ zwraca równieb fakt, be zawartoce trecciowa postanowiea odno-
szUcych si_ do KRRiT jest znacznie ubobsza, nib postanowienia odnoszUce si_ 
do innych organów kontroli paastwowej i ochrony prawa pomieszczonych 
w Rozdziale IX. Przyj_te rozwiUzanie pozostawia ustawodawcy zwyk]emu 
szeroki margines swobody we wszystkich sprawach zwiUzanych z KRRiT. 
W konsekwencji ustawodawca zwyk]y, w zalebnocci od dorahnych potrzeb, 

 

8 Pierwsza z tych funkcji wyraba si_ w badaniu dzia]alnocci organów paastwowych i jej 
ocenianiu pod kUtem zgodnocci z przyj_tym wzorcem okreclonym przez obowiUzujUce przepisy 
prawa, druga zac polega na gwarantowaniu praworzUdnocci w szerokim tego s]owa znaczeniu, która 
podlega ocenie zarówno z punktu widzenia obowiUzujUcego prawa, jak i niektórych kryteriów 
pozaprawnych, np. zasad wspó]bycia spo]ecznego czy zasad sprawiedliwocci spo]ecznej, S. JAROSZ-
vUKOWSKA, Organy kontroli paLstwowej i ochrony prawa (art. 72, 202-215), [w:] W. SKRZYDuO, 
S. GRABOWSKA, R. GRABOWSKI (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklo-
pedyczny, s. 332.  

9 Zob. P. CZARNY, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] P. SARNECKI (red.), Prawo kon-
stytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 380. „RacjU istnienia KRRiT jest wy-
pe]nianie zadaa w zakresie funkcjonowania mediów elektronicznych niezalebnie od rzUdu” (zob. 
wyrok Trybuna]u Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06, OTK-A 2006, nr 3, poz. 32).  

10 W wi_kszocci wspó]czesnych paastw w zakresie radiofonii i telewizji stosuje si_ ogólne 
konstytucyjne zasady i gwarancje wolnocci wypowiedzi, posi]kujUc si_ regulacjami ustawowymi 
i orzecznictwem sUdów konstytucyjnych. Postanowienia dotyczUce radiofonii i telewizji w szerszej 
formie znajdziemy w konstytucjach Austrii, Szwajcarii, Portugalii, Malty i Polski. Wi_kszoce 
paastw zdecydowa]a si_ na ustawowU regulacj_ wskazanej problematyki. Zob. H. ZIwBA-ZAuUCKA, 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a regulatory mediów w paLstwach wspóOczesnych, Rzeszów 
2007, s. 199.  

11 Ogólnikowoce regulacji konstytucyjnej prowadzi do wniosku, be „konstytucja nie zabrania 
funkcjonowania kilku organów paastwowych w sprawach radiofonii i telewizji, ale wszystkie one 
muszU podlegae KRRiT i to w takim stopniu, aby to podleganie pozwoli]o jej ustrzec przed 
wszelkimi mobliwymi zagrobeniami wolnoce s]owa, prawa do informacji oraz interes publiczny 
w radiofonii i telewizji” (H. ZIwBA-ZAuUCKA, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a regulatory 
mediów, s. 119).  

12 Zgodnie z art. 215 Konstytucji RP: „Zasady i tryb dzia]ania Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji, jej organizacj_ oraz szczegó]owe zasady powo]ywania jej cz]onków okrecla ustawa”.  
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mobe wi_c zastosowae róbne rozwiUzania prawne zgodne z wolU wi_kszocci 
parlamentarnej oraz dowolnie zmieniae jub istniejUce.  

Naleby zauwabye, be oprócz skromnej regulacji zawartej w Rozdziale IX 
Konstytucji RP, ustrojodawca expressis verbis wspomina o KRRiT, a cciclej 
rzecz ujmujUc – o jej cz]onkach, jeszcze w kilku innych artyku]ach, mianowicie 
w art. 103 ust. 1 Konstytucji RP, w kontekccie zasady niepo]Uczalnocci mandatu 
pos]a (i senatora13) z pe]nieniem innych funkcji w paastwie, w art. 144 ust. 3 pkt 
27 Konstytucji RP – przy wyliczeniu prerogatyw g]owy paastwa, w art. 198 
ust. 1 Konstytucji RP – przy okrecleniu kr_gu osób ponoszUcych odpowiedzial-
noce konstytucyjnU przed Trybuna]em Stanu14.  

Pozycja ustrojowa KRRiT wykracza daleko poza schemat tradycyjnego trój-
podzia]u w]adzy, o którym mowa w art. 10 Konstytucji RP, przesUdzajUcym, be: 
„1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera si_ na podziale i równowadze w]a-
dzy ustawodawczej, wykonawczej i sUdowniczej. 2. W]adz_ ustawodawczU 
sprawujU Sejm i Senat, w]adz_ wykonawczU Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Rada Ministrów, a w]adz_ sUdowniczU sUdy i trybuna]y”. Wynika stUd, be 
w przyj_tym podziale nie ma miejsca na organy kontroli paastwowej i ochrony 
prawa; te nie przynalebU bowiem do badnej z w]adz, o których mowa w art. 10 
Konstytucji RP, co wyjacnia si_ wskazujUc na odmiennoce celów i zadaa, dla 
realizacji których zosta]y ustanowione. Ich konsekwencjU jest zatem usytuo-
wanie KRRiT poza systemem trójpodzia]u w]adzy, co wydaje si_ rozwiUzaniem 
prawid]owym, skoro nie mobna jej jednoznacznie zakwalifikowae do organów 
w]adzy ustawodawczej, wykonawczej czy sUdowniczej. W zwiUzku z tym mob-
na wnioskowae, be chodzi o jakUc innU w]adz_, wykraczajUcU poza klasyczny 
schemat trójpodzia]u w]adzy, stanowiUcU odr_bnU grup_ organów paastwowych. 
Oczywiccie naleby przy tym pami_tae, be: „Podzia]u w]adzy (trójpodzia]u) 
nigdzie na cwiecie nie traktuje si_ jako zupe]nego, wyczerpujUcego i uniemobli-
wiajUcego konstruowanie instytucji w nich si_ nie mieszczUcych. Skompli-
kowanie funkcji i zadaa wspó]czesnego paastwa demokratycznego zwiUzane 
z post_pem naukowo-technicznym i gospodarczym, a takbe innymi czynnikami, 
 

13 Na podstawie odes]ania z art. 108 Konstytucji RP, jej art. 103 ust. 1 stosuje si_ odpowiednio 
do senatorów.  

14 Oczywiccie ustrojodawca odwo]uje si_ do KRRiT w sposób mniej lub bardziej pocredni, tak-
be w innych postanowieniach Konstytucji RP: w art. 132, art. 205 ust. 2 i art. 209 ust. 2 odnoszUc 
zasad_ incompatybilitasu odpowiednio w stosunku do Prezydenta RP, Prezesa Najwybszej Izby 
Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich, czy w art. 189, mówiUc o rozstrzyganiu przez Trybuna] 
Konstytucyjny sporów kompetencyjnych pomi_dzy centralnymi konstytucyjnymi organami paa-
stwa, do jakich naleby równieb KRRiT.  
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prowadzi do tego, be monteskiuszowski podzia] w]adz przestaje bye wystarcza-
jUcy dla konstrukcji ca]ego systemu organów paastwowych i dlatego w róbnych 
paastwach, dla wykonania bardzo róbnych zadaa, tworzy si_ pozostajUce poza 
trójpodzia]em organy i instytucje”15. Wynika stUd, be system trójpodzia]u w]a-
dzy wymaga modyfikacji wynikajUcej z rozwoju cywilizacyjnego i post_pu 
technicznego. Dzia]alnocci paastwa nie da si_ ograniczye wy]Ucznie do legisla-
tywy, egzekutywy i judykatywy, poniewab paastwo ma wspó]czecnie do spe]-
nienia znacznie wi_cej funkcji, nib tylko te trzy tradycyjnie wyróbniane obszary. 
„Tak, jak ca]ej aktywnocci paastwa nie da si_ zredukowae do trzech tradycyjnie 
wyróbnianych funkcji, bo nie pokrywajU si_ one z ca]okszta]tem zadaa wspó]-
czesnego paastwa, tak gamy organów paastwowych nie da si_ ograniczye do 
trzech rodzajów odpowiadajUcym trzem w]adzom. Im wi_kszemu zróbnicowa-
niu, takbe zwiUzanemu z post_pem technicznym, ulega aktywnoce paastwa, tym 
wi_ksza potrzeba powo]ania jego organów wykraczajUcych strukturU oraz kie-
runkami i formami dzia]ania poza utarte wzorce. Co nie znaczy, by te nowe 
strukturalnie organy, wype]niajUce cz_sto nowe funkcje, nie mog]y si_ pos]u-
giwae uprzednio wypracowanymi i przypisywanymi innym kategoriom orga-
nów crodkami prawnymi. Fakt pos]ugiwania si_ tymi crodkami nie mobe jednak 
rozstrzygajUco wp]ywae na charakterystyk_ prawnU nowych struktur i uzasad-
niae próby ich dopasowywania do trójdzielnych schematów klasyfikacyj-
nych”16. Wydaje si_, be z uwagi na to, ib organy kontroli paastwowej i ochrony 
prawa róbniU si_ od innych sposobem uj_cia, szczegó]owocciU regulacji, za-
kresem zadaa i kompetencji, zasadne jest zaliczenie ich do organów o szcze-
gólnym statusie konstytucyjnym tworzUcych nowU kategori_ w]adzy, wycho-
dzUcU poza klasyczny schemat trójpodzia]u w]adzy.  

Umiejscowienie KRRiT w rozdziale dotyczUcym organów kontroli paastwo-
wej i ochrony prawa, pozwala stwierdzie, be jest ona naczelnym organem ad-
ministracji paastwowej, w]acciwym w sprawach radiofonii i telewizji, posiada-
jUcym funkcje zarzUdcze i kontrolne w zakresie przestrzegania wolnocci s]owa, 
prawa do informacji oraz interesu publicznego, na co wprost wskazuje art. 213 
ust. 1 Konstytucji RP17. W praktyce jednak KRRiT spe]nia nie tylko funkcje za-

 

15 H. ZIwBA-ZAuUCKA, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a regulatory mediów, s. 34.  
16 W. SOKOLEWICZ, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem konstytucyjny, s. 51.  
17 KRRiT, w cwietle ustawy o radiofonii i telewizji, posiada takbe szereg kompetencji wobec 

niepublicznej radiofonii i telewizji, co pozwala jej stae na straby wolnocci s]owa, prawa do infor-
macji oraz interesu publicznego, nie tylko w odniesieniu do radiofonii i telewizji publicznej, ale 
takbe niepublicznej. Zob. J. SOBCZAK, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – dylematy i wyzwania, 
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rzUdcze i kontrolne, ale takbe administracyjne, co wynika z prawa do wyda-
wania rozporzUdzea oraz podejmowania uchwa] w sprawach indywidualnych, 
jak wynika z art. 213 ust. 2 Konstytucji RP. Naleby zaznaczye, be KRRiT jest 
jedynym organem, poza organami w]adzy wykonawczej, której przys]uguje pra-
wo do wydawania rozporzUdzea. Dzi_ki temu KRRiT otrzyma]a bardzo po-
mocne narz_dzie w procesie realizacji powierzonych jej zadaa, poza tym, prawo 
do wydawania rozporzUdzea podkrecla jej niezalebnoce od innych organów. 
Uchwa]y, o których mowa, nie majU charakteru aktów prawa wewn_trznie obo-
wiUzujUcego, ale sU sposobem za]atwiania spraw indywidualnych. W przeciw-
nym razie ich wyszczególnienie w przepisach konstytucyjnych, jako odr_bnej 
kompetencji KRRiT, by]oby zb_dne. Uchwa]y podejmowane w sprawach indy-
widualnych sU wi_c sposobem regulowania praw i obowiUzków podmiotów ze-
wn_trznych wobec KRRiT.  

 
 

3. ZADANIA KRRiT 

 
KRRiT to organ paastwowy w]acciwy w sprawach radiofonii i telewizji, do 

zadaa którego, stosownie do art. 213 ust. 1 Konstytucji RP, naleby stanie na 
straby wolnocci s]owa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w ra-
diofonii i telewizji. W doktrynie podkrecla si_, be przyj_ta regulacja nie przy-
staje do rzeczywistocci, poniewab ogranicza si_ jedynie do wolnocci wypo-
wiedzi okreclonych s]ów. Tymczasem obowiUzek ten naleby interpretowae 
szerzej, jako dotyczUcy wolnocci wypowiedzi wszelkimi mobliwymi crodkami, 
a wi_c przede wszystkim za pomocU obrazu, który dominuje w przekazie 
telewizyjnym18. Oznacza to, be sfera dzia]ania KRRiT jest znacznie szersza 
i obejmuje swoim zakresem wszystkie media audiowizualne, bez wzgl_du na 
charakter ich w]asnocci19. Postanowienia art. 213 ust. 1 Konstytucji RP naleby 
odczytywae ]Ucznie z art. 54 ust. 2 Konstytucji RP, który zakazuje cenzury pre-
wencyjnej crodków spo]ecznego przekazu oraz koncesjonowania prasy. Nie-
 

[w:] A. BALCZYxSKA-KOSMAN (red.), Media w Tyciu publicznym – wybrane aspekty, Poznaa 2010, 
s. 13.  

18 Zob. E. CZARNY-DROvDvEJKO, Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Warszawa 2014, 
s. 91.  

19 Przyznawanie KRRiT kompetencji do zajmowania stanowiska w kwestii wolnocci s]owa nie 
tylko w odniesieniu do przekazów radiowych i telewizyjnych, ale w stosunku do ca]ej prasy oraz 
wszelkich przejawów bycia spo]ecznego, za czym opowiada si_ Jacek Sobczak (Radiofonia i tele-
wizja. Komentarz do ustawy, Kraków 2001), wydaje si_ zbyt daleko idUce.  
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mniej jednak ustawa mobe wprowadzie obowiUzek uprzedniego uzyskania 
koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.  

Poj_cie „stania na straby” trudno jest zastUpie innym, równie pojemnym a za-
razem tak trafnie oddajUcym istot_ danej funkcji. Jego pojemnoce pozwala nim 
objUe kompetencje zwiUzane z funkcjU kontrolnU, reglamentacyjnU (prawo-
twórczU), rozdzielczU (administracyjnU, wykonawczU), a nawet – orzekajUcU 
(kary), a wi_c kompetencje zróbnicowane z punktu widzenia powiUzania z po-
szczególnymi w]adzami (w znaczeniu formalnym). Nie ma zatem przeszkód 
konstytucyjnych, by poprzez ustawy przyznawae KRRiT kompetencje bardzo 
róbne gatunkowo, jebeli tylko b_dU one s]ubye sprawnej realizacji funkcji „sta-
nia na straby” wartocci wskazanych w art. 213 ust. 1 Konstytucji RP20. Wynika 
stUd, be „stanie na straby” obejmuje funkcje stanowiUce, kontrolne i gwaran-
cyjne, typowe dla organów w]adzy ustawodawczej, wykonawczej i sUdowniczej. 
„Pami_tae takbe trzeba, be ogólnie zakreclona funkcja, jakU jest bez wUtpienia 
«stanie na straby», wskazuje swoiccie rozumiany dwustronny charakter dzia]al-
nocci KRRiT, tzn. stwarzanie kabdemu mobliwocci przekazywania pochodzU-
cych od niego wiadomocci, opinii i idei innym osobom oraz zapewnienie od-
biorcy informacji prawa swobodnego wyboru ich hród]a, co wiUbe si_ z ideU 
pluralizmu mediów audiowizualnych”21. Mobliwoce przekazywania wiado-
mocci, opinii i idei nie wymaga jakiegoc specjalnego doprecyzowania, ponie-
wab naleby je rozumiee w kontekccie art. 54 ust. 1 Konstytucji RP gwaran-
tujUcego swobod_ wypowiedzi, oraz w art. 14 Konstytucji RP, gwarantujUcego 
wolnoce prasy i innych crodków spo]ecznego przekazu. Oczywiccie, swoboda 
wypowiedzi z natury rzeczy ma charakter szerszy od wolnocci prasy22. Z kolei 
prawo do informacji, b_dUce cz_cciU sk]adowU swobody wypowiedzi, gwa-
rantuje kabdemu pe]ne rozeznanie w biebUcych wydarzeniach w kraju i za gra-
nicU, co w konsekwencji przyczynia si_ do budowy spo]eczeastwa obywatel-
skiego. Prawo do informacji w demokratycznym paastwie prawnym realizuje 
si_ za sprawU zapewnienia cz]owiekowi prawa do crodków masowego przekazu, 
w których ccierajU si_ i konkurujU ze sobU przekazywane zgodnie ze sztukU 
dziennikarskU informacje, zaspokajajUce potrzeby informacyjne jednostki, czego 

 

20 Zob. W. SOKOLEWICZ, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokon-
stytucyjny, [w:] D. GÓRECKI (red.), WolnoWX sOowa w mediach. XLV Ogólnopolska Konferencja Ka-
tedr i ZakOadów Prawa Konstytucyjnego, SpaOa 2003, uódh 2003, s. 56.  

21 J. SZYMANEK, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, s. 308.  
22 Szerzej W. LIS, Z. HUSAK, Konstytucyjne podstawy wolnoWci wypowiedzi, [w:] W. LIS, 

Z. HUSAK (red.),  Praktyczne aspekty wolnoWci wypowiedzi, Torua 2011, s. 103-128.  
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zresztU wymaga takbe wzglUd na interes publiczny. Poj_cie interesu publicznego 
jest „wspólnym najogólniejszym interesem wszystkich i w tym znaczeniu – 
powszechnym, agregujUcym i syntezujUcym interesy partykularne, indywi-
dualne oraz grupowe, pozostajUce wobec niego w stosunku podporzUdkowa-
nia”23. Interes publiczny w radiofonii i telewizji stanowi zaledwie fragment inte-
resu publicznego, który naleby interpretowae przez pryzmat art. 1 Konstytucji 
RP, zgodnie z którym: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszyst-
kich obywateli”. Tym samym interes publiczny wiUbe si_ z realizacjU dobra 
wspólnego, w cz_cci tylko zwiUzanego z interesem paastwa i jego obywateli, po 
cz_cci zac nieidentyfikowalnego oczekiwaniami tych podmiotów. Podkreclenia 
przy tym wymaga, be chociab interes publiczny najpe]niej ma si_ wyrabae 
w dzia]alnocci nadawców publicznych, to jednak obowiUzkiem KRRiT jest 
uwzgl_dnianie go w ca]ym obszarze swojej aktywnocci obejmujUcym równieb 
dzia]alnoce nadawców niepublicznych. Interes publiczny nie musi bye tob-
samy z interesem publicznej radiofonii i telewizji, mobna powiedziee, be jest 
wr_cz odwrotnie – w interesie publicznym mobe lebee zachowanie rozsUdnej 
równowagi pomi_dzy nadawcami publicznymi a niepublicznymi24. Konsty-
tucja RP nie mówi bowiem o interesie publicznym w publicznej radiofonii 
i telewizji, mówiUc o interesie publicznym nadaje temu poj_ciu szerokie zna-
czenie, obejmujUc nim wszystkie trecci przekazywane za pocrednictwem me-
diów audiowizualnych.  

Cele KRRiT, okreclone w sposób generalny w art. 213 ust. 1 Konstytucji RP, 
zosta]y doprecyzowane w art. 6 oraz 9 ustawy o radiofonii i telewizji. Zgodnie 
z trecciU art. 6 ust. 1: „Krajowa Rada stoi na straby wolnocci s]owa w radiu i te-
lewizji, samodzielnocci dostawców us]ug medialnych i interesów odbiorców 
oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji”. Reali-
zacji tak okreclonych celów KRRiT s]uby wype]nienie przez niU zadaa okreclo-
nych w art. 6 ust. 2, do których nalebU w szczególnocci:  

1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków 
polityki paastwa w dziedzinie radiofonii i telewizji;  

2) okreclanie, w granicach upowabniea ustawowych, warunków prowadzenia 
dzia]alnocci przez dostawców us]ug medialnych;  

 

23 W. SOKOLEWICZ, Komentarz do art. 213 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Uwaga 11, [w:] 
L. GARLICKI (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003, s. 13.  

24 Zob. W. SOKOLEWICZ, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem konstytucyjny, 
s. 11.  
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3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawU, rozstrzygni_e w spra-
wach koncesji na rozpowszechnianie programów, wpisu do rejestru programów, 
zwanego dalej „rejestrem”, oraz prowadzenie tego rejestru;  

4) uznawanie za nadawc_ spo]ecznego lub odbieranie tego przymiotu, na wa-
runkach okreclonych ustawU;  

5) sprawowanie w granicach okreclonych ustawU kontroli dzia]alnocci do-
stawców us]ug medialnych;  

6) organizowanie badaa trecci i odbioru us]ug medialnych;  
7) prowadzenie monitoringu rynku audiowizualnych us]ug medialnych na 

bUdanie w celu ustalenia kr_gu podmiotów dostarczajUcych audiowizualne 
us]ugi medialne na bUdanie oraz oceny wykonania obowiUzków wynikajUcych 
z ustawy przez te podmioty;  

8) ustalanie wysokocci op]at za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru;  
9) ustalanie, na zasadach okreclonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. 

o op]atach abonamentowych, wysokocci op]at abonamentowych;  
10) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów mi_dzynarodowych 

dotyczUcych radiofonii i telewizji lub audiowizualnych us]ug medialnych na 
bUdanie;  

11) inicjowanie post_pu naukowo-technicznego i kszta]cenia kadr w dzie-
dzinie radiofonii i telewizji;  

12) organizowanie i inicjowanie wspó]pracy z zagranicU w dziedzinie radio-
fonii i telewizji, w tym wspó]pracy z organami regulacyjnymi paastw cz]on-
kowskich Unii Europejskiej, w]acciwymi w sprawach us]ug medialnych;  

13) wspó]praca z w]acciwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochro-
ny praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz dostawców 
us]ug medialnych;  

14) przeprowadzanie jawnych i otwartych konkursów na stanowiska cz]on-
ków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji;  

15) inicjowanie i wspieranie samoregulacji i wspó]regulacji w zakresie 
dostarczania us]ug medialnych;  

16) upowszechnianie umiej_tnocci cwiadomego korzystania z mediów (edu-
kacji medialnej) oraz wspó]praca z innymi organami paastwowymi, organi-
zacjami pozarzUdowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej.  

Ten doce obszerny katalog zadaa ma charakter przyk]adowy, na co wskazuje 
ubyty w nim zwrot „w szczególnocci”, wskazujUc zaledwie minimum tego, co 
KRRiT powinna czynie. Z przytoczonego wyliczenia jednoznacznie wynika, be 
KRRiT nie ma kompetencji jednorodnych, co wi_cej, nawet nie wyst_puje jeden 
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typ jej kompetencji, który by dominowa] nad pozosta]ymi i pozwoli] na okrecle-
nie jej charakteru prawnego.  

Pocród zadaa KRRiT mobna wyróbnie zadania o charakterze organizator-
skim, zadania odnoszUce si_ do administrowania i zarzUdzania,  oraz zadania re-
prezentacyjne25. Wskazuje to na z]obony charakter KRRiT, która oprócz przy-
pisanej jej konstytucyjnej istoty, posiada takbe wiele cech w]acciwych organom 
administracji. KRRiT nie tylko jest organem ochrony prawa, ale takbe organem, 
który samodzielnie administruje i zarzUdza pewnU sferU stosunków publicznych, 
prowadzUc polityk_ paastwa zgodnie z naturU naczelnych organów w]adzy wy-
konawczej (art. 146 ust. 1 Konstytucji RP). Obszar dzia]ania KRRiT, na którym 
prowadzi ona polityk_ paastwa w zakresie okreclonym w art. 213 ust. 1 Kon-
stytucji RP, jest obszarem wy]Uczonym spod ustalea rzUdowych w tym zakresie, 
zgodnie z art. 146 ust. 2 Konstytucji RP26. Jednakbe to, be KRRiT stosuje 
administrowanie i zarzUdzanie jako jednU z g]ównych metod dzia]ania i reali-
zacji powierzonych jej zadaa, nie czyni jU automatycznie organem admini-
stracji. Z pewnocciU nie jest ona cz_cciU administracji rzUdowej ani nawet nie 
ma charakteru organu administracji rzUdowej27. „Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji nie jest ani organem administracji, ani tym bardziej nie naleby do 
sektora egzekutywy w konstrukcji organów paastwowych, lecz jest organem 
paastwowym sui generis, wykorzystujUcym w swojej dzia]alnocci – z woli 
ustawodawcy – m.in. crodki prawno-administracyjne. […] Mobe wi_c bye cha-
rakteryzowana jako organ administrujUcy, ale nie b_dUcy organem admini-
stracji”28. Przemawia za tym jub samo to, be do KRRiT nie stosuje si_ art. 146 
Konstytucji RP, okreclajUcego kompetencje Rady Ministrów do kierowania 
i kontrolowania pracy organów administracji rzUdowej. Naleby zatem przyjUe, 
be KRRiT nie jest organem w]adzy wykonawczej czy administracji rzUdowej, 
ale posiada pewne atrybuty typowe dla organu administracji, co jednak per se 
ipse nie czyni jej jeszcze organem administracyjnym29. Z woli ustrojodawcy 
KRRiT jest przede wszystkim organem kontroli paastwowej i ochrony prawa 

 

25 Zob. E. CZARNY-DROvDvEJKO, Ustawa o radiofonii i telewizji, s. 93-94. 
26 Zob. P. SARNECKI, Regulacja problematyki Wrodków spoOecznego przekazu w Konstytucji Rze-

czypospolitej Polskiej, [w:] J. BARTA, R. MARKIEWICZ, A. MATLAK (red.), Prawo mediów, 
Warszawa 2005, s. 30.  

27 Zob. J. SOBCZAK, Radiofonia i telewizja, s. 109.  
28 W. SOKOLEWICZ, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny, 

s. 58.  
29 Zob. J. SZYMANEK, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, s. 313.  
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w szerokim znaczeniu tych terminów, choe dzia]ajUcym za pomocU prawnoad-
ministracyjnych form (crodków) realizacji swoich zadaa (funkcji), co jednak nie 
uprawnia do przyznania jej administracyjnego charakteru30. „Krajowa Rada 
posiada cechy zarówno organu administracji, jak i organu kontroli. Jednoczec-
nie z tego samego powodu nie odpowiada w pe]ni cechom i przymiotom cha-
rakterystycznym wy]Ucznie dla jednego rodzaju organu paastwowego. Przyzna-
ne KRRiT prawo wydawania na podstawie ustaw i w celu ich wykonania 
rozporzUdzea, a w sprawach indywidualnych uchwa] – a wi_c dzia]ania w for-
mach typowych dla administracji – niezaprzeczalnie przemawia za tym, by za-
liczye jU do organów administracji paastwowej, choe niestanowiUcego cz_cci 
administracji rzUdowej. Z drugiej strony, systematyka Konstytucji RP i zlo-
kalizowanie Krajowej Rady pocród organów majUcych typowo kontrolny cha-
rakter, pozwala na zidentyfikowanie jej jako organu kontroli przestrzegania 
prawa”31. Bez ryzyka b]_du mobna stwierdzie, be KRRiT posiada cechy wszyst-
kich w]adz wyszczególnionych w art. 10 Konstytucji RP – „w]adzy usta-
wodawczej przez wydawanie przepisów i regulacji w sprawie dzia]alnocci 
mediów, w]adzy wykonawczej przez udzielanie koncesji na rozpowszechnianie 
programów i w]adzy sUdowniczej przez nadzorowanie nadawców i ich wy-
wiUzywania si_ z realizacji przepisów prawa i koncesji oraz nak]adania kar”32. 
Wynika stUd, be zadania KRRiT majU charakter mieszany, z jednej strony 
KRRiT jest organem kontroli paastwowej i ochrony prawa, z drugiej organem 
administracji, wyposabonym w kompetencje i crodki dzia]ania w]acciwe dla 
organów administracji. „Z punktu widzenia usytuowania organizacyjnego Rada 
znajduje si_ niewUtpliwie poza systemem aparatu administracyjnego. Z kolei 
funkcjonalnie Rada w szerokim zakresie w]Uczona jest w dzia]alnoce wyko-
nawczU i administracyjnU”33.  

W cwietle przytoczonych poglUdów mobna stwierdzie, be KRRiT jest samo-
dzielnym, wyspecjalizowanym i niezalebnym organem regulacyjnym w]acci-
wym w sprawach radiofonii i telewizji, usytuowanym poza systemem aparatu 

 

30 Zob. W. SOKOLEWICZ, Konstytucja RP. Komentarz do art. 213 Konstytucji RP z 2 kwietnia 
1997 r. Uwaga 10, [w:] L. GARLICKI (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, 
s. 10.  

31 H. ZIwBA-ZAuUCKA, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a regulatory mediów, s. 21.  
32 K. JAKUBOWICZ, Co i jak naprawiaX w mediach elektronicznych, „Rzeczpospolita” 2003, nr 6, 

s. C4.  
33 J. JAGIELSKI, Administracja centralna, [w:] M. WIERZBOWSKI (red.), Prawo administracyjne, 

Warszawa 2006, s. 178.  
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administracyjnego i poza systemem trójpodzia]u w]adzy, o bardzo silnej pozy-
cji, wynikajUcej z systematyki konstytucyjnej. RozwiUzania konstytucyjne prze-
sUdzi]y zatem o pozycji ustrojowej KRRiT jako samodzielnego organu, loko-
wanego jak gdyby pomi_dzy egzekutywU a legislatywU, przy zachowaniu wy-
rahnego dystansu wobec rzUdu34, pomimo to, be jej zadania w znacznym stopniu 
wiUbU si_ z dzia]alnocciU administracyjno-wykonawczU. Z usytuowania KRRiT 
w Konstytucji RP niewUtpliwie mobna wnioskowae tylko/ab tyle, be ustrojo-
dawca zalicza jU do organów kontroli paastwowej i ochrony prawa, co jednak 
nie przesUdza o jej charakterze prawnym i nie rozwiUzuje zwiUzanych z tym 
wUtpliwocci. W kontekccie powybszych uwag mobna wi_c przyjUe, be „KRRiT 
to wyrastajUcy z procesu transformacji ustrojowej nowy typ organu paastwo-
wego, utworzony przede wszystkim z konstytucyjnie okreclonym zadaniem 
stania na straby wolnocci s]owa w radiofonii i telewizji, kreowany w szcze-
gólnym trybie przez Sejm, Senat i Prezydenta RP, wyposabony w szeroki zakres 
kompetencji, spocród których znaczna cz_ce ma charakter administracyjny”35, 
co czyni z niego organ administrujUcy.  

 
 

4. SPOSÓB ZORGANIZOWANIA KRRiT 

 
4.1. Kolegialno-. 
 
KRRiT jest organem kolegialnym, na co wskazuje jub sama nazwa tego 

organu, który okreclony zosta] jako rada, a wi_c z istoty organ o charakterze 
wieloosobowym36. Wskazuje na to takbe sposób kreowania sk]adu KRRiT przez 
trzy róbne organy w]adzy. Konstytucja RP nie okrecla jednak ani liczebnocci 
KRRiT, ani wymogów, jakie majU spe]niae jej cz]onkowie, ani czasu sprawo-
wania przez nich mandatu. W art. 214 ust. 1 ogranicza si_ jedynie do stwier-
dzenia, be obsady personalnej dokonujU wspólnie Sejm, Senat i Prezydent RP, 

 

34 Zob. wyrok Trybuna]u Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06, OTK-A 2006, nr 3, 
poz. 32.  

35 R. CHRUtCIAK, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, 
Warszawa 2007, s. 210.  

36 Na kolegialny charakter KRRiT wskazuje równieb art. 144 ust. 3 pkt 27, art. 198 ust. 1, art. 
214 ust. 1 oraz art. 215 Konstytucji RP. We wszystkich tych przepisach jest mowa o cz]onkach a nie 
cz]onku KRRiT (ustrojodawca pos]uguje si_ liczbU mnogU, jednoznacznie wskazujUcU na wielooso-
bowy charakter tego organu).  
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pozostawiajUc doprecyzowanie szczegó]ów ustawodawcy zwyk]emu37. „Kon-
stytucja w art. 214 ust. 1 stwierdza, be cz]onkowie Rady sU powo]ywani przez 
Sejm, Senat i Prezydenta RP, nie mówiUc nic na temat tego, czy organy powo-
]ujUce powo]ujU cz]onków Rady w równej cz_cci, czy np. w odpowiednich pro-
porcjach, ani teb tego, czy wszystkie trzy organy powo]ujUce majU uczestniczye 
w powo]ywaniu kabdego cz]onka Rady, czy teb kabdy z tych organów powo]uje 
samodzielnie pewnU grup_ jej cz]onków. W koacu Konstytucja nie przesUdza 
równieb tego, w jakim trybie powo]anie cz]onków KRRiT ma dochodzie do 
skutku. Co wi_cej, w Konstytucji nie okreclono równieb kadencji Rady, ca]U t_ 
problematyk_ odsy]ajUc do uregulowania na poziomie ustawowym”38.  

Ustrojodawca, mówiUc o radzie oraz wskazujUc na Sejm, Senat i Prezydenta 
RP jako organy kreujUce jej sk]ad, przesUdza o kolegialnym charakterze KRRiT, 
wskazujUc przy tym, be zgodnie z zasadU tres faciunt collegium, musi ona liczye 
co mniej trzech cz]onków39. Minimum trzyosobowy sk]ad Rady wynika nie 
tylko z logiki organu kolegialnego, ale równieb z trecci przepisu art. 214 
Konstytucji RP, który zak]ada wspó]dzia]anie trzech organów powo]ujUcych. 
„W zwiUzku z tym, jecli si_ uzna – co zosta]o w praktyce zrobione – be kabdy z 
tych trzech organów uczestniczy samodzielnie w powo]ywaniu KRRiT de-
legujUc do jej sk]adu «swojego cz]onka», to minimalna liczba cz]onków Rady 
musi wynosie trzech. Natomiast ustrojodawca nie zawar] jub badnych wska-
zówek dla ustawodawcy co do maksymalnej ich liczby, a takbe co do tego, czy 
ma to bye liczba parzysta czy nie, i czy ma bye zachowany pomi_dzy organami 
powo]ujUcymi parytet, a jebeli nie, to jakie powinny bye proporcje pomi_dzy 
ilocciU cz]onków powo]ywanych przez poszczególne podmioty kreujUce”40. 
Zasad_ kolegialnocci mobna wyprowadzie takbe z prawnych form dzia]ania 
 

37 Naleby odnotowae, be pocród organów kreujUcych sk]ad KRRiT nie ma ani przedstawiciela 
Rady Ministrów, ani w]adzy sUdowniczej. Pomini_cie tych organów cwiadczy o niereprezento-
walnocci wszystkich trzech typów w]adzy publicznej w Polsce. O ile przedstawiciel Rady Mini-
strów pochodzUcy z nominacji politycznej reprezentowa]by interesy swojego mocodawcy, o tyle 
niezawis]y przedstawiciel w]adzy sUdowniczej móg]by przyczynie si_ do usprawnienia pracy 
KRRiT i zadbae o w]acciwe wykonywanie przez niU swoich obowiUzków. Zob. E. CZARNY-DROv-
DvEJKO, Ustawa o radiofonii i telewizji, s. 95.  

38 J. SZYMANEK, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, s. 316-317.  
39 „Ubytego w art. 214 ust. 1 Konstytucji RP sformu]owania o powo]ywaniu cz]onków KRRiT 

przez Sejm, Senat i Prezydenta RP nie naleby rozumiee w ten sposób, be jej sk]ad jest wy]aniany 
w drodze wspólnej decyzji (konsensusu) tych trzech organów, ale tak, be kabdy z nich powo]uje 
indywidualnie cz_ce sk]adu KRRiT” (P. WINCZOREK, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 269).  

40 J. SZYMANEK, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, s. 317.  
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KRRiT, która obok rozporzUdzea, w sprawach indywidualnych podejmuje 
uchwa]y, a te z przyczyn oczywistych mogU bye podejmowane jedynie przez 
organy wieloosobowe. Powierzenie kompetencji do powo]ywania cz]onków 
KRRiT trzem róbnym organom ma bye gwarancjU bezstronnocci i niezalebnocci 
KRRiT, a w efekcie uniezalebniae radiofoni_ i telewizj_ od nacisków poli-
tycznych. Bezstronnoce i niezalebnoce KRRiT nie jest bowiem wartocciU samU 
w sobie, ale ma zabezpieczae i gwarantowae wartoce naczelnU, jakU jest nie-
zalebnoce radiofonii i telewizji41.  

Szczegó]owe zasady powo]ywania cz]onków KRRiT przez Sejm i Senat 
okreclajU regulaminy obydwu izb42, zak]adajUce wymóg indywidualnego wy-
boru kabdego cz]onka Rady bezwzgl_dnU wi_kszocciU g]osów, na wniosek 
Marsza]ka Sejmu lub grupy przynajmniej 35 pos]ów (w Sejmie) oraz nie mniej 
nib 7 senatorów (w Senacie). Procedura powo]ywania cz]onków KRRiT przez 
Prezydenta RP43 nie zosta]a uregulowana w drodze ustawy, z Konstytucji RP 
natomiast wynika jedynie, be powo]ywanie cz]onków Rady stanowi jego oso-
bistU kompetencj_ (prerogatyw_ niewymagajUcU kontrasygnaty Prezesa Rady 
Ministrów), którU realizuje w formie postanowienia (art. 144 ust. 3 pkt 27).  

Zgodnie z przyj_tymi zasadami, powo]ywanie cz]onków KRRiT ma charak-
ter rozdzielczy – cz]onków KRRiT powo]ujU niezalebnie od siebie trzy organy 
paastwowe, oraz parytetowy – Sejm powo]uje dwóch cz]onków, Senat jednego 
cz]onka i Prezydent RP dwóch cz]onków, w sumie pi_ciu cz]onków, spocród 
osób wyróbniajUcych si_ wiedzU i docwiadczeniem w zakresie crodków spo]ecz-
nego przekazu (art. 7 ust. 1 urtv).  

 
4.2. Niezale2no-.  
 
W cwietle przepisów konstytucyjnych i ustawowych, KRRiT jest organem 

niezalebnym, co wynika jub ze sposobu kreowania jej sk]adu osobowego przez 
trzy róbne i wzgl_dem siebie niezalebne organy paastwowe: Sejm, Senat i Pre-

 

41 Zob. uchwa]a Trybuna]u Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 1995 r., W 6/95, OTK 1995, 
nr 3, poz. 23.  

42 Uchwa]a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej, tekst jedn.: „Monitor Polski” 2012, poz. 32 z póhn. zm. oraz uchwa]a Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu, tekst jedn.: „Monitor Pol-
ski” 2014, poz. 529 z póhn. zm.  

43 Z trecci art. 144 ust. 3 pkt 27 Konstytucji RP ubywajUcego liczby mnogiej w odniesieniu do 
powo]ywania cz]onków KRRiT przez Prezydenta RP wynika, be powo]uje on wi_cej nib jednego 
cz]onka KRRiT.  
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zydenta RP. Przy czym „narodziny KRRiT to nie emanacja organów powo]u-
jUcych jej cz]onków i nie realizator ich kompetencji, czy ich polityki. Narodziny 
KRRiT to powstanie organu od poczUtku z w]asnU sferU dzia]ania i z w]asnym 
zakresem zadaa”44. Konstytucja RP ogranicza si_ wy]Ucznie do wskazania pod-
miotów powo]ujUcych cz]onków KRRiT, pozostawiajUc reszt_ spraw dopre-
cyzowaniu w drodze ustawy. Konstytucja RP nie precyzuje takbe kryteriów, 
jakie powinni spe]niae kandydaci na cz]onków KRRiT, ani ich stosunku do 
organów powo]ujUcych, ani ich wzajemnych relacji. Ustrojodawca nie okrecli] 
równieb wymagaa, jakie powinni spe]niae kandydaci na cz]onków KRRiT, 
pozostawiajUc t_ kwesti_ ustawodawcy. Ten z kolei poprzestaje na bardzo 
ogólnikowym stwierdzeniu, be cz]onkowie KRRiT majU bye powo]ywani 
spocród osób wyróbniajUcych si_ wiedzU i docwiadczeniem w zakresie crodków 
spo]ecznego przekazu45, co zak]ada pewnU ich ponadprzeci_tnoce. „Kryteria 
oceny takiego wyróbniania si_ nie zosta]y jednak nigdy sprecyzowane. Po-
zostawiono je uznaniu podmiotów uprawnionych do powo]ywania cz]onków 
KRRiT. W praktyce w sk]ad KRRiT obok wybitnych specjalistów z dziedziny 
crodków masowego przekazu wchodzi]y teb osoby, których wiedza i docwiad-
czenie w zakresie crodków masowego przekazu w chwili powo]ywania musia]a 
budzie uzasadnione wUtpliwocci, a jub zupe]nie trudno by]o w stosunku do 
niektórych z nich znalehe elementy wyróbniajUce. W rzeczywistocci zawarte 
w ustawie stwierdzenie «spocród osób wyróbniajUcych si_ wiedzU i docwiad-
czeniem w zakresie crodków spo]ecznego przekazu» przyj_to traktowae jako 
sformu]owanie pozbawione jakiejkolwiek trecci prawnej, a w procesie powo-
]ywania kwesti_ t_ pomijano bUdh wbrew oczywistym faktom stwierdzano, ib 
kandydat wyróbnia si_ wiedzU i docwiadczeniem w zakresie crodków spo-

 

44 R. CHRUtCIAK, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, s. 209.  
45 „Formu]a ta oznacza, be w doborze kandydatów uwzgl_dniae naleby nie tylko kryteria poli-

tyczne (choe trudno je ca]kowicie wyeliminowae, skoro organami powo]ujUcymi sU organy politycz-
ne), ale przede wszystkim merytoryczne (fachowe)” (J. SZYMANEK, Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji, s. 321). W odniesieniu do osób zasiadajUcych w niektórych innych kolegialnych organach 
konstytucyjnych, wymagania dotyczUce posiadania stosownych kwalifikacji zosta]y expressis verbis 
wskazane w ustawie zasadniczej; s_dziami Trybuna]u Konstytucyjnego mogU bye jedynie osoby 
wyróbniajUce si_ wiedzU prawniczU (art. 194 ust. 1), do Rady Polityki Pieni_bnej powo]uje si_ osoby 
wyróbniajUce si_ wiedzU z zakresu finansów (art. 227 ust. 5). Takbe dwóch zast_pców przewod-
niczUcego oraz przynajmniej po]owa spocród 16 cz]onków Trybuna]u Stanu powinno posiadae 
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska s_dziego. Takie kwalifikacje posiada takbe 
PrzewodniczUcy Trybuna]u Stanu, którym z urz_du jest Pierwszy Prezes SUdu Najwybszego (art. 
199 ust. 1-2).  
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]ecznego przekazu”46. Ogólnikowoce ustawodawcy sprawia, be regulacj_ t_ 
wype]nia si_ zupe]nie dowolnU trecciU. Tymczasem naleby wyrahnie podkreclie, 
be ustawodawca mówiUc o osobach „wyróbniajUcych si_ wiedzU i docwiadcze-
niem w zakresie crodków spo]ecznego przekazu”, wymaga nie tylko wyjUtko-
wego przygotowania teoretycznego, ale równieb legitymowania si_ szczególnU 
praktykU we wspomnianym zakresie. Chodzi bowiem nie o osoby „tylko” (za-
ledwie) posiadajUce wiedz_ i docwiadczenie w dziedzinie crodków spo]ecznego 
przekazu, ale o osoby „wyróbniajUce si_” pod tym wzgl_dem, przewybszajUce 
innych. Przyj_te rozwiUzanie wprawdzie ujawnia wol_ ustawodawcy uczynienia 
z KRRiT fachowego organu o profesjonalnym a nie polityczno-partyjnym 
sk]adzie47, niemniej jednak ocena spe]niania przez kandydata w/w wymogów 
zosta]a pozostawiona organowi powo]ujUcemu, kierujUcemu si_, co oczywiste, 
wy]Ucznie kryterium politycznym. twiadczy to nie tylko o upolitycznieniu 
KRRiT, ale wr_cz o faktycznym poddaniu jej dzia]aa woli organów decydu-
jUcych o obsadzie personalnej. Ostatecznie zatem o powo]aniu do sk]adu 
KRRiT (o swoistej „przydatnocci” kandydata) decydujU kryteria polityczne48, co 
niestety potwierdza takbe praktyka minionych lat, wskazujUca na to, be do 
sk]adu KRRiT trafiali ludzie silnie powiUzani ze cwiatem polityki, nierzadko 
pe]niUcy wczecniej funkcje parlamentarne i ministerialne, bynajmniej nieukry-
wajUcy swoich przekonaa i sympatii politycznych; co wi_cej, gotowi bezkry-
tycznie realizowae wol_ swoich politycznych mocodawców.  

Do tego dochodzi jeszcze sposób dokonywania obsady personalnej KRRiT. 
Naleby wyrahnie podkreclie, be przy wy]anianiu cz]onków KRRiT kompetencje 
kandydatów oceniajU gremia i podmiot, które same nie posiadajU w tej kwestii 
fachowej wiedzy, a nierzadko i zwyk]ego rozeznania w sprawach z zakresu 
dzia]alnocci radiofonii i telewizji. W ten sposób do instytucji decydujUcej o po-
lityce medialnej nominacje opierajU si_ z regu]y nie na kryterium kompetencji 
i wartocci etycznej konkretnej osoby, ale wed]ug klucza partyjnego tych partii 

 

46 J. SOBCZAK, Radiofonia i telewizja, s. 146.  
47 P. CZARNY, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, s. 328; B. SZMULIK, M. vMIGRODZKI, Kra-

jowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] B. SZMULIK, M. vMIGRODZKI (red.), Ustrój organów ochrony 
prawnej, Lublin 2003, s. 251.  

48 Zob. S. PATYRA, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] W. SKRZYDuO (red.), Polskie 
prawo konstytucyjne, Lublin 2002, s. 455. ObowiUzujUca regulacja dotyczUca sposobu wyboru 
cz]onków KRRiT jest niedopuszczalna w demokratycznym paastwie prawnym. Zob. E. CZARNY-
DROvDvEJKO, Ustawa o radiofonii i telewizji, s. 96.  
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politycznych, które w danym momencie majU prawo nominowae49. „Prowadzi to 
w ostatecznym efekcie do powstania systemu opartego na pluralizmie, ale wy-
]Ucznie partyjno-politycznym, w dodatku determinowanym uk]adem si] repre-
zentowanych w izbach parlamentarnych w momencie rozpoczynania kolejnej 
kadencji Rady”50.  

Na p]aszczyhnie normatywnej niezalebnoce KRRiT zosta]a wzmocniona, 
z jednej strony, przez systematyk_ konstytucyjnU i pomieszczenie odnoszUcych 
si_ do niej postanowiea w Rozdziale IX – „Organy kontroli paastwowej i ochro-
ny prawa”, a wi_c poza rozdzia]ami pocwi_conymi organom w]adzy ustawo-
dawczej (rozdzia] IV), wykonawczej (rozdzia] V i VI) oraz sUdowniczej (roz-
dzia] VIII), i powierzenie jej do realizacji spraw o odr_bnym przedmiocie, 
z drugiej natomiast poprzez ustanowienie szczególnego trybu powo]ywania 
cz]onków KRRiT oraz wiUbUce ich ograniczenia wynikajUce z zasady incompa-
tybilitasu. Stosownie do tego mobna wyróbnie dwa rodzaje niezalebnocci 
KRRiT: 1) organizacyjnU, dotyczUcU jej pozycji ustrojowej i relacji ]UczUcych jU 
oraz jej cz]onków z innymi organami w]adzy publicznej, 2) funkcjonalnU, 
odnoszUcU si_ do jej zadaa. Przy czym obydwa rodzaje niezalebnocci KRRiT 
naleby rozpatrywae ]Ucznie, poniewab one wzajemnie si_ dope]niajU51.  

Niezalebnoce KRRiT jest pochodnU swobody wypowiedzi i pluralizmu crod-
ków masowego przekazu. Jebeli KRRiT skutecznie ma wykonywae postawione 
przed niU zadania, to nie mobe jej wiUzae podleg]oce jakiejkolwiek innej 
w]adzy, która w sposób naturalny jest zainteresowana w oddzia]ywaniu na od-
biorców w celu kszta]towania ich poglUdów i opinii w pobUdanym przez siebie 
 

49 Zob. L. DYCZEWSKI, Media i demokracja w Polsce, [w:] J. KRUKOWSKI, O. THEISEN (red.), 
Kultura i prawo, t. II: MateriaOy II Mi`dzynarodowej Konferencji na temat „WolnoWX mediów”, 
Lublin 18-19 maja 2000, Lublin 2002, s. 57.  

50 Zob. A. JASKIERNIA, Media masowe w demokratycznych prawach wyborczych. Standardy 
europejskie i uwarunkowania ich realizacji, Warszawa 2008, s. 113.  

51 Zob. G. KOWALSKI, NiezaleTnoWX Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (wybrane kwestie 
prawne), [w:] 9rodki przekazu. Informacja, s. 40-41. GwarancjU niezalebnocci funkcjonalnej 
KRRiT jest takbe jej kompetencja do opiniowania projektów aktów prawnych oraz umów mi_-
dzynarodowych dotyczUcych radiofonii i telewizji lub audiowizualnych us]ug medialnych na 
bUdanie (art. 6 ust. 2 pkt 7 urtv). Uprawnienie to pozwala KRRiT sygnalizowae podmiotom two-
rzUcym prawo nieprawid]owocci proponowanych przez nie rozwiUzaa prawnych z punktu 
widzenia niezalebnocci KRRiT i realizacji przez niU jej konstytucyjnych i ustawowych zadaa. Po 
stronie zac odpowiednich organów rodzi obowiUzek przedstawiania KRRiT stosownych pro-
jektów aktów normatywnych oraz umów mi_dzynarodowych do zaopiniowania. Naruszenie tego 
obowiUzku mobe bye podstawU stwierdzenia przez Trybuna] Konstytucyjny niekonstytucyjnocci 
ustawy lub umowy mi_dzynarodowej (zob. art. 42 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym, Dz. U. 1997, Nr 102, poz. 643 z póhn. zm.).  
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kierunku i w zwiUzku z tym sk]onna jest do ograniczania wolnocci s]owa i pra-
wa do informacji, ewentualnie przekazywania ich w sposób niepe]ny i wybiór-
czy, czym narusza interes publiczny, na straby którego stoi przecieb KRRiT.  

O niezalebnocci KRRiT cwiadczye ma przyznana jej kompetencja do wy-
dawania rozporzUdzea, która jest zarezerwowana dla organów w]adzy wyko-
nawczej: Prezydenta RP, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i ministrów. 
KRRiT naleby zatem do organów w]adzy publicznej, które mogU wydawae akty 
prawa powszechnie obowiUzujUcego wiUbUce kabdy podmiot w paastwie52. Roz-
porzUdzenia wydawane przez KRRiT majU takU samU moc prawnU, co rozpo-
rzUdzenia pozosta]ych organów uprawnionych do ich wydawania. Skoro tak, to 
rozporzUdzenia KRRiT nie mogU bye ani zmieniane, ani uchylane przez rozpo-
rzUdzenia organów w]adzy wykonawczej. Co najwybej, Prezes Rady Ministrów 
mobe, przed ich wydaniem, przekazae KRRiT stanowisko swoje lub rzUdu, pod 
warunkiem jednak, be KRRiT powiadomi go wczecniej o zamiarze wydania ta-
kiego aktu normatywnego, co powinno miee miejsce w ramach projektowania 
w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki paastwa 
w dziedzinie radiofonii i telewizji (art. 6 ust. 2 pkt 1 urtv). RozporzUdzenia 
KRRiT oraz jej uchwa]y o charakterze generalnym podlegajU jedynie kontroli ze 
strony Trybuna]u Konstytucyjnego pod wzgl_dem ich zgodnocci z KonstytucjU 
RP i innymi hierarchicznie od nich wybszymi aktami normatywnymi53.  

Przejawem niezalebnocci KRRiT jest takbe prawo do uchwalania regulaminu 
swoich obrad. KRRiT uchwala regulamin swoich obrad w oparciu o art. 9 ust. 3 
urtv, co zapewnia jej autonomi_ wewn_trznU, z uwagi na to, be baden inny organ 
w badnym innym akcie normatywnym nie mobe regulowae spraw obj_tych 
zakresem regulaminu.  

Przyj_te rozwiUzania czyniU z KRRiT organ niezalebny od rzUdu, o czym 
cwiadczy nie tylko sposób powo]ywania jej cz]onków, ale takbe obowiUzki 
 

52 KorzystajUc z tej formy dzia]ania, KRRiT nie mobe post_powae w sposób dowolny w tym 
zakresie, lecz musi uwzgl_dniae przewidziane w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP ogólne warunki wy-
dawania rozporzUdzea. Naleby przy tym zauwabye, be rozporzUdzenia KRRiT wymagajU podj_cia 
wczecniej stosownej uchwa]y, co jest konsekwencjU kolegialnocci tego organu. Uchwa]y podej-
mowane w sprawie wydania rozporzUdzenia nie b_dU mia]y tego samego charakteru, co uchwa]y 
podejmowane w sprawach indywidualnych, przybierajUcych postae decyzji administracyjnych. 
W pierwszym wypadku b_dU one podstawU aktu o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, podczas 
gdy w drugim aktu o charakterze indywidualnym i konkretnym. Zob. G. KOWALSKI, Konstytucyjna 
regulacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, [w:] W. LIS, Z. HUSAK (red.), Praktyczne aspekty 
wolnoWci wypowiedzi, s. 141-142.  

53 Zob. B. BANASZAK, Komentarz do art. 213, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, Warszawa 2012, s. 1037.  
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sprawozdawczo-informacyjne. Na KRRiT ciUby bowiem obowiUzek przedk]ada-
nia Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP, do koaca marca kabdego roku, 
sprawozdania ze swojej dzia]alnocci za rok poprzedzajUcy oraz informacj_ 
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji (art. 12 ust. 1 urtv). Obo-
wiUzku takiego KRRiT nie ma natomiast w stosunku do Prezesa Rady Mini-
strów, którego tylko corocznie informuje o swojej dzia]alnocci oraz o podstawo-
wych problemach radiofonii i telewizji (art. 12 ust. 2 urtv)54. Z realizacjU tego 
obowiUzku nie wiUbU si_ jednak badne konsekwencje dla KRRiT, podczas kiedy 
od przyj_cia lub odrzucenia przez Sejm, Senat i Prezydenta RP przedk]adanego 
im sprawozdania zaleby kontynuowanie lub wygacni_cie kadencji cz]onków 
KRRiT. Prezes Rady Ministrów nie mobe przedstawionej mu informacji odrzu-
cie, a jej ujemna ocena nie spowoduje badnych negatywnych skutków dla 
KRRiT ani w zakresie funkcjonowania tego organu, ani w zakresie konsek-
wencji jego istnienia. „Róbnica mi_dzy sprawozdaniem a informacjU zasadza si_ 
na róbnych skutkach prawnych, jakie wywo]uje negatywna ocena ich trecci 
przez podmioty, którym sprawozdania i informacje sU sk]adane. Ujemna ocena 
trecci informacji o dzia]alnocci KRRiT ze strony Prezesa Rady Ministrów, czy 
nawet ca]ego rzUdu, nie mobe wywo]ae – przynajmniej bezpocrednio – ujem-
nych skutków dla KRRiT. Natomiast odrzucenie sprawozdania przez Sejm 
i Senat powoduje, z mocy art. 12 ust. 4 urtv, wygacni_cie w ciUgu 14 dni ka-
dencji wszystkich cz]onków KRRiT”55. Nie oznacza to jednak, be rzUd sk]ada-
jUcy si_ z liderów politycznych ugrupowaa tworzUcych wi_kszoce parlamen-
tarnU, nie mobe oddzia]ywae, i to ca]kiem skutecznie, na rozstrzygni_cia podej-
mowane przez Sejm i Senat. Kompetencji takich nie posiada trzeci z organów 
kreujUcych KRRiT – Prezydent RP, który co najwybej mobe notyfikowae przy-
j_cie sprawozdania KRRiT, niemniej jednak jego udzia] w procedurze odwo-
]ania KRRiT przed up]ywem kadencji ma charakter rozstrzygajUcy.  

Niezalebnoce KRRiT w stosunku do Rady Ministrów pocwiadcza takbe art. 
6 ust. 2 pkt 1 urtv, w mycl którego do zadaa KRRiT naleby projektowanie w po-
rozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki paastwa w dzie-
dzinie radiofonii i telewizji. Przepis ten wskazuje, be pomi_dzy tymi dwoma 
podmiotami nie zachodzi stosunek podporzUdkowania, a ich wzajemne relacje 
 

54 Informacje przekazywane Prezesowi Rady Ministrów stanowiU / powinny stanowie podstaw_ 
wspó]dzia]ania w realizacji zadania okreclonego w art. 6 ust. 2 pkt 1 urtv, polegajUcego na pro-
jektowanie kierunków polityki paastwa w dziedzinie radiofonii i telewizji.  

55 J. SOBCZAK, Radiofonia i telewizja, s. 153; TENvE, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – 
dylematy i wyzwania, s. 19-20.  
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oparte sU na równoprawnych i partnerskich podstawach56. W ramach poro-
zumienia, o którym mowa, powinna miee miejsce pe]na koordynacja dzia]aa 
podejmowanych przez KRRiT z dzia]aniami prowadzonymi przez administracj_ 
rzUdowU i odwrotnie. Przyj_cie takiego rozwiUzania ma na celu zapewnienie 
spójnocci dzia]aa paastwa w odniesieniu do mediów audiowizualnych.  

 
4.3. Kadencyjno-.  
 
KRRiT jest organem kadencyjnym, którego cz]onkowie sU powo]ywani na 

z góry okreclony czas. Zgodnie z art. 7 ust. 4 urtv: „Kadencja cz]onków Kra-
jowej Rady trwa 6 lat, liczUc od dnia powo]ania ostatniego cz]onka. Cz]onkowie 
Krajowej Rady pe]niU swe funkcje do czasu powo]ania nast_pców”, co wynika 
z potrzeby zapewnienia ciUg]occi funkcjonowania KRRiT. Na szcz_ccie ustawa 
medialna nie ]Uczy kadencji cz]onków KRRiT z kadencjami Sejmu, Senatu czy 
Prezydenta RP, czyli z kadencjami organów kreujUcych KRRiT. Dzi_ki temu 
KRRiT nie jest zwiUzana z konkretnym sk]adem parlamentu czy Prezydentem 
RP, co stanowi kolejny przejaw niezalebnocci KRRiT wobec organów jU 
kreujUcych57. Naleby zaznaczye, be ustrojodawca nie wymaga, aby KRRiT by]a 
organem kadencyjnym. Konstytucja RP nie okrecla czasu kadencji KRRiT tak, 
jak czyni to w odniesieniu do innych organów przewidzianych w Rozdziale IX: 
Prezesa Najwybszej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, czy 
Rady Polityki Pieni_bnej, o której mowa w Rozdziale X58. Tym samym mobliwe 
jest okreclenie czasu kadencji w dowolny sposób, w tym przez takie okreclenie 
czasu kadencji KRRiT, które zapewni wybór jej cz]onków kabdemu parla-
 

56 Zob. wyrok Trybuna]u Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06, OTK-A 2006, nr 3, 
poz. 32.  

57 WynikajUcy z niepokrywania si_ kadencji KRRiT z kadencjU Sejmu, Senatu oraz g]owy 
paastwa – brak zwiUzania KRRiT z konkretnym sk]adem parlamentu czy konkretnym Prezydentem 
RP – podkrecla jej pe]nU autonomi_ w stosunku do organów powo]ujUcych, zob. uchwa]a Trybuna]u 
Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r., W 7/94, OTK 1994, nr 1, poz. 23. Trybuna] Konstytucyjny 
podtrzyma] to stanowisko w wyroku z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06, OTK-A 2006, nr 3, poz. 32, 
stwierdzajUc, ib: „W zwiUzku z tym, be ustawa o radiofonii i telewizji nie ]Uczy kadencji cz]onków 
Rady z kadencjami Sejmu, Senatu czy Prezydenta, tj. organów powo]ujUcych, nie jest ona tym 
samym zwiUzana z konkretnym sk]adem parlamentu czy osobU Prezydenta in concreto. Podkrecla 
to autonomi_ Krajowej Rady wobec organów jU powo]ujUcych”.  

58 Konstytucja RP nie okrecla jednak czasu kadencji KRRiT tak, jak czyni to w odniesieniu do 
innych organów konstytucyjnych okreclonych w Rozdziale IX: Prezesa Najwybszej Izby Kontroli 
(6-letnia) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (5-letnia), odpowiednio w art. 205 ust. 1 oraz art. 
209 ust. 1 Konstytucji RP. Czas trwania kadencji (6-letnia) zosta] takbe okreclony w stosunku do 
cz]onków Rady Polityki Pieni_bnej, zob. art. 227 ust. 3 i 5 Konstytucji RP.  
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mentowi59, co musi budzie obawy o to, be jej sk]ad b_dzie faktycznie obsadzany 
przez aktualnU wi_kszoce parlamentarnU, dUbUcU do jej ca]kowitego podporzUd-
kowania60. Nie wydaje si_ takbe, aby powo]ywanie przez Sejm, Senat i Prezy-
denta RP cz]onków KRRiT na czas nieoznaczony (dobywotnio lub do osiUgni_-
cia okreclonego wieku) by]o rozwiUzaniem sprzecznym z KonstytucjU RP.  

Kadencyjnoce KRRiT oznacza ciUg]oce jej dzia]ania, natomiast up]yw ka-
dencji jest naturalnym sposobem ustania cz]onkostwa w KRRiT. Zgodnie z art. 
7 ust. 5 urtv: „Cz]onek Krajowej Rady nie mobe bye powo]any na kolejnU pe]nU 
kadencj_”. Z trecci tego przepisu nie wynika bezwzgl_dny zakaz ponownego 
powo]ania do sk]adu KRRiT. „Z faktu, ib w powo]anym wybej przepisie mowa 
o kolejnej kadencji, na którU nie mobna powo]ae cz]onka KRRiT, a nie o tym, 
be nie mobe on ponownie pe]nie tej funkcji, wynika jednoznacznie, be nie 
mobna zasiUce w KRRiT po up]ywie pe]nej kadencji na kolejny okres. Nie ma 
natomiast przeszkód, aby cz]onek KRRiT po up]ywie pe]nej kadencji nast_pnU 
szeccioletniU kadencj_ pauzowa], aby po jej up]ywie wrócie do sk]adu Krajowej 
Rady”61. Nie jest zatem wykluczone, be osoba, która raz jub pe]ni]a funkcj_ 
cz]onka KRRiT, zostanie nim ponownie, z tym be b_dzie mog]a zostae powo-
]ana, byleby tylko nie nast_powa]a ona bezpocrednio po jub zakoaczonej. Po-
nadto mowa jest o pe]nej kadencji, w zwiUzku z tym cz]onek KRRiT, który 
zosta] powo]any na niepe]nU kadencj_ w miejsce zmar]ego lub odwo]anego 
cz]onka, mobe zostae nast_pnie powo]any na kolejnU, ale jub pe]nU szeccioletniU 
kadencj_. Wy]Uczenie mobliwocci powtórzenia pe]nej kadencji bezpocrednio po 
up]ywie kadencji, w której dana osoba zasiada]a w KRRiT przez okres pe]nej 
kadencji, ma eliminowae pokus_ wykonywania funkcji cz]onka KRRiT w spo-

 

59 Na przyk]ad powo]ywanie na okres 4 lat, czy nawet na okres kadencji parlamentu tak, jak to 
jest w przypadku wyboru cz]onków Trybuna]u Stanu (zob. art. 199 ust. 1 Konstytucji RP).  

60 Ch_e podporzUdkowania sobie przez parlament KRRiT doskonale widae na przyk]adzie 
nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 2005 r., która zmniejszy]a liczebnoce KRRiT z 9 do 5 
cz]onków (art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekszta]ceniach i zmianach w podziale zadaa 
i kompetencji organów paastwowych w]acciwych w sprawach ]Ucznocci, radiofonii i telewizji, 
Dz. U. 2005, Nr 267, poz. 2258), oraz niedosz]ej do skutku nowelizacji z 2008 r., która 
przewidywa]a zwi_kszenie liczebnocci KRRiT z 5 do 7 cz]onków (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 
kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw, 
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/151.htm – ostatnio sprawdzone 30 lipca 2013r.). Parlament 
nie akceptujUc sytuacji, be nie mobe powo]ae „swoich” cz]onków do KRRiT, uchwali] ustawy 
nowelizujUce ustaw_ o radiofonii i telewizji przewidujUce wygacni_cie kadencji dotychczasowych 
cz]onków KRRiT i powo]anie w ich miejsce nowych, wybieranych jub przez aktualnU wi_kszoce 
parlamentarnU.  

61 J. SOBCZAK, Radiofonia i telewizja, s. 161.  
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sób uleg]y wobec wi_kszocci parlamentarnej bUdh g]owy paastwa, celem 
zwi_kszenia swoich szans na reelekcj_62.  

DecydujUc si_ na kadencyjnoce KRRiT, ustawodawca za]oby] ciUg]oce jej 
funkcjonowania, przejawiajUcU si_ w tym, be normalnym zdarzeniem powodu-
jUcym ustanie w niej cz]onkostwa jest up]yw okresu kadencji, natomiast 
wszelkie inne sposoby zakoaczenia pe]nionej funkcji przed tym zdarzeniem, 
jako be majU charakter wyjUtkowy, wymagajU oparcia si_ na wyrahnej podsta-
wie ustawowej63. Podstaw_ takU stanowiU art. 7 ust. 6 oraz art. 12 urtv, które do-
puszczajU mobliwoce odwo]ania cz]onka KRRiT przed up]ywem kadencji 
w enumeratywnie okreclonych przypadkach. Stanowisko takie zosta]o potwier-
dzone przez Trybuna] Konstytucyjny, który podkreclajUc znaczenie niezaleb-
nocci KRRiT, zwróci] uwag_ na to, be „jednU z najistotniejszych gwarancji tej 
niezalebnocci jest stabilizacja na stanowisku oznaczajUca zakaz dowolnego od-
wo]ywania przed up]ywem kadencji”64. Stosownie do postanowiea art. 7 ust. 6 
urtv: „Organ uprawniony do powo]ania cz]onka Krajowej Rady odwo]uje go 
wy]Ucznie w przypadku: 1) zrzeczenia si_ swej funkcji; 2) choroby trwale unie-
mobliwiajUcej sprawowanie funkcji; 3) skazania prawomocnym wyrokiem za 
pope]nienie przest_pstwa z winy umyclnej; 4) z]obenia niezgodnego z prawdU 
ocwiadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sUdu; 
5) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybuna]u Stanu”.  

W przypadku zaistnienia jednej z tak okreclonych przyczyn, powstaje obo-
wiUzek odwo]ania cz]onka KRRiT z pe]nionej funkcji przed up]ywem kadencji, 
który obciUba organ uprawniony do jego powo]ania. Tym samym wy]Uczona 
zosta]a mobliwoce odwo]ania cz]onka KRRiT przez organ inny nib ten, który 
dokona] jego powo]ania.  

Drugi przypadek wczecniejszego nib up]yw kadencji sposobu odwo]ania 
cz]onków KRRiT przewiduje art. 12 urtv, który ]Uczy go z odrzuceniem przez 
Sejm i Senat sprawozdania KRRiT ze swojej dzia]alnocci, co powoduje wygac-
ni_cie kadencji jednoczecnie wszystkich cz]onków KRRiT. Stosownie do po-
stanowiea art. 12 ust. 3 urtv sprawozdanie to w kabdej z izb parlamentu mobe 
 

62 Zob. G. KOWALSKI, NiezaleTnoWX Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, s. 52. Zgodnie z art. 7 
ust. 7 urtv osoba, która zasiada]a jub w KRRiT przez okres pe]nej kadencji, mobe zostae ponownie 
powo]ana jedynie na dokoaczenie kadencji po cz]onku, który zmar] lub zosta] odwo]any przed 
up]ywem kadencji, na jakU zosta] powo]any.  

63 Zob. uchwa]a Trybuna]u Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r., W 7/94, OTK 1994, nr 1, 
poz. 23.  

64 Postanowienie Trybuna]u Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2006 r., SK 52/04, OTK-A 2006, 
nr 2, poz. 24.  
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zostae stosownU uchwa]U przyj_te bez uwag i zastrzebea, przyj_te z uwagami 
i zastrzebeniami65, bUdh odrzucone66. Decyzja o odrzuceniu sprawozdania przez 
Sejm i Senat, podejmowana w odr_bnych uchwa]ach, powoduje wygacni_cie 
kadencji wszystkich cz]onków KRRiT w terminie 14 dni, liczonych od dnia 
podj_cia ostatniej uchwa]y (art. 12 ust. 4 urtv). W przypadku odrzucenia spra-
wozdania przez Sejm i Senat decydujUce jest stanowisko, jakie w tej kwestii 
zajmie Prezydent RP. Wygacni_cie kadencji KRRiT nie nastUpi, jebeli nie 
zostanie potwierdzone przez Prezydenta RP (art. 12 ust. 5 urtv). Prezydent RP 
ma 14 dni na podj_cie decyzji, po up]ywie których bezpowrotnie traci kom-
petencj_ do skrócenia kadencji KRRiT.  

Do odwo]ania wszystkich cz]onków KRRiT przed up]ywem kadencji w try-
bie art. 12 urtv niezb_dna jest zatem krytyczna ocena sprawozdania KRRiT 
przez wszystkie podmioty kreujUce jej sk]ad i zgodne ich wspó]dzia]anie, co 
w warunkach polskiej demokracji nie jest rzeczU ]atwU67. Jebeli bowiem Pre-
 

65 Ewentualne uwagi i zastrzebenia zg]aszane przez izby parlamentu nie sU wiUbUce dla KRRiT, 
jednak mogU one istotnie wp]ywae na jej dzia]alnoce w nast_pnym roku. Ich zg]oszenie mobe 
bowiem wskazywae na to, be w przypadku ich nieuwzgl_dnienia nast_pna ocena sprawozdania 
z dzia]alnocci KRRiT b_dzie negatywna (P. CZARNY, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, s. 333), 
co mobe wp]ywae na sposób jej dzia]ania i podejmowane decyzje.  

66 Naleby podkreclie, be dla odrzucenia sprawozdania KRRiT ustawodawca nie wymaga bad-
nego uzasadnienia. Tryb rozpatrywania przez Sejm i Senat sprawozdania KRRiT okreclajU odpo-
wiednio: Rozdzia] 9 Dzia]u II Regulaminu Sejmu oraz Dzia] IXa Regulaminu Senatu. „Warto takbe 
zaznaczye, be skutek w postaci wygacni_cia kadencji powoduje jedynie kumulatywne odrzucenie 
sprawozdania przez organy w]adzy ustawodawczej, na co wskazuje ubyta w ustawie koniunkcja. 
W przypadku, gdy jedna z Izb przyjmie sprawozdanie, to odrzucenie sprawozdania przez drugU Izb_ 
nie wywo]uje skutku w postaci wygacni_cia kadencji cz]onków Rady. Jecli zac obie Izby wspólnie 
odrzucU sprawozdanie, to dla wywo]ania skutku wygacni_cia kadencji niezb_dne jest jeszcze jego 
potwierdzenie przez Prezydenta RP” (H. KACZMARCZYK, Organy kontroli paLstwowej i ochrony 
prawa, [w:] P. CHMIELNICKI (red.), Konstytucyjny system wOadz publicznych, Warszawa 2009, 
s. 295).  

67 Sytuacja taka mia]a miejsce latem 2010 r., powodujUc wygacni_cie kadencji cz]onków 
KRRiT, co otworzy]o drog_ do obsadzenia jej sk]adu osobowego przez partie polityczne po-
siadajUce aktualnU wi_kszoce w Sejmie, Senacie i przez Prezydenta RP. Decyzj_ o wczecniejszym 
wygacni_ciu mandatów dotychczasowych cz]onków jak i decyzj_ o powo]aniu nowego sk]adu 
personalnego podejmowa]y wi_c te same organy w tym samym sk]adzie osobowym. Zob. uchwa]a 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z dzia]alnocci w 2009 r. („Monitor Polski” 2010, nr 43, poz. 612), uchwa]_ 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji („Monitor Polski” 2010, nr 42, poz. 601), Postanowienie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie wygacni_cia kadencji wszystkich cz]onków 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji („Monitor Polski” 2010, nr 44, poz. 624), a takbe uchwa]_ 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powo]ania cz]onków Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji („Monitor Polski” 2010, nr 56, poz. 760), uchwa]_ Senatu Rzeczy-
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zydent RP, wbrew Sejmowi i Senatowi, nie widzi podstaw do odrzucenia spra-
wozdania KRRiT, mobe odmówie potwierdzenia wygacni_cia kadencji KRRiT 
albo nie zajUe w tej kwestii badnego stanowiska i wówczas b_dzie ona trwa]a 
nadal. Pomimo tego, be Prezydent RP nie posiada uprawniea do przyj_cia bUdh 
odrzucenia sprawozdania KRRiT, to jednak wbrew jego woli Sejm i Senat nie 
mogU samodzielnie doprowadzie do wygacni_cia kadencji KRRiT poprzez od-
rzucenie jej sprawozdania68. Potwierdzenie wygacni_cia kadencji KRRiT przez 
Prezydenta RP dotyczy wszystkich cz]onków KRRiT. Ustawodawca nie pozo-
stawia Prezydentowi RP mobliwocci wybiórczego potraktowania cz]onków 
KRRiT i potwierdzenia wygacni_cia kadencji jedynie w odniesieniu do nie-
których z nich. Przyj_te rozwiUzanie jest de facto formU odpowiedzialnocci 
politycznej ponoszonej przez KRRiT in corpore przed organami kreujUcymi jej 
sk]ad, dla której trudno wskazae podstawy konstytucyjne. W cwietle art. 198 
ust. 1 Konstytucji RP cz]onkowie KRRiT ponoszU jedynie odpowiedzialnoce 
konstytucyjnU przed Trybuna]em Stanu za pope]nienie deliktu konstytucyjnego 
w zwiUzku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urz_dowania.  

Od decyzji o odwo]aniu cz]onka KRRiT z jej sk]adu nie przys]uguje, ani 
zainteresowanemu, ani KRRiT in corpore, prawo odwo]ania. Podobnie jest 
w przypadku wygacni_cia kadencji wszystkich cz]onków KRRiT na skutek od-
rzucenia przez Sejm i Senat sprawozdania KRRiT. Innych nib wskazane wybej 
mobliwocci odwo]ania cz]onka/ów KRRiT przed up]ywem kadencji ustawa nie 
przewiduje. Nieusuwalnoce cz]onków KRRiT przed up]ywem kadencji, poza 
przypadkami wyrahnie przewidzianymi w ustawie, stanowi gwarancj_ ich nie-
zalebnocci, niezb_dnej dla realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadaa po-
stawionych przed KRRiT.  

 
 
 
 

 

pospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powo]ania cz]onka Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji („Monitor Polski” 2010, nr 53, poz. 720), postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 7 lipca 2010 r. o powo]aniu cz]onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji („Mo-
nitor Polski” 2010, nr 53, poz. 728).  

68 Zob. H. KACZMARCZYK, Organy kontroli paLstwowej i ochrony prawa, s. 295. Naleby za-
znaczye pewnU niekonsekwencj_ ustawodawcy, przejawiajUcU si_ w tym, be potwierdzenie przez 
Prezydenta RP wygacni_cia kadencji KRRiT wymaga kontrasygnaty premiera (zob. art. 144 ust. 2 
i 3 Konstytucji RP), co dziwi, w kontekccie powo]ywania przez g]ow_ paastwa cz]onków KRRiT, 
która takiej kontrasygnaty nie wymaga, a takbe w kontekccie niezalebnocci KRRiT od rzUdu.  
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4.4. Zasada incomaptybilitasu  
 
Cz]onek KRRiT nie mobe nalebee do partii politycznej, zwiUzku zawodo-

wego ani prowadzie dzia]alnocci publicznej niedajUcej si_ pogodzie z godnocciU 
pe]nionej funkcji (art. 214 ust. 2 Konstytucji RP). Naleby zauwabye, be adre-
satem tego przepisu jest cz]onek KRRiT, a nie osoba ubiegajUca si_ o powo]anie 
w sk]ad KRRiT, i to na nim spoczywa obowiUzek realizacji dyspozycji zawartej 
w nim normy prawnej, a wi_c wyzbycia si_ statusu cz]onka partii politycznej 
lub zwiUzku zawodowego. Wprowadzony zakaz cwiadczy o zamiarze ustrojo-
dawcy stworzenia im odpowiednich warunków do wykonywania obowiUzków 
zwiUzanych z cz]onkostwem w KRRiT bez mobliwocci ulegania jakimkolwiek 
wp]ywom zewn_trznym i zagwarantowania niezalebnocci od biebUcych konfigu-
racji politycznych. „Oczywiccie jest to warunek minimum, który nie przecina 
politycznych powiUzaa, nie przecina powiUzaa kolebeasko-crodowiskowych czy 
wr_cz grupowych, majUcych cz_sto równie dube znaczenie, jak wierna s]ubba 
interesom ugrupowania, które kogoc do KRRiT rekomendowa]o”69. Trybuna] 
Konstytucyjny bardzo ccicle interpretuje zakaz przynalebnocci do partii poli-
tycznej, wyjacniajUc, be chodzi w nim o ca]kowity brak przynalebnocci do partii 
politycznej. Oznacza to zatem tyle, be w przypadku, kiedy ktoc przed powo-
]aniem do sk]adu KRRiT naleba] do partii politycznej, musi z niej wystUpie; 
zawieszenie cz]onkostwa nie jest równoznaczne z zakazem przynalebnocci do 
partii politycznej i jako takie jest niewystarczajUce w kontekccie niezalebnocci 
KRRiT, przez co narusza art. 214 ust. 2 Konstytucji RP70. W okresie kadencji 

 

69 H. ZIwBA-ZAuUCKA, Czy konstytucjonalizacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pomogOa 
w zachowaniu jej niezaleTnoWci?, [w:] E. GDULEWICZ, H. ZIwBA-ZAuUCKA (red.), Dziesi`X lat 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007, s. 352-353.  

70 „Regulacje ograniczajUce wolnoce zrzeszania si_ w partie polityczne majU na celu koniecz-
noce zachowania bezstronnocci i politycznej neutralnocci pewnych osób oraz instytucji. Chodzi 
zw]aszcza o osoby odpowiadajUce za bezpieczeastwo zewn_trzne i wewn_trzne paastwa, a takbe 
o osoby zatrudnione na wysokich stanowiskach, pe]niUce funkcje kierownicze bUdh wykonujUce 
obowiUzki o charakterze poufnym. Ograniczenie wolnocci zrzeszania si_ tych osób uzasadnione jest 
z jednej strony ich szczególnU pozycjU, a z drugiej wyjUtkowU spo]eczno-ustrojowU rolU partii 
politycznych. PodstawU zakazu cz]onkostwa w partiach politycznych osób, które sprawujU okre-
clone funkcje w aparacie paastwowym, nie jest dUbenie do ograniczenia ich praw obywatelskich, 
lecz ch_e zapobiebenia konfliktom interesów i ról wynikajUcych z wykonywania s]ubby publicznej 
i jednoczesnego prowadzenia dzia]alnocci na rzecz danej partii politycznej. IstotU bowiem cz]on-
kostwa w partii politycznej jest obowiUzek stosowania si_ do uchwa] statutowych organów partii 
politycznej oraz czynnego uczestnictwa w kszta]towaniu i realizowaniu jej programu. WyjUtkowa 
rola, jakU odgrywajU partie polityczne w byciu publicznym, uzasadnia ograniczenie wolnocci zrze-
szania si_ w tych wszystkich przypadkach, gdzie mobe dojce do kolizji funkcji spe]nianych przez 
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cz]onków KRRiT, z mocy samego prawa, ulega zawieszeniu ich cz]onkostwo 
we w]adzach stowarzyszea, zwiUzków zawodowych, zwiUzków pracodawców, 
organizacji koccielnych lub zwiUzków wyznaniowych (art. 8 ust. 3 pkt 2 urtv)71. 
Pe]nienie funkcji cz]onka KRRiT ma bye g]ównU pracU zawodowU, co ma uwol-
nie go od innych obowiUzków i umobliwie mu skoncentrowanie swoich wy-
si]ków jedynie na wynikajUcych z tej funkcji obowiUzków. Z kolei zakaz prowa-
dzenia dzia]alnocci publicznej niedajUcej si_ pogodzie z godnocciU pe]nionej 
funkcji, obejmuje zarówno sprawowanie funkcji innego organu w]adzy publicz-
nej, jak i pocwi_cenie si_ dzia]alnocci o charakterze publicznym niekoniecznie 
zwiUzanej z zajmowaniem okreclonego stanowiska w strukturach w]adzy, ale 
kolidujUcej z godnocciU funkcji cz]onka KRRiT.  

Funkcji cz]onka KRRiT nie mobna ]Uczye takbe z posiadaniem udzia]ów 
albo akcji spó]ki72 bUdh w inny sposób uczestniczye w podmiocie b_dUcym 
dostawcU us]ugi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz 
wszelkU dzia]alnocciU zarobkowU, z wyjUtkiem pracy dydaktyczno-naukowej 
w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej (art. 8 ust. 4 urtv). 
Jebeli cz]onek KRRiT w chwili powo]ania go do sk]adu KRRiT pozostaje 
w stosunku pracy, zatrudniajUcy go pracodawca, ma obowiUzek udzielie mu na 
jego wniosek urlopu bezp]atnego na czas sprawowania funkcji. Okres urlopu 

 

partie polityczne z kompetencjami przynalebnymi osobom wykonujUcym w]adz_ publicznU” (wyrok 
Trybuna]u Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002r., K 26/00, OTK-A 2002, nr 2, poz. 18).  

71 Art. 8 ust. 3 pkt 2 urtv od cz]onków KRRiT wymaga zawieszenia na czas sprawowania funk-
cji ich cz]onkostwa we w]adzach stowarzyszea, zwiUzków zawodowych, zwiUzków pracodawców, 
organizacji koccielnych lub zwiUzków wyznaniowych. Warto zwrócie uwag_, be Konstytucja RP 
w art. 214 ust. 2 bezwzgl_dnie zakazuje przynalebnocci cz]onków KRRiT do zwiUzków zawodo-
wych, podczas gdy ustawa o radiofonii i telewizji nie przewiduje nawet zawieszenia cz]onkostwa 
w tych organizacjach, a jedynie w ich w]adzach. Uwzgl_dniajUc hierarchicznU budow_ polskiego 
systemu hróde] prawa (stosujUc zasad_ lex superior derogat legi inferiori) oraz zasad_ bezpocred-
niego stosowania Konstytucji RP (wyrabonU w art. 8 ust. 2), przepisy ustawy o radiofonii i telewizji 
naleby uznae za niekonstytucyjne i stosowae postanowienia ustawy zasadniczej. Przyj_te rozwiU-
zanie prowadzi do wniosku, be nie mobe bye powo]ana do sk]adu KRRiT osoba, która naleby do 
zwiUzku zawodowego. R. CHRUtCIAK, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, s. 288. Chociab stan 
niekonstytucyjnocci w tym zakresie trwa od wejccia w bycie ustawy zasadniczej, czyli od 17 pah-
dziernika 1997 r., to – jak dotUd – nie zosta] on uchylony przez ustawodawc_ pomimo licznych no-
welizacji przepisów ustawy o radiofonii i telewizji.  

72 Przepis ten faktycznie niczego nie rozwiUzuje z uwagi na mobliwoce przeniesienia posia-
danych udzia]ów lub akcji na cz]onków rodziny, co w konsekwencji mobe powodowae niebez-
pieczne dla pluralizmu i wolnocci mediów audiowizualnych skutki z uwagi na mobliwoce ich 
faworyzowania w procesie koncesyjnym lub kontrolnym. Zob. E. CZARNY-DROvDZEJKO, Ustawa 
o radiofonii i telewizji, s. 112.  
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wlicza si_ do stabu pracy, od którego zalebU uprawnienia wynikajUce ze stosun-
ku pracy (art. 8 ust. 1 urtv).  

 
5. PrzewodniczCcy KRRiT  
 
Na czele KRRiT stoi PrzewodniczUcy KRRiT, którego wi_kszocciU 2/3 

g]osów ustawowej liczby cz]onków wybierajU ze swojego grona i odwo]ujU 
cz]onkowie Krajowej Rady. Oznacza to, be przy pi_cioosobowym sk]adzie 
KRRiT za powo]aniem lub odwo]aniem PrzewodniczUcego KRRiT musi g]oso-
wae co najmniej czterech jej cz]onków. Na wniosek PrzewodniczUcego Krajowa 
Rada wybiera ze swego grona zast_pc_ PrzewodniczUcego KRRiT, który nie 
zosta] wyposabony w szczególne kompetencje. Wynika stUd, be zast_pca Prze-
wodniczUcego KRRiT nie jest osobU przypadkowU, ale be musi cieszye si_ jego 
zaufaniem lub przynajmniej poparciem. Sposób powo]ywania Przewodni-
czUcego KRRiT stanowi kolejny przejaw autonomii wewn_trznej KRRiT i nie-
zalebnocci od organów kreujUcych jej sk]ad osobowy.  

PrzewodniczUcy KRRiT posiada w]asne, osobiste kompetencje, niezalebne 
od tych, w jakie wyposabona zosta]a KRRiT jako organ kolegialny, kompeten-
cje czyniUce z niego odr_bny organ administracji paastwowej73. Naleby zauwa-
bye, be kompetencje PrzewodniczUcego KRRiT majU charakter mieszany. Z jed-
nej strony sU to kompetencje w]adcze, z drugiej kompetencje administracyjne. 
„PrzewodniczUcy, ze wzgl_du na przydzielone mu uprawnienia, zajmuje szcze-
gólnU pozycj_ wcród cz]onków Krajowej Rady. Po pierwsze, wykonuje zadania 
w stosunku do samej Rady, kierujUc jej pracami przez organizacj_ posiedzea 
i podejmujUc niezb_dne kroki do zapewnienia prawid]owego funkcjonowania 
tego organu. Reprezentuje jU wobec podmiotów zewn_trznych – organów 
paastwowych, nadawców, organizacji spo]ecznych, podejmujUc zarówno czyn-
nocci faktyczne i prawne w tym zakresie. Po drugie, realizuje zdania przekazane 
mu przez ustaw_, które obejmujU kompetencje w]asne i zadania o charakterze 
wykonawczym do uchwa] KRRiT”74. W ramach kompetencji w]asnych Prze-
wodniczUcy KRRiT mobe bUdae od dostawcy us]ugi medialnej oraz programów 
radiowych i telewizyjnych przedstawienia materia]ów, dokumentów i udzielenia 
wyjacniea w zakresie niezb_dnym dla kontroli zgodnocci dzia]ania tego do-
stawcy z przepisami ustawy, warunkami koncesji lub wiUbUcymi go aktami 
 

73 Zob. S. SERAFIN, B. SZMULIK, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007, s. 263.  
74 H. ZIwBA-ZAuUCKA, Czy konstytucjonalizacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pomogOa 

w zachowaniu jej niezaleTnoWci?, s. 362.  
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samoregulacji (art. 10 ust. 2 urtv). PrzewodniczUcy KRRiT mobe wezwae do-
stawc_ us]ugi medialnej do zaniechania dzia]aa w zakresie dostarczania us]ug 
medialnych oraz rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, jebeli 
naruszajU one przepisy ustawy, uchwa]y Krajowej Rady lub warunki koncesji 
(art. 10 ust. 3 urtv). Wskazane crodki oddzia]ywania PrzewodniczUcy KRRiT 
stosuje samodzielnie, bez koniecznocci odwo]ania si_ do uchwa]y KRRiT, jako 
podstawy ich zastosowania. Ewentualne zaskarbenie podejmowanych przez 
PrzewodniczUcego KRRiT rozstrzygni_e mobe bye wniesione do wojewódz-
kiego sUdu administracyjnego.  

W ramach kompetencji wykonawczych, do realizacji których konieczne jest 
podj_cie przez KRRiT stosownej uchwa]y, PrzewodniczUcy KRRiT mobe wy-
dae decyzj_ nakazujUcU zaniechanie dostawcy us]ugi medialnej dzia]aa w za-
kresie dostarczania us]ug medialnych oraz rozprowadzania programów radio-
wych i telewizyjnych, jebeli naruszajU one przepisy ustawy, uchwa]y Krajowej 
Rady lub warunki koncesji (art. 10 ust. 4 urtv). Poza tym, PrzewodniczUcy 
KRRiT posiada uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych w spra-
wie udzielania i cofania koncesji (art. 33 urtv)75 oraz nak]adania kar pieni_bnych 
na nadawc_, który narusza obowiUzki na]obone na niego przepisami ustawy (art. 
53 urtv). Dzi_ki temu ustawa o radiofonii i telewizji nie tylko przewiduje ist-
nienie stanowiska PrzewodniczUcego KRRiT jako organu wykonawczego Kra-
jowej Rady, ale takbe wyposaba go we w]asne, samodzielne kompetencje o cha-
rakterze kontrolnym i stanowiUcym, czyniUce z niego odr_bny organ admini-
stracji paastwowej76.  

 
 

UWAGI KOxCOWE 

 
PodsumowujUc, naleby podkreclie, be umieszczenie KRRiT w Konstytucji 

RP potwierdza znaczenie, jakie ustrojodawca przyznaje swobodzie wypowiedzi, 
a w jej ramach wolnocci radiofonii i telewizji, na straby której stoi KRRiT. Od 
poczUtku istnienia KRRiT podejmowano, wychodzUce z róbnych ocrodków w]a-
dzy, próby zniweczenia jej niezalebnocci i podporzUdkowania innym organom.  

 

75 Szerzej W. LIS, Koncesjonowanie dziaOalnoWci radiowej i telewizyjnej, „Rocznik Biblio-
logiczno-Prasoznawczy” 4 (15) 2012, z. 2, s. 183-206.  

76 Zob. B. BANASZAK, Komentarz do art. 214, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, Warszawa 2012, s. 1040.  



WOJCIECH LIS 186

Okreclenie pozycji ustrojowej i statusu prawnego KRRiT od poczUtku jej ist-
nienia budzi kontrowersje. KRRiT nie miecci si_ w konstytucyjnym schemacie 
trójpodzia]u w]adzy i trójdzielnej klasyfikacji organów paastwowych. Z przy-
j_tych rozwiUzaa konstytucyjnych i ustawowych wynika, be KRRiT jest orga-
nem o kompetencjach mieszanych z punktu widzenia zasady trójpodzia]u w]a-
dzy. Trudno jednoznacznie przyporzUdkowae kompetencje KRRiT do kompe-
tencji w]acciwych w]adzy ustawodawczej, wykonawczej czy sUdowniczej. Nie-
mniej jednak mobna przyjUe, be jest organem administrujUcym, realizujUcym 
funkcje paastwa w sferze radiofonii i telewizji. „KRRiT jest organem admini-
strujUcym, ale usytuowanym poza systemem aparatu administracyjnego i poza 
trójpodzia]em w]adz, jako samodzielny, wyspecjalizowany i niezalebny organ 
regulacyjny, cechujUcy si_ ponadto wydzielonym stanowiskiem przewodniczU-
cego”77. Pomimo uwag krytycznych, których przedmiotem jest zarówno usytuo-
wanie KRRiT w systematyce Konstytucji RP, jak i praktyka dzia]ania, zasadne 
jest istnienie organu odpowiedzialnego za wolnoce s]owa, prawo do informacji 
oraz ochron_ interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Umiejscowienie 
KRRiT w Konstytucji RP mobna uzasadniae wagU, jakU ustrojodawca przypisa] 
roli crodków masowego przekazu w demokratycznym paastwie prawnym.  

Gwarancje konstytucyjne i ustawowe z licznymi niedopowiedzeniami doty-
czUce sposobu kreowania sk]adu KRRiT, nie wyeliminowa]y silnego oddzia]y-
wania czynników politycznych i w konsekwencji nie zapewni]y jej pe]nej nie-
zalebnocci. Konieczne jest odpartyjnienie KRRiT przez zmian_ zasad wy]a-
niania jej cz]onków i oparcie si_ na kryteriach posiadanych kompetencji, a nie 
przynalebnocci partyjnej. W zwiUzku z tym konieczna jest zmiana podejccia do 
organów paastwa jako takich, które nie mogU bye postrzegane w kategoriach 
„]upu politycznego”, reprezentujUcych partykularne interesy kolejnych ugrupo-
waa przejmujUcych w]adz_ w paastwie. Niestety, iloce nowelizacji i czas ich 
wprowadzania, który zbiega] si_ z przejmowaniem w]adzy po kolejnych wybo-
rach, jednoznacznie wskazuje na ch_e podporzUdkowania sobie KRRiT. Wynika 
stUd, be wi_kszoce parlamentarna nie akceptuje sytuacji, w której nie mobe 
powo]ae „swoich” cz]onków do KRRiT, a próbU zmiany tego stanu rzeczy sU 
kolejne nowelizacje ustawy o radiofonii i telewizji, przewidujUce wygacni_cie 
kadencji dotychczasowych cz]onków KRRiT i powo]anie w ich miejsce no-
wych, wybieranych jub przez ugrupowania, które przejmujU w]adz_. Zmiana 
takiego podejccia to jednak d]ugotrwa]y proces, wymagajUcy przede wszystkim 

 

77 R. CHRUtCIAK, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, s. 210.  



STATUS PRAWNY KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI  187

zmiany cwiadomocci prawnej osób aspirujUcych do pe]nienia funkcji publicz-
nych i poczucia odpowiedzialnocci za dobro wspólne oraz przestrzegania zasad 
kultury politycznej. „Do prawdziwej niezalebnocci takiego organu, jakim jest 
KRRiT, nie wystarczU bowiem wy]Ucznie gwarancje prawne (choe one sU ko-
nieczne), ale wymagany jest równieb odpowiednio wysoki poziom kultury 
politycznej oraz niezalebna postawa samych cz]onków KRRiT”78.  

Mankamentem uregulowaa konstytucyjnych jest pozostawienie uznaniu 
ustawodawcy zwyk]ego kszta]towania liczby cz]onków oraz d]ugocci kadencji 
KRRiT, poniewab takie rozwiUzanie pozwala na modyfikowanie postanowiea 
ustawy o radiofonii i telewizji poprzez dostosowywanie ich do potrzeb wi_k-
szocci parlamentarnej, która akurat sprawuje w]adz_. Brak stabilizacji w tym 
zakresie nie przyczynia si_ takbe do budowania autorytetu KRRiT. W zwiUzku 
z powybszym koniecznie naleby postulowae unormowanie na poziomie konsty-
tucyjnym kwestii dotyczUcych okreclenia liczby jej cz]onków lub przynajmniej 
proporcji, w jakich ma bye kreowany sk]ad KRRiT przez poszczególne organy 
powo]ujUce, oraz d]ugocci kadencji79. Przyj_cie takiego rozwiUzania pozwo-
li]oby na wyeliminowanie pojawiajUcych si_ przy kabdej próbie zmiany ustawy 
o radiofonii i telewizji zarzutów o ch_e zaw]aszczenia przez aktualnU wi_kszoce 
parlamentarnU w]adzy nad crodkami masowego przekazu.  

Wed]ug mnie, aby ograniczye zakres krytyki tego organu regulacyjnego, 
naleba]oby zmienie sposób powo]ywania sk]adu KRRiT i powrócie do sposobu 
znanego z poczUtkowego okresu jego istnienia, gwarantujUcego rzeczywisty 
pluralizm jej substratu osobowego. Mianowicie, cz]onkowie KRRiT powinni 
bye powo]ywani przez trzy niezalebne od siebie organy paastwa, ale z jedno-
czesnU permanentnU rotacjU cz]onków KRRiT, powo]ywanych na indywidualnU 
kadencj_. Przyj_cie takiego rozwiUzania zagwarantuje jej nie tylko pluralistycz-
ny charakter, ale takbe przyczyni si_ do ograniczenia zalebnocci politycznej jej 
cz]onków od organów powo]ujUcych jej cz]onków. Mechanizm kszta]towania 
sk]adu osobowego oparty na cz_cciowej rotacji, polegajUcej na tym, be przy ka-
dencji trwajUcej 6 lat, co 2 lata koaczy]aby si_ kadencja 1/3 cz]onków, powo-
dowa]by, be zmiany w sk]adzie KRRiT zosta]yby oderwane od kadencji powo-

 

78 W. DZIOMDZIORA, Komentarz do art. 7 urtv, [w:] S. PI}TEK (red.), Ustawa o radiofonii i te-
lewizji. Komentarz, Warszawa 2014, s. 80.  

79 Tak jak ma to miejsce w odniesieniu do Rady Polityki Pieni_bnej. Zgodnie z art. 227 ust. 5 
Konstytucji RP: „W sk]ad Rady Polityki Pieni_bnej wchodzU Prezes Narodowego Banku Polskiego 
jako przewodniczUcy oraz osoby wyróbniajUce si_ wiedzU z zakresu finansów powo]ywane na 6 lat, 
w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat”.  
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]ujUcych je organów, co wykluczy]oby, a przynajmniej znacznie ograniczy]o, jej 
zdominowanie przez osoby reprezentujUce rzUdzUcU wi_kszoce. IstniejUce 
rozwiUzanie znacznie lepiej gwarantowa]o niezalebnoce KRRiT oraz pomaga]o 
w zachowaniu ciUg]occi jej pracy. Wydaje si_, be taki sposób powo]ywania 
cz]onków KRRiT przez trzy róbne organy z jednoczesnU zasadU okresowego 
odnawiania jej sk]adu zagwarantowa]by jej pe]nU niezalebnoce oraz pluralizm 
jej substratu osobowego. Zasadne by]oby takbe rozwabenie wprowadzenia do 
sk]adu KRRiT przedstawicieli rekomendowanych przez stowarzyszenia twór-
ców i ocrodki naukowe, b_dUcych autentycznymi znawcami problematyki 
dotyczUcej radiofonii i telewizji, co stanowi]oby naturalnU przeciwwag_ dla 
cz]onków reprezentujUcych interesy ugrupowaa politycznych, które powo]a]y 
ich do sk]adu KRRiT. Instytucja rekomendacji umobliwi]aby zneutralizowanie 
politycznego charakteru i zwi_kszenie czynnika fachowego w sk]adzie KRRiT. 
To jednak si]U rzeczy wymaga]oby zwi_kszenia liczby cz]onków KRRiT. Mam 
bowiem powabne wUtpliwocci, czy przy ograniczeniu sk]adu KRRiT do pi_ciu 
cz]onków, faktycznie mobe bye zapewniony pluralizm KRRiT, odzwiercied-
lajUcy wieloce istniejUcych w spo]eczeastwie poglUdów i opinii. Trudno bowiem 
dopatrywae si_ owego pluralizmu w sk]adzie KRRiT w sytuacji, kiedy wi_k-
szoce w Sejmie i Senacie ma ta sama opcja polityczna (partia polityczna czy 
koalicja partii politycznych), a dodatkowo jeszcze wywodzi si_ z niej Prezydent 
RP, i organy te powo]ujU sk]ad KRRiT.  
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STATUS PRAWNY KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI 
  

STRESZCZENIE 
 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem, który odnosi si_ do niezmiernie 
wabnej sfery ludzkiego bycia, jakim jest wolnoce s]owa i prawo do informacji. 
W systematyce Konstytucji RP zalicza si_ jU do organów kontroli paastwowej i ochrony 
prawa. Z woli paastwa odpowiada wi_c za stworzenie warunków do swobodnej wymia-
ny poglUdów i przep]ywu informacji, ale z poszanowaniem interesu publicznego. Pra-
wodawca powierzy] jej odpowiedzialnoce za utrzymanie standardów w]acciwych 
paastwom demokratycznym i spo]eczeastwom, które uwabajU si_ za cywilizowane. 
Szans_ na prawid]owe wykonywanie zadaa daje niezalebnoce od rzUdu oraz trudnoce 
odwo]ania jej cz]onków przed up]ywem kadencji. Sposób kreowania, sk]ad personalny 
oraz dzia]alnoce KRRiT wywo]uje kontrowersje i zdecydowany sprzeciw, a w kon-
sekwencji prowadzi do formu]owania bUdaa jej zlikwidowania.  

 
SGowa kluczowe: rola KRRiT, umiejscowienie w systemie organów paastwa, zadania 

 KRRiT, zasady zorganizowania, przewodniczUcy KRRiT 
 
 
 
 

THE LEGAL STATUS OF THE NATIONAL BROADCASTING COUNCIL  
 

SUMMARY 
 

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.  

 
Key words: the role of the NBC, location in the system of state authorities, NBC tasks, 

organization of the NBC, Chairman of the NBC  
 


