
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Kultury i Środków Przekazu 

Data posiedzenia:  24 kwietnia 2012 r. 

Nr posiedzenia: 11 

  
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Grzegorz Czelej.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
z działalności w 2011 roku wraz z informacją o podstawowych problemach 
radiofonii i telewizji w 2011 roku (druk senacki nr 89). 

 
W posiedzeniu uczestniczyli:  − senatorowie członkowie komisji: Tadeusz Arłukowicz, Ryszard 

Bonisławski, Grzegorz Czelej, Mieczysław Gil, Andrzej Grzyb, Jan Maria 
Jackowski, Kazimierz Kutz, Jarosław Lasecki, Andżelika Możdżanowska, 
Andrzej Person, Sławomir Preiss, Aleksander Świeykowski, 

− senatorowie Maciej Klima i Stanisław Kogut, 

 − zaproszeni goście: 
− Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: 

− przewodniczący Jan Dworak, 
− zastępca przewodniczącego Witold Graboś, 
− członek Krzysztof Luft, 
− członek Stefan Pastuszka, 
− członek Sławomir Rogowski, 
− dyrektor Biura KRRiT Małgorzata Szelachowska, 
− dyrektor Departamentu Prezydialnego Anna Szydłowska-Żurawska, 
− dyrektor Departamentu Strategii Agnieszka Ogrodowczyk, 
− st. specjalista w biurze rzecznika prasowego Stanisław 

Maksymowicz, 
− Sejm RP: 

− posłowie: Jacek Bogucki, Patryk Jaki, Andrzej Romanek, Edward 
Siarka, Anna Sobecka, Robert Telus, Marzena Wróbel, 

 

 − pracownik Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Danuta Drypa. 
 

 
 

Przebieg posiedzenia: 
Ad 1. 

 
Przewodniczący KRRiT Jan Dworak przedstawił główne obszary działalności rady w 2011 r. Do 
najważniejszych zadań zaliczył prace związane z implementacją dyrektywy o audiowizualnych 
usługach medialnych, działania związane z wprowadzeniem naziemnej telewizji cyfrowej, 
powołaniem nowych, statutowych organów w spółkach publicznej radiofonii i telewizji oraz 
uzgadnianie planów finansowo-programowych nadawców publicznych.  
Przewodniczący KRRiT poinformował też o podstawowych problemach polskiego rynku mediów 
elektronicznych. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność zmian w prawie medialnym, które 
powinny iść w kierunku m.in. deregulacji, uproszczenia procedur i pobudzenia aktywności sektora 
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pozarządowego. W swoim wystąpieniu wiele uwagi poświęcił modernizacji systemu finansowania 
mediów publicznych. Zdaniem przewodniczącego Jana Dworaka, uzdrowienie sytuacji mediów 
publicznych wymaga systemowych działań w zakresie promocji abonamentu, uszczelnienia 
obecnie obowiązującego systemu abonamentowego oraz ustalenia strategii, która stanie się 
podstawą do zaprojektowania i uchwalenia nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie. 
Stwierdził, że przy obecnym poziomie wpływu środków abonamentowych media publiczne nie 
mają możliwości właściwego wypełniania ustawowej misji społecznej i nie są w stanie sprostać 
wyzwaniom technologicznym.  
Poinformował, że w 2011 r. nie udało się zatrzymać spadku wpływów z abonamentu radiowo-
telewizyjnego. KRRiT pozyskała z tego tytułu i przekazała nadawcom publicznym łącznie 
470,2 mln zł (w 2010 r. – 537 mln zł). Według szacunków KRRiT, wpływy abonamentowe, bez 
uwzględnienia wpływów od abonentów instytucjonalnych, w 2011 r. wyniosłyby około 2,6 mld zł 
netto, jeśli wszystkie gospodarstwa domowe miałyby zarejestrowane odbiorniki RTV i wnosiły 
opłaty. Tymczasem w 2011 r. liczba osób posiadających zarejestrowane odbiorniki RTV spadła  
blisko o 51 tys. Przewodniczący Jan Dworak zaznaczył, że KRRiT przewiduje, iż tendencja 
zmniejszania się wpływów z abonamentu utrzyma się też w roku 2012.  
W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o prace nad nowymi regulacjami, zmieniającymi 
sposób finansowania mediów publicznych. Interesowali się także stanem obecnym i przyszłością 
ośrodków regionalnych. Przedmiotem dyskusji było też nieprzyznanie przez KRRiT Fundacji „Lux 
Veritatis” miejsca na multipleksie cyfrowym dla Telewizji Trwam. Senator Jan Maria Jackowski 
pytał m.in. o przyczyny odmowy udzielenia tej koncesji i o liczbę protestów społecznych, które 
wpłynęły do KRRiT w tej sprawie. 
Odpowiadając na pytania, przewodniczący rady poinformował, że Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji rozpoczęło prace nad nową ustawą medialną. Zaznaczył, że należy przede wszystkim 
wypracować nową koncepcję mediów publicznych, a następnie dostosować do niej system ich 
finansowania. Przewodniczący KRRiT podkreślił, że potrzebny jest pewien rodzaj pomostowego 
finansowania mediów publicznych co najmniej przez 2 lata. Przyznał, że sytuacja ośrodków 
regionalnych jest bardzo trudna, ponieważ niskie wpływy z opłaty abonamentowej są 
niewystarczające do ich funkcjonowania. 
W związku z wcześniej zaplanowanym wspólnym posiedzeniem z Komisją Ustawodawczą 
przewodniczący komisji senator Grzegorz Czelej przerwał dyskusję i ogłosił przerwę w obradach. 
Dalszy ciąg dyskusji i głosowanie odbędzie się na kolejnym posiedzeniu. 
 

Konkluzja: Komisja nie zakończyła rozpatrywania sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  
 
 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 
 

Opracowano w BPS, BKS 


