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Za³o¿enia przebudowy systemu publicznej
radiofonii i telewizji w projekcie ustawy

o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug
medialnych zespo³u ekspertów Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z 30 listopada 2008 r.

Celem poni¿szego opracowania jest przedstawienie rozwi¹zañ zapro-
ponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

w zakresie funkcjonowania mediów publicznych. Analizie poddano pro-
jekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych
przygotowany przez zespó³ ekspertów powo³any przez Ninistra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod kierunkiem prof. Tadeusza Kowalskiego.
W sk³ad tego zespo³u wchodzili tak¿e: prof. dr hab. Stanis³aw Jêdrzejew-
ski, mec. Robert Kroplewski, mec. Tomasz Kapliñski, Renata Czarnkow-
ska (pe³ni¹ca funkcjê sekretarza) oraz autor niniejszego opracowania.
Zespó³ zbiera³ siê wielokrotnie w Warszawie w okresie od czerwca do
30 listopada 2008 r., kiedy to na konferencji prasowej og³oszono i przed-
stawiono ostateczny efekt prac w postaci projektu ustawy1.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bohdan Zdrojewski po-
wo³a³ zespó³ w okreœlonej sytuacji polityczno-prawnej. Publiczna radio-
fonia, ale zw³aszcza TVP SA by³a powszechnie krytykowana m.in. za
upolitycznienie, brak realizacji misji publicznej2. Podejmowane próby
zmiany systemu medialnego koñczy³y siê niepowodzeniem3. Dodatkowo
publiczne wypowiedzi polityków w trakcie kampanii wyborczej 2007 r.

1 Warto tak¿e podkreœliæ, i¿ cz³onkowie zespo³u nie pobierali ¿adnego wynagro-
dzenia z tytu³u wykonanej pracy.

2 Patrz chocia¿by Stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z dnia
22 kwietnia 2008 r.

3 Wczeœniejsze próby nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji koñczy³y siê za-
wetowaniem ustawy przez Prezydenta RP, którego to weta nie uda³o siê odrzuciæ.



o likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego sprawi³y, ¿e œci¹galnoœæ
tej op³aty istotnie spad³a.

Pierwszy etap prac trwaj¹cy od czerwca do sierpnia 2008 r. polega³ na
przygotowaniu za³o¿eñ przebudowy systemu radiofonii i telewizji pu-
blicznej w Polsce, a w szczególnoœci zasad finansowania tych podmiotów.
Jedyny postulat, który postawiono na pocz¹tku prac przed zespo³em to li-
kwidacja abonamentu. St¹d te¿ zwa¿ywszy, i¿ w pozosta³ym zakresie
w tym momencie ¿adnych wytycznych nie by³o, w ocenie cz³onków ze-
spo³u konieczne by³o upublicznienie za³o¿eñ i poddanie ich powszechnej
krytyce. Ponadto uznano, ¿e z uwagi na materiê, nad któr¹ miano obrado-
waæ, konieczne jest prowadzenie prac przy „otwartej kurtynie”. W miêdzy-
czasie pojawi³ siê kolejny postulat zleceniodawcy, mianowicie zachowania
regionalnych spó³ek radiofonii i (a byæ mo¿e i telewizji) i „uniezale¿nie-
nie” tych struktur.

Opracowanie, bêd¹ce podsumowaniem pierwszego etapu prac, zosta³o
zaprezentowane na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego4. Do autorów nap³ynê³o szereg uwag, których czêœæ
zosta³a uwzglêdniona w toku dalszych prac. Drugi etap polega³ na „prze-
³o¿eniu” za³o¿eñ reformy na jêzyk tekstu prawnego. Wynik tych prac zo-
sta³ zaprezentowany na konferencji prasowej w Warszawie 30 listopada
2008 r. w postaci projektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie
us³ug medialnych i przekazany jednoczeœnie zleceniodawcy tj. Ministro-
wi Kultury. Projekt sta³ siê podstaw¹ dalszych prac przedstawicieli partii
politycznych Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego
oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, co w rezultacie skutkowa³o zg³o-
szeniem projektu poselskiego, ale w doœæ odmiennym kszta³cie od pierwo-
wzoru przygotowanego przez wspomniany powy¿ej zespó³. Efekt procesu
legislacyjnego w postaci ustawy z dnia 20 czerwca 2009 r. by³ jeszcze bar-
dziej odleg³y (zw³aszcza w kwestii finansowania) od projektu zaprezento-
wanego 30 listopada 2008 r.5

Zakres przedmiotowy projektu okreœla³ art. 1, który stanowi³, i¿ usta-
wa reguluje zadania publiczne w dziedzinie us³ug medialnych, gwarancje
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4 Patrz www.mk.gov.pl.
5 Patrz http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/1847_u/$file/1847_u.pdf oraz

www.orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/poskomprocall?OpenAgent&6&1847 (prezentacja pro-
cesu legislacyjnego). Ustawa z 20 czerwca 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie
us³ug medialnych zosta³a uchwalona. Prezydent RP zg³osi³ weto, które w momencie
oddawania tekstu do druku nie zosta³o rozpatrzone (druk nr 1847).



bud¿etowe œrodków pomocy publicznej dla realizacji tych zadañ oraz wa-
runki ich finansowania, utworzenie i zasady dzia³ania Funduszu Zadañ
Publicznych, w tym zasady gospodarowania powierzonymi mu œrodkami
pomocy publicznej oraz zarz¹dzania i gospodarowania archiwum misji
publicznej.

W pierwszej kolejnoœci nale¿y wyt³umaczyæ sam¹ koncepcjê techniki
nowelizacji. Rozwa¿ano tu mo¿liwoœæ nowelizacji ustawy o radiofonii
i telewizji albo przyjêcie odrêbnego aktu normatywnego, który tylko
w przepisach koñcowych odnosi³by siê do ustawy z 1992 r. Wczeœniej jed-
nak nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, i¿ zespó³ mia³ upowa¿nienie udzielone
przez zleceniodawcê, aby podj¹æ prace jedynie w zakresie ustroju radio-
fonii i telewizji publicznej (a w szczególnoœci w zakresie finansowania
tych podmiotów). Wydaje siê jednak, ¿e z uwagi na „nadci¹gaj¹c¹” nie-
uchronnie erê cyfrow¹, konieczne jest stworzenie nowej ca³oœciowej
regulacji dotycz¹cej rynku medialnego, w tym równie¿ radiofonii pu-
blicznej6. Zespó³ móg³ jedynie dzia³aæ w zakresie otrzymanego zlece-
nia. St¹d te¿ odpieraj¹c zarzuty, i¿ projekt nie uwzglêdnia³ problemu
cyfryzacji, odpowiedŸ mog³aby byæ bardzo krótka. Zespó³ tym proble-
mem siê w ogóle nie zajmowa³, bo nie mia³ do tego upowa¿nienia. Tym
bardziej, ¿e w tym samym czasie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego trwa³y prace nad implementacj¹ dyrektywy Unii Europej-
skiej o audiowizualnych us³ugach medialnych7. Na marginesie warto
zwróciæ uwagê, i¿ ju¿ sam tytu³ przygotowywanego projektu, niejako
antycypuj¹c przysz³¹ nowelizacjê, nawi¹zywa³ wprost do dyrektywy.
Nie bez wewnêtrznych sporów wybrano drogê odrêbnej ustawy. Przy tej
okazji wyjaœniæ nale¿y jeszcze jedno nieporozumienie. Otó¿ zw³aszcza
w publicystyce pojawia siê czêsto okreœlenie „misja publiczna”, któr¹
winny realizowaæ stacje polskiego radia i telewizji, a któr¹ uto¿samia siê
najczêœciej z audycjami niekomercyjnymi, wysokiej kultury, niszowy-
mi. Wydaje siê, ¿e nale¿y „odczarowaæ” to pojêcie. S¹ to po prostu zada-
nia, które stawia siê przed nadawcami publicznymi i które finansuje siê
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6 Autor w pe³ni podziela stanowisko wyra¿one w dokumencie K. Jakubowicz
i inni, Koncepcja ram prawnych nowego ³adu mediów elektronicznych, Stowarzysze-
nie Wolnego S³owa, www.sws.org.pl.

7 Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2007 zmie-
niaj¹ca dyrektywê Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych
wykonywania telewizyjnej dzia³alnoœci transmisyjnej (Dz. U. U.E. L 332/27).



z pieniêdzy publicznych. Oczywiœcie jakoœæ produkcji powinna byæ na
najwy¿szym poziomie, ale nie oznacza to, i¿ w ramach tego katalogu nie
mog¹ znaleŸæ siê programy rozrywkowe. Zespo³owi przyœwieca³a zatem
nastêpuj¹ca idea. Otó¿ nale¿y stworzyæ katalog zadañ, za które spo³eczeñ-
stwo zechce p³aciæ z funduszy publicznych. Przy tym nale¿y wprowadziæ
system kontroli i nadzoru wydatkowania funduszy i realizacji na³o¿onych
zadañ.

Mo¿na sobie wyobraziæ (a nawet spotkaæ w praktyce) model,
w którym o pieni¹dze publiczne wystêpuj¹ w procedurze konkursowej
wszyscy chêtni. Natomiast nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, i¿ cz³onkowie
zespo³u opowiedzieli siê za utrzymaniem spó³ek polskiego radia i tele-
wizji, a jednoczeœnie za wprowadzaniem mechanizmu finansowania
tych podmiotów, który bêdzie stabilny, gwarantuj¹cy niezale¿noœæ oraz
na odpowiednim poziomie (przynajmniej wed³ug stanu z 2007 r.). Taka
teza wynika³a z konstatacji, ¿e zespo³y redakcyjne tych podmiotów s¹
znakomicie przygotowane do realizacji takich celów, a po drugie nie
ma pewnoœci, i¿ znajdzie siê na wolnym rynku podmiot, który zechce
podj¹æ siê takiego zadania. Zgodzono siê jednak, aby z tego „tortu”
funduszy publicznych niewielk¹ czêœæ przeznaczyæ dla innych pod-
miotów.

Projekt sk³ada³ siê z siedmiu rozdzia³ów. Pierwszy to przepisy ogólne
(zakres ustawy, definicje ustawowe), drugi „Zadania publiczne w dziedzi-
nie us³ug medialnych. Rozdzia³ 3 zatytu³owany by³ „W³aœciwoœæ orga-
nów”8, kolejny „Licencje programowe”9, a rozdzia³ 5 „Fundusz Zadañ
Publicznych”10, natomiast szósty nosi³ tytu³ „Kontrola realizacji zadañ
publicznych”11. Ostatni zawiera³ zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych,
przepisy przejœciowe i koñcowe.
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8 Rozdzia³ 3 sk³adaæ mia³ siê z 2 oddzia³ów, mianowicie: Oddzia³ 1. Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji; Oddzia³ 2. Rada Programowa.

9 Struktura tego rozdzia³u by³a nastêpuj¹ca: Oddzia³ 1. Zasady ogólne licencji
programowych; Oddzia³ 2. Tryb udzielania licencji programowych nadawcom pu-
blicznym; Oddzia³ 3. Tryb udzielania licencji programowych nadawcom niepublicz-
nym.

10 W tym rozdziale: Oddzia³ 1. Organizacja Funduszu; Oddzia³ 2. Zadania Fundu-
szu; Oddzia³ 3. Rada Powiernicza; Oddzia³ 4. Gwarancja bud¿etu pañstwa; Oddzia³
5.Gospodarka finansowa Funduszu; Oddzia³ 6. Archiwum Misji Publicznej: Dzia³ 1.
Zasoby archiwalne; Dzia³ 2. Przepisy szczególne o korzystaniu z zasobów Archiwum
Misji Publicznej.

11 Struktura tego rozdzia³u: Oddzia³ 1. Zasady rachunkowoœci i sprawozdawczoœæ;
Dzia³ 1. Nadawcy publiczni, Dzia³ 2. Nadawcy niepubliczni, Dzia³ 3. Zasady wspólne



W art. 3 zamieszczono s³owniczek zawieraj¹cy definicje pojêæ wpro-
wadzanych w projekcie ustawy. I tak w pierwszej kolejnoœci nale¿y przy-
wo³aæ definicjê terminu „us³ugi medialne”. Otó¿ w rozumieniu tego
dokumentu pojêcie to oznacza radiofoniê, telewizjê oraz inne linearne
us³ugi medialne przekazu programu, niezale¿nie od systemu odbioru (sys-
tem powszechnego odbioru, system zbiorowego odbioru, system indywi-
dualnego odbioru), a tak¿e us³ugi nielinearne odbioru audycji na ¿yczenie
z katalogu udostêpnianego za pomoc¹ systemu teleinformatycznego.
„Dostawca us³ug medialnych” to nadawca programu lub dostawca audy-
cji na ¿¹danie z katalogu udostêpnianego za pomoc¹ systemu teleinforma-
tycznego. W s³owniczku zamieszczono tak¿e definicje takich pojêæ jak
program lokalny12, regionalny13, ponadregionalny14. Co szczególnie inte-
resuj¹ce wprowadzono tu tak¿e kategoriê nadawcy po¿ytku publicznego.
Pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ szko³ê, uczelniê wy¿sz¹ lub jednostkê
organizacyjn¹ gminy powo³an¹ do prowadzenia dzia³alnoœci kulturalnej
na jej terenie, które uzyska³y koncesjê na rozpowszechnianie programu
radiowego lub telewizyjnego, na warunkach okreœlonych w ustawie z dnia
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji15, a skierowanego do uczniów
lub œrodowisk akademickich albo ograniczonego krêgu odbiorców za-
mieszka³ych na terenie gminy.

Jak ju¿ wy¿ej sygnalizowano, w rozdziale 2 projektu zamieszczono
wykaz zadañ publicznych w dziedzinie us³ug medialnych. I tak zgodnie
z art. 4 tego dokumentu „nadawcy publiczni wype³niaj¹ misjê publiczn¹,
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kontroli beneficjentów licencji programowych; Oddzia³ 2. Audyt i nadzór licencji pro-
gramowych; Oddzia³ 3. Absolutorium programowe.

12 Program lokalny – to program radiowy lub telewizyjny o zasiêgu lokalnym re-
alizuj¹cym zadania lokalne, tzn. zawieraj¹cy ró¿norodne tematycznie audycje i inne
przekazy dotycz¹ce wydarzeñ i problemów lokalnych i adresowany do ogó³u s³ucha-
czy lub widzów objêtych zasiêgiem nadawania na obszarze dzielnicy, miasta, gminy
lub kilku s¹siaduj¹cych ze sob¹ gmin.

13 Program regionalny – to program radiowy lub telewizyjny o zasiêgu regional-
nym realizuj¹cym zadania regionalne, tzn. zawieraj¹cy ró¿norodne tematycznie audy-
cje i inne przekazy dotycz¹ce wydarzeñ i problemów regionalnych i adresowany do
ogó³u s³uchaczy lub widzów objêtych zasiêgiem nadawania na obszarze wê¿szym ni¿
jedno województwo.

14 Program ponadregionalny – to program radiowy lub telewizyjny adresowany do
ogó³u s³uchaczy lub widzów objêtych zasiêgiem nadawania na obszarze obejmuj¹cym
co najmniej dwa województwa.

15 Tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr 253, poz. 2531, z póŸn. zm.



o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i te-
lewizji16 poprzez wykonywanie nastêpuj¹cych zadañ: wspieranie budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz kultury demokratycznej polegaj¹cej
na uczestnictwie obywateli w ¿yciu publicznym, inspirowanie debaty pu-
blicznej w kluczowych kwestiach spo³ecznych, promowanie postaw pro-
pañstwowych, sprzyjanie to¿samoœci narodowej, wspieranie edukacji na
wszystkich poziomach kszta³cenia, upowszechnianie i dba³oœæ o kulturê
jêzyka polskiego, ukazywanie bogactwa tradycji i wspó³czesnoœci kultu-
ry polskiej, kultury europejskiej i kultury œwiatowej, promowanie do-
robku nauki polskiej i œwiatowej, rozwój ró¿norodnych form polskiej
twórczoœci audiowizualnej, tworzenie programów wyspecjalizowanych,
budowê i eksploatacjê stacji nadawczych, rozpowszechnianie przeka-
zów tekstowych, rozwijanie nowych technik tworzenia i dystrybucji
us³ug medialnych.

Jak ³atwo zauwa¿yæ, w tym zestawieniu zabrak³o sportu, przy czym od
razu trzeba dodaæ, ¿e nie by³a to nieœwiadoma pomy³ka, przeoczenie, lecz
celowe dzia³anie. Przyjêto bowiem, i¿ ta dziedzina generuje dziœ ogromne
koszty zwi¹zane chocia¿by z zakupem praw do transmisji. St¹d te¿ za-
uwa¿ono, i¿ zrezygnowanie przez nadawców publicznych z udzia³u w wy-
œcigu do tego tortu, paradoksalnie mo¿e oznaczaæ potanienie polskiego
rynku sportowego. A ponadto pamiêtajmy, ¿e projekt zachowywa³ dualny
system finansowania mediów publicznych, a wiêc spó³ki radiowe i telewi-
zyjne dysponowaæ mia³y tak¿e pieniêdzmi pochodz¹cymi z rynku, które
mog³yby przeznaczaæ np. na zakup takich praw.

Wedle projektu nadawca publiczny wystêpowaæ mia³ o finansowanie
zadañ publicznych ze œrodków pomocy publicznej wyp³acanych przez
utworzony na mocy tego aktu normatywnego Fundusz Zadañ Publicz-
nych, po uzyskaniu licencji programowej, udzielanej przez Krajow¹ Radê
Radiofonii i Telewizji. Owe licencje programowe to by³a istotna nowoœæ
zaproponowana przez zespó³. Choæ trzeba od razu przyznaæ, ¿e podobne
rozwi¹zania proponowane by³y w innych projektach17, a sam pomys³
akceptowany by³ zasadniczo przez wszystkich. Licencja programowa
okreœlaæ mia³a szczegó³owo wykaz zadañ powierzanych dostawcy us³ug
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16 Tj. Dz. U. 2004, Nr 253, poz. 2531 z póŸn. zm.
17 Tak np. w projekcie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, zwanym

w prasie projektem obywatelskim, a tak¿e w projekcie SLD z 29.04.2008 r. – druk sej-
mowy nr 1084.



medialnych w ramach poszczególnych programów oraz innych us³ug me-

dialnych, z jednoczesnym przyznaniem œrodków pomocy publicznej

z Funduszu Zadañ Publicznych na realizacjê tych zadañ18. Idea wzorowa-

na na rozwi¹zaniach znanych w innych porz¹dkach prawnych by³a taka,

aby w sposób szczegó³owy okreœlaæ nadawcom publicznym zadania do

wykonania, a potem rozliczaæ ich z wykonania. Bo przecie¿ w obecnym

stanie prawnym, lista zadañ jest ju¿ zapisana w art. 21 ustawy o radiofonii

i telewizji. Poziom ogólnoœci jest jednak taki, ¿e o skutecznym rozliczaniu

w³adz spó³ki z realizacji tzw. misji publicznej w³aœciwie nie ma mowy. Li-

cencja19 wedle pomys³u cz³onków zespo³u mia³a okreœlaæ w szczegól-

noœci: nazwê nadawcy i programu; charakter programu (uniwersalny,

wyspecjalizowany); minimalny dobowy czas nadawania programu; struktu-

rê gatunkow¹ programu; porê dnia pierwotnej emisji audycji finansowanych

ze œrodków Funduszu Zadañ Publicznych; minimalny udzia³ produkcji

wytworzonej pierwotnie w jêzyku polskim; w przypadku nadawców re-

gionalnych minimalny udzia³ audycji regionalnej i lokalnej; minimalny

udzia³ w programie audycji powsta³ych nie póŸniej ni¿ 3 lata wstecz,

licz¹c od dnia pierwotnej emisji; udzia³ produkcji europejskiej; udzia³

produkcji producentów zewnêtrznych; udzia³ produkcji producentów nie-

zale¿nych; udzia³ reklamy spo³ecznej oraz porê dnia jej emisji; zadania

nadawcy dotycz¹ce innych ni¿ programy us³ug medialnych, wspieraj¹ce

dzia³alnoœæ antenow¹ lub niezale¿n¹ od anteny oraz wprowadzania ele-

mentów interaktywnoœci tych us³ug.
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18 Uchwa³a Krajowej Rady o przyznaniu licencji programowej nie mog³a podle-

gaæ zaskar¿eniu. Zgodnie z art. 10 projektu przed przyznaniem licencji programo-

wych, Krajowa Rada uzgadnia z Funduszem Zadañ Publicznych wielkoœæ dostêpnych

œrodków pomocy publicznej i sposób przekazywania tych œrodków na realizacjê za-

dañ publicznych w dziedzinie us³ug medialnych przez beneficjantów licencji progra-

mowej.
19 W trakcie prac nad projektem ustawy rozwa¿ano ró¿ne konstrukcje prawne li-

cencji programowej. Jednym z pomys³ów by³a formu³a umowy cywilnoprawnej, po-

przez któr¹, jedna ze stron, czyli nadawca zobowi¹zywa³by siê do zrealizowania

konkretnie okreœlonych celów, a druga strona, czyli KRRiT i Fundusz do zapewnie-

nia stosownych œrodków. Przyjêto jednak konstrukcjê uchwa³y KRRiT. Dodajmy

jednoczeœnie, ¿e konkretyzacja celów wskazanych w licencji programowej, nie

mia³a byæ jednak na takim poziomie, i¿ wskazywano np. konkretne dzie³a (czy tytu³y

spektakli teatralnych). W tym zakresie podstawowym kryterium mia³ byæ wskaŸnik

iloœciowy.



1. Œrodki pieniê¿ne na wykonanie zadañ okreœlonych w licencji20

Licencjê udzielaæ miano na okres 2 lat. Uznano bowiem, ¿e okres roku
mo¿e byæ niewystarczaj¹cy z uwagi na uwarunkowania procesu produk-
cyjnego czy równie¿ inwestycyjnego, technologicznego. Oczywiœcie nie-
które produkcje wymagaj¹ jeszcze d³u¿szej perspektywy czasowej. Tym
niemniej z punktu widzenia oceny dzia³ania w³adz spó³ek uznano, i¿ d³u¿-
sze okresy by³yby ma³o efektywne.

Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, nowoœci¹ by³a mo¿liwoœæ powierzenia
przez KRRiT nadawcom niepublicznym lub innym niepublicznym do-
stawcom us³ug medialnych, realizacjê zadañ publicznych, ze œrodków po-
mocy publicznej wyp³acanych przez Fundusz Zadañ Publicznych, na
podstawie licencji programowej21.
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20 Szczegó³owy tryb udzielania licencji programowych opisano w art. 11–15 pro-
jektu ustawy. I tak: Art. 11 Licencja programowa dla nadawcy publicznego jest
udzielana przez Krajow¹ Radê na podstawie wniosku, sk³adanego przez nadawcê pu-
blicznego nie póŸniej ni¿ do 31 paŸdziernika ka¿dego roku albo z urzêdu po up³ywie
tego terminu.

Art. 12. Krajowa Rada okreœli w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owe wymogi, jakie
powinien spe³niaæ wniosek o przyznanie licencji programowej.

Art. 13. 1. Licencjê ustala siê na okres lat dwóch.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nadawcy mo¿na dokonaæ
zmiany licencji programowej.

Art. 14. Za wydanie licencji programowej nie pobiera siê op³at.
Art. 15. Przekazanie œrodków pomocy publicznej na wykonanie licencji programo-

wej nastêpuje na mocy umowy o finansowanie publiczne, zawieranej przez benefi-
cjenta licencji programowej z Funduszem Zadañ Publicznych, przy czym Fundusz jest
zwi¹zany warunkami licencji programowej, o której mowa art. 9 ustawy.

21 Tak „art. 16. 1. W celu przydzielenia œrodków pomocy publicznej z Funduszu
Zadañ Publicznych nadawcom niepublicznym i innym niepublicznym dostawcom
us³ug medialnych, Krajowa Rada og³asza konkurs, w którym okreœli szczegó³owo:
1) opis przedmiotu konkursu;
2) termin wykonania przedmiotu konkursu;
3) opis warunków udzia³u w konkursie oraz opis sposobu dokonywania oceny

spe³niania tych warunków;
4) wykaz dokumentów i ich formy, jakie maj¹ dostarczyæ przystêpuj¹cy do konkursu;
5) opis sposobu obliczenia ceny us³ugi medialnej;
6) opis kryteriów, którymi og³aszaj¹cy konkurs bêdzie siê kierowa³ przy wyborze

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
7) informacje o formalnoœciach, jakie powinny zostaæ dope³nione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;



Zgodnie z art. 29 ust. 2 projektu czêœæ œrodków pieniê¿nych przezna-

czonych przez Fundusz na realizacjê zadañ publicznych, odpowiadaj¹ca

udzia³owi nie mniejszemu ni¿ 5 %, a nie wiêkszemu ni¿ 25 %, mia³a byæ

przeznaczona przez Krajow¹ Radê na finansowanie licencji programo-

wych dla nadawców niepublicznych oraz innych niepublicznych dosta-

wców us³ug medialnych lub konsorcjów dostawców us³ug medialnych.

Planowano, i¿ tak przeznaczone œrodki pieniê¿ne bêd¹ przydzielane w wy-

niku konkursów organizowanych w trybie ustawy o zamówieniach pu-

blicznych. Œrodki pieniê¿ne Funduszu mog¹ byæ wyp³acane wy³¹cznie

beneficjentom licencji programowej na podstawie zawartej z nimi umowy

o finansowanie publiczne.

Jak z powy¿szego wynika, w ocenie pomys³odawców to Krajowa

Rada Radiofonii i Telewizji22, mia³a byæ organem wy³¹cznie w³aœciwym
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8) wymagania dotycz¹ce zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy o finanso-

wanie publiczne.

2. Konkurs przeprowadza siê w sposób zapewniaj¹cy zachowanie uczciwej konku-

rencji oraz równe traktowanie jego uczestników. Do konkursu nie stosuje siê przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (tekst jednolity:

Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655).

3. Postêpowanie konkursowe jest jawne i prowadzone w formie pisemnej w jêzyku

polskim.

4. W konkursie mog¹ braæ udzia³ podmioty, które:

1) posiadaj¹ uprawnienie do rozpowszechniania programu radiowego lub telewizyj-

nego, w szczególnoœci koncesjê, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania

uprawnienia do prowadzenia dzia³alnoœci rozpowszechniania programów radio-

wych lub telewizyjnych;

2) posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuj¹ potencja³em tech-

nicznym i osobami posiadaj¹cymi kwalifikacje do wykonania zamówienia;

3) znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie za-

mówienia;

4) zadeklaruj¹ udzia³ œrodków w³asnych w wysokoœci nie ni¿szej ni¿:

a) 10% ceny us³ugi medialnej nadawcy po¿ytku publicznego i nadawcy spo³eczni;

b) 20% ceny us³ugi medialnej nadawcy programów lokalnych lub regionalnych;

c) 30% pozostali nadawcy niepubliczni lub inni niepubliczni dostawcy us³ug me-

dialnych.

Art. 17. Powierzenie zadañ dla zwyciêzcy konkursu nastêpuje na podstawie licencji

programowej udzielanej przez Krajow¹ Radê. Postanowienia art. 15 ustawy stosuje siê

odpowiednio”.
22 Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e projektodawcy nie przygotowywali ¿adnego

„zamachu” na obecny sk³ad KRRiT, wogóle tego problemu nie poruszali. Projekt tego

nie dotyczy³. St¹d te¿ pojawi³y siê g³osy, ¿e projekt jest ma³o „atrakcyjny” dla polity-

ków, bowiem nie przes¹dza kto bêdzie „rz¹dzi³” mediami publicznymi.



w sprawach udzielenia licencji programowych, kontroli i nadzoru ich wy-
konania przez beneficjentów licencji programowej, a tak¿e organem nad-
zoru nad Funduszem Zadañ Publicznych, z zastrze¿eniem spraw wyraŸnie
powierzonych w ustawie Przewodnicz¹cemu Krajowej Rady. Wedle pro-
jektu w zamian za rady programowe w spó³kach radiofonii i telewizji miano
utworzyæ Radê Programow¹ przy Krajowej Radzie, jako jej pomocniczy
organ opiniodawczy, sk³adaj¹c¹ siê z 30 cz³onków, powo³ywanych przez
KRRiT z grona osób legitymuj¹cych siê dorobkiem i doœwiadczeniem
w sferze kultury lub us³ug medialnych, na podstawie rekomendacji, co
najmniej dwóch organizacji pozarz¹dowych o zasiêgu ogólnokrajowym
lub krajowych zrzeszeñ organizacji pozarz¹dowych. Po jednym kandyda-
cie na cz³onka Rady Programowej mia³y tak¿e rekomendowaæ: partie po-
lityczne, które w wyborach do Sejmu poprzedzaj¹cych akt powo³ania na
cz³onka Rady Programowej, osi¹gnê³y co najmniej 1% próg wyborczy
w wyborach do Sejmu oraz ogólnokrajowe organizacje zwi¹zków zawo-
dowych, Rada Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, dzia³aj¹ca na podsta-
wie art. 36 ust. 1 ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i wolontariacie, Konferencja Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich, koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe, samorz¹dy terytorialne
szczebla wojewódzkiego23. Opieraj¹c siê na dotychczasowych doœwiad-
czeniach zwi¹zanych z funkcjonowaniem rad programowych w spó³kach
radiofonii i telewizji publicznej oraz rozwi¹zaniami prawnymi w tym za-
kresie, uznano, ¿e pozostawienie starego rozwi¹zania mija siê z celem.
Zgodnie z projektowanym art. 8 do zadañ Rady Programowej mia³o nale-
¿eæ: 1) ocena poziomu i jakoœci programów nadawców; 2) opiniowanie
programów lub audycji finansowanych z œrodków pomocy publicznej
Funduszu Zadañ Publicznych na podstawie licencji programowej; 3) opi-
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23 Zgodnie z projektem regulamin pracy Rady Programowej okreœla Krajowa
Rada. Przewodnicz¹cy Krajowej Rady powo³uje przewodnicz¹cego Rady Programo-
wej z grona jej cz³onków. Wiceprzewodnicz¹cego Rada Programowa wybiera ze swe-
go sk³adu. Kadencja cz³onków Rady Programowej trwa 4 lata, a jej cz³onkowie
reprezentuj¹ spo³eczne interesy i oczekiwania zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ programow¹
w zakresie zadañ publicznych w dziedzinie us³ug medialnych. Uchwa³y Rady Progra-
mowej podejmowane wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu
Rady, a w przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os Przewodnicz¹cego. Cz³on-
kom Rady Programowej przys³uguje dieta wyp³acana przez Krajow¹ Radê, w wysoko-
œci ustalonej przez Krajow¹ Radê. Krajowa Rada zapewnia Radzie Programowej
organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakoœci wyemitowa-
nego programu.



niowanie audytu przedstawionego przez Przewodnicz¹cego Krajowej
Rady z wykonania licencji programowej przez beneficjenta licencji pro-
gramowej; 4) wyra¿anie opinii w sprawie udzielania absolutorium progra-
mowego; 5) wyra¿anie opinii w innych sprawach powierzonych przez
Przewodnicz¹cego KRRiT.

Zgodnie z art. 18 projektu utworzyæ miano Fundusz Zadañ Publicz-
nych, bêd¹cy pañstwowym funduszem celowym i posiadaj¹cy osobowoœæ
prawn¹. Fundusz mia³ byæ jednostk¹ organizacyjn¹ Skarbu Pañstwa utwo-
rzon¹ w celu powiernictwa œrodkami pomocy publicznej na rzecz finansowa-
nia zadañ publicznych w dziedzinie us³ug medialnych oraz powiernictwa
w administrowaniu i gospodarowaniu Archiwum Misji Publicznej. Fun-
dusz mia³ dzia³aæ na podstawie ustawy i statutu24. Zaplanowano, i¿ przy-
chodami Funduszu bêd¹: 1) œrodki pieniê¿ne, o których mowa w art. 26
ustawy; 2) przychody z eksploatacji audycji, do których autorskie prawa
maj¹tkowe przys³uguj¹ Funduszowi; 3) darowizny, spadki i zapisy;
4) przychody z maj¹tku Funduszu; 5) inne przychody. Do zadañ Funduszu
zaliczono: 1) zawieranie umów o finansowanie publiczne na podstawie li-
cencji programowych; 2) przekazywanie œrodków na realizacjê zadañ
publicznych w dziedzinie us³ug medialnych; 3) kontrola wykonania obo-
wi¹zków wynikaj¹cych z umów o finansowanie publiczne na podstawie
licencji programowych; 4) nabywanie autorskich i innych praw maj¹tko-
wych do audycji wyprodukowanych w wykonaniu licencji programo-
wych; 5) wprowadzanie audycji, okreœlonych w pkt 4 do Archiwum Misji
Publicznej; 6) prowadzenie, zarz¹dzenia i gospodarowanie Archiwum
Misji Publicznej; 7) udzielanie licencji na korzystanie z audycji z Archi-
wum Misji Publicznej. Mia³ to byæ podmiot tani w dzia³aniu. Zgodnie
z projektowanym art. 21 organem Funduszu jest Rada Powiernicza, sk³a-
daj¹ca siê z 3 cz³onków, w tym z Przewodnicz¹cego25. Cz³onkowie Rady
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24 Krajowa Rada, w drodze rozporz¹dzenia, nadaje Funduszowi statut okreœlaj¹cy
w szczególnoœci: 1) szczegó³owy zakres dzia³ania Funduszu; 2) organizacjê wew-
nêtrzn¹ Funduszu; 3) zasady wspó³dzia³ania z Przewodnicz¹cym Krajowej Rady;
4) ogólne warunki zawierania umowy o finansowanie publiczne, – uwzglêdniaj¹c
stworzenie w³aœciwych podstaw do prawid³owej realizacji zadañ Funduszu.

25 Zgodnie z projektem art. 25 ust. 1 Rada Powiernicza kieruje Funduszem i repre-
zentuje go na zewn¹trz.

2. Do zadañ Rady Powierniczej, oprócz spraw okreœlonych w statucie, nale¿y,
w szczególnoœci:
1) prowadzenie spraw Funduszu;
2) opracowywanie planu dzia³alnoœci i planu finansowego Funduszu;



Powierniczej s¹ powo³ywani przez: 1) Przewodnicz¹cego Krajowej Rady
w liczbie dwóch; 2) ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych
w liczbie jednego na podstawie konkursów, przeprowadzanych odrêbnie
przez powy¿szej opisane organy, spoœród osób wykazuj¹cych siê wiedz¹
i doœwiadczeniem w zakresie finansów i zarz¹dzania. Przewodnicz¹cego
Rady Powierniczej mia³ powo³ywaæ Przewodnicz¹cy Krajowej Rady. Ka-
dencja tego organu mia³a trwaæ 5 lat i rozpoczynaæ siê od dnia powo³ania
ostatniego cz³onka danego sk³adu rady26. Mandat cz³onka Rady Powierni-
czej wygasa³by z dniem up³ywu kadencji Rady Powierniczej albo z dniem
zaistnienia innych okolicznoœci powoduj¹cych wygaœniêcie mandatu
cz³onka Rady Powierniczej. Przewidziano tak¿e mo¿liwoœæ, i¿ Przewod-
nicz¹cy Krajowej Rady bêdzie dysponowa³ prawem odwo³ania cz³onka
Rady Powierniczej przed up³ywem kadencji w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) zrzeczenia siê funkcji; 2) choroby uniemo¿liwiaj¹cej sprawowanie
funkcji; 3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo
lub umyœlne przestêpstwo skarbowe. Niezatwierdzenie sprawozdania
z dzia³alnoœci Funduszu lub sprawozdania finansowego za rok poprzedni
albo uchybienie terminowi jego z³o¿enia – mia³o byæ równoznaczne
z wygaœniêciem mandatu wszystkich cz³onków Rady Powierniczej, z za-
strze¿eniem, ¿e pe³ni¹ oni swoje funkcje do czasu powo³ania nowych
cz³onków Rady Powierniczej.

Jak to ju¿ powy¿ej wielokrotnie podkreœlano, projekt ustawy wpro-
wadza³ wyraŸne gwarancje bud¿etu pañstwa w zakresie zabezpieczenia
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3) gospodarowanie œrodkami powierzonymi Funduszowi i œrodkami Funduszu;
4) sprawowanie zarz¹du nad mieniem Funduszu;
5) sk³adanie Krajowej Radzie rocznych sprawozdañ z dzia³alnoœci i sprawozdañ fi-

nansowych do 31 marca nastêpnego roku;
6) zawieranie umów o finansowanie publiczne na podstawie licencji programowych;
7) kontrola wykonania obowi¹zków wynikaj¹cych z umów o finansowanie publicz-

ne na podstawie licencji programowych;
8) udostêpnianie zasobów Archiwum Misji Publicznej, w tym udzielanie licencji na

korzystanie z tych zasobów;
9) organizowanie pracy i kierowanie Biurem Funduszu.

26 Wprowadzono tu dodatkowo rozwi¹zanie polegaj¹ce na tym, i¿ w okresie kiero-
wania Funduszem oraz w okresie 1 roku po zakoñczeniu kadencji cz³onek Rady
Powierniczej nie mo¿e wykonywaæ innej dzia³alnoœci zwi¹zanej z publiczn¹ oraz nie-
publiczn¹ radiofoni¹ i telewizj¹, a w szczególnoœci byæ zatrudnionym w przedsiêbior-
stwach nadawców publicznych i niepublicznych oraz podmiotach wykonuj¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie emisji, produkcji filmów i dystrybucji filmów, po-
siadaæ akcji lub udzia³ów w takich podmiotach, a tak¿e byæ cz³onkiem ich organów.



okreœlonych œrodków na finansowanie zadañ publicznych. I tak w art. 26
ust. 1 zamieszczono nastêpuj¹ce rozwi¹zanie „Celem finansowania zadañ
publicznych w dziedzinie us³ug medialnych tworzy siê gwarancjê bud¿etu
pañstwa odpowiadaj¹c¹ udzia³owi […]% w dochodach publicznych bu-
d¿etu pañstwa, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych27 pochodz¹cych z podatku na-
le¿nego od towarów i us³ug, okreœlonych w dzia³ach 59 oraz 60 Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug, za rok poprzedzaj¹cy dany rok bud¿eto-
wy”. Wyjaœniæ w tym miejscu nale¿y, i¿ zespó³ pracuj¹cy nad projektem
pozostawi³ celowo lukê, któr¹ miano uzupe³niæ na etapie prac sejmowych.
Wynika³o to z prostego faktu, i¿ trudno by³o uzyskaæ na tym etapie prac
projektodawczych, wyraŸn¹ deklaracjê i stanowisko ministra finansów
w tym zakresie. Nale¿y jednak wyraŸnie podkreœliæ, i¿ wedle zamys³ów
cz³onków zespo³u kwota mia³a byæ wyraŸnie okreœlona i ustalona, po-
przez odpowiednie wype³nienie zamieszczonej luki, a nie zmieniania ka¿-
dego roku28.

Projekt powierza³ Funduszowi tak¿e zarz¹dzanie i gospodarowanie
mieniem rzeczowym i niematerialnym Skarbu Pañstwa stanowi¹cym Ar-
chiwum Misji Publicznej. W jego sk³ad mia³y wchodziæ: 1) pañstwowe
zbiory programowe i informacja o nich, wytworzone przez Pañstwow¹
Jednostkê Organizacyjn¹ Polskie Radio i Telewizja, zlikwidowan¹ na
mocy art. 63 i art. 65 ustawy 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;
2) audycje i informacja o nich, wytworzone przez beneficjentów licencji
programowych ze œrodków przekazanych przez Fundusz na podstawie
umowy o finansowanie publiczne; 3) inne materia³y rejestracyjne i infor-
macja o nich, powierzone Funduszowi Zadañ Publicznych, w zarz¹d lub
gospodarowanie.
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27 Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104.
28 Projekt w rozdziale siódmym przewidywa³ rozwi¹zanie dotycz¹ce egzekucji za-

leg³ych op³at abonamentowych. Otó¿ zgodnie z treœci¹ art. 54 „W ci¹gu jednego roku
od wejœcia w ¿ycie ustawy operator powszechny ustanowiony na podstawie ustawy
o op³atach abonamentowych przeka¿e Krajowej Radzie bazê danych osób posia-
daj¹cych zarejestrowane odbiorniki radiowo-telewizyjne, wraz z komputerow¹ baz¹
danych obs³uguj¹c¹ rozliczenia i egzekucjê tych op³at. Egzekucjê poboru op³at abona-
mentowych nale¿nych na podstawie dotychczasowych przepisów pozostawia siê ope-
ratorowi powszechnemu, nie d³u¿ej jednak ni¿ do up³ywu jednego roku od wejœcia
w ¿ycie ustawy. Po tym czasie obowi¹zki egzekucyjne przejmuj¹ w³aœciwe dla
abonentów urzêdy skarbowe, a wyegzekwowane nale¿noœci zostan¹ przekazane przez
Krajow¹ Radê, na rachunek Funduszu.



Zgodnie z projektem zarz¹dzenie i gospodarowanie Archiwum Misji
Publicznej polegaæ mia³o, na prowadzeniu inwentaryzacji i kwerendy,
utrzymywaniu zbiorów i informacyjnej bazy danych, przechowywaniu,
zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub utrat¹, w tym przenoszenie na
inne techniki utrwalenia, w³¹cznie z wprowadzeniem do komputerowej
bazy danych, a nadto nieodp³atnym publicznym ich udostêpnieniu u¿yt-
kownikom sieci teleinformatycznych w nielinearnej us³udze medialnej
(na ¿yczenie) z katalogu komputerowej bazy danych, a odp³atnie dla na-
dawców i innych dostawców linearnych us³ug medialnych lub producen-
tów us³ug medialnych w celu tworzenia i rozpowszechniania programów
telewizyjnych i radiowych lub innych linearnych us³ug medialnych29.
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29 Koszty dzia³alnoœci, mia³ ponosiæ Fundusz. Przychody z dzia³alnoœci Archi-
wum Misji Publicznej, w pierwszym rzêdzie zasilaj¹ wyodrêbniony w ramach Fundu-
szu rachunek Archiwów Misji Publicznej celem pokrycia kosztów jego dzia³alnoœci,
a nadwy¿ka jest przekazywana na cele zadañ publicznych, o których mowa w art. 4 i 5
ustawy. Art. 36. 1. Fundusz mo¿e, samodzielnie lub za zleceniem, w celu zapewnienia
dostêpu do dóbr kultury zgromadzonych w zasobach Archiwum Misji Publicznej,
a tak¿e stworzenia sta³ych warunków do rozwoju kultury audialnej i audiowizualnej:
1) sporz¹dzaæ i nieodp³atnie udostêpniaæ opracowania tych zasobów;
2) utrwalaæ i zwielokrotniaæ za pomoc¹ techniki cyfrowej lub wprowadzaæ do kom-

puterowych baz danych i ich opracowania w celu zachowania, ochrony i zapew-
nienia dostêpu do nich;

3) nieodp³atnie udostêpniaæ zasoby dla celów badawczych, poznawczych lub eduka-
cyjnych i sporz¹dzania opracowañ, za poœrednictwem koñcówek systemu infor-
matycznego (terminali) znajduj¹cych siê na terenie tych jednostek;

4) lub celach, o których mowa w punkcie 3, nieodp³atnie publicznie udostêpniaæ je za
pomoc¹ sieci teleinformatycznej w taki sposób, aby ka¿dy w ramach w³asnego
u¿ytku osobistego mia³ do nich dostêp w miejscu i czasie dowolnie przez siebie
wybranym.

2. Fundusz w przypadku publicznego udostêpniania archiwów misji publicznej,
o którym mowa w ust. 1 pkt 4, ustali i og³osi szczegó³owe warunki publicznego udo-
stêpnienia zasobów Archiwum Misji Publicznej, w przeciwnym razie domniemywa
siê, ¿e udostêpnienie nast¹pi³o wy³¹cznie w celu poznawczym, bez prawa utrwalania
w technice cyfrowej lub sporz¹dzenia egzemplarza oraz bez prawa do dokonywania
i rozpowszechniania opracowañ sporz¹dzonych przez u¿ytkowników sieci teleinfor-
matycznej, a tak¿e z zakazem rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu.

3. Fundusz jest upowa¿niony do udzielania zezwoleñ na odp³atne publiczne udo-
stêpnienie przez u¿ytkowników sporz¹dzonych przez nich opracowañ utworów,
o których mowa w ust. 1. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio. W takim przypadku
twórca albo w³aœciwa organizacja zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od Funduszu wynagrodzenia za
odp³atne udzielenie zezwolenia.



Projekt przewidywa³ szereg przepisów dotycz¹cych sprawozdawczo-
œci. I tak spó³ki publicznej radiofonii i telewizji mia³y obowi¹zek prowa-
dzenia „odrêbnej ksiêgowoœci” dla funduszy publicznych i pochodz¹cych
z innych Ÿróde³ (np. reklam). Podobne rozwi¹zania skierowane by³y do
innych podmiotów korzystaj¹cych ze œrodków publicznych. Ponadto wy-
magano sprawozdania z realizacji licencji programowej. W sprawozda-
niu, nale¿a³o zamieœciæ wykorzystane i pozostaj¹ce do wykorzystania
œrodki pomocy publicznej w stosunku do warunków zawartej licencji pro-
gramowej. Mia³a to byæ podstawa dla podjêcia uchwa³y w sprawie absolu-
torium programowego dla beneficjenta licencji programowej. Ponadto
projekt zawiera³ doœæ rozbudowane i szczegó³owe rozwi¹zania dotycz¹ce
audytu i nadzoru nad licencjami programowymi. W przypadku naruszenia
warunków licencji Przewodnicz¹cy Krajowej Rady, na podstawie uchwa-
³y Krajowej Rady, mia³ mo¿liwoœæ na³o¿enia sankcji pieniê¿nej na zarz¹d
beneficjenta licencji programowej.

W tym mechanizmie umieszczono dodatkowo absolutorium progra-
mowe. Otó¿ w myœl projektowanego art. 45 ust. 1 Krajowa Rada na pod-
stawie opinii Rady Programowej podejmowaæ mia³a uchwa³ê w sprawie
absolutorium programowego dla Zarz¹du spó³ki dostawcy us³ugi medial-
nej z wykonania licencji programowej. Odmowa udzielenia absolutorium
programowego mia³a skutkowaæ: w stosunku do nadawcy publicznego
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Art. 37. 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno nadawaæ rozpowszech-
nione materia³y audiowizualne z zasobów Archiwum Misji Publicznej z zastrze¿e-
niem, ¿e prawo do nadawania powstaje na podstawie umowy licencji niewy³¹cznej
zawartej z Funduszem Zadañ Publicznych.

2. Odmowa zawarcia umowy licencji wspomnianej w ust. 1 mo¿e nast¹piæ wy-
³¹cznie w wypadkach okreœlonych w art. 17 ust. 1a ustawy o narodowym zasobie ar-
chiwalnym i archiwach.

3. Umowa licencyjna, o której mowa w ust. 1, powinna byæ zawarta w ci¹gu 30 dni
od daty z³o¿enia przez zainteresowan¹ organizacjê radiow¹ lub telewizyjn¹ oferty jej
zawarcia.

4. Z tytu³u nadawania utworu, na podstawie licencji, o której mowa w ust. 1, korzy-
staj¹cy jest zobowi¹zany do zap³aty twórcom i artystom wykonawcom wynagrodzenia
za poœrednictwem w³aœciwej organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi
lub prawami pokrewnymi.

5. Zawarcie umowy licencyjnej mo¿e byæ uwarunkowane uiszczeniem na rzecz
Funduszu Zadañ Publicznych op³aty, której wysokoœæ bêdzie uwzglêdniaæ udzia³ da-
nego materia³u w kosztach zarz¹dzania i gospodarowania Archiwum Misji Publicznej,
w tym koszty przenoszenia na inne noœniki. Koszty te Fundusz Zadañ Publicznych
og³asza corocznie na koniec pierwszego kwarta³u danego roku.



wygaœniêciem mandatu cz³onka zarz¹du nadawcy publicznego; w stosun-
ku do nadawcy niepublicznego oraz innego dostawcy us³ug medialnych
obowi¹zkiem zwrotu otrzymanych, na podstawie licencji programowej,
œrodków pomocy publicznej.

Z kolei rozdzia³ siódmy zatytu³owany „Zmiany w przepisach obo-
wi¹zuj¹cych, przepisy przejœciowe i koñcowe” zawiera³ doœæ istotne
rozwi¹zania. Wynika³o to z koniecznoœci dostosowania projektowanej
ustawy do obowi¹zuj¹cych aktów normatywnych, a w szczególnoœci do
ustawy o radiofonii i telewizji. Przypomnijmy, i¿ planowano ¿e ten akt
normatywny nie zosta³by uchylony a jedynie zmieniony. I tak w pierwszej
kolejnoœci nale¿y wspomnieæ o przewidywanym kszta³cie systemu spó³ek
publicznej radiofonii i telewizji. Zgodnie z projektem „Radiofoniê pu-
bliczn¹ tworzy spó³ka Polskie Radio – Spó³ka Akcyjna, zawi¹zana
w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów ra-
diowych i programów dla odbiorców za granic¹; Regionaln¹ telewizjê
i radiofoniê publiczn¹ tworzy 16 radiowo-telewizyjnych spó³ek akcyj-
nych Skarbu Pañstwa, zawi¹zanych w celu tworzenia i rozpowszechnia-
nia lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych programów radiowych,
telewizyjnych, a tak¿e innych us³ug medialnych. Spó³ki te maj¹ swoje sie-
dziby kolejno w: Bia³ymstoku, Bydgoszczy, Gdañsku, Katowicach, Kiel-
cach, Krakowie, Lublinie, £odzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie,
Szczecinie, Warszawie, we Wroc³awiu i w Zielonej Górze. Spó³ki radio-
wo-telewizyjne mog¹ zawi¹zywaæ spó³ki lub porozumienia gospodarcze
w celu wspólnego tworzenia i rozpowszechniania regionalnych lub po-
nadregionalnych programów telewizyjnych czy innych us³ug medialnych,
a tak¿e zarz¹dzania i gospodarowania nimi”. WyraŸnie tu zapisano, i¿
spó³ki mog³yby tworzyæ i rozpowszechniaæ programy wyspecjalizowane,
na których rozpowszechnianie uzyskano koncesjê. Warto tu wyt³umaczyæ
siê w powy¿szego rozwi¹zania. Otó¿ w pewnym momencie prac nad
ustaw¹ ze œrodowisk politycznych zaczê³y nap³ywaæ sugestie, i¿ stacje re-
gionalne nale¿y oddaæ w rêce samorz¹du terytorialnego. Taki pomys³ by³
oczywiœcie niedorzeczny. Po pierwsze dlatego, ¿e prowadziæ musia³ do
upolitycznienia i uzale¿nienia lokalnych stacji od miejscowego uk³adu po-
litycznego, a po drugie ¿adnego z województw samorz¹dowych (³¹cznie
z mazowieckiem) nie staæ na utrzymanie takich oœrodków. Cz³onkowie
zespo³u opowiadali siê pocz¹tkowo za zupe³nie innym rozwi¹zaniem.
Uwa¿aliœmy, i¿ nale¿y powo³aæ spó³kê Polskie Media Regionalne, która
mia³a powstaæ w wyniku po³¹czenia wszystkich spó³ek regionalnych i oœ-
rodków telewizyjnych. Takie rozwi¹zanie wydawa³o siê dlatego celowe,
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i¿ w takim przypadku efekt skali móg³ byæ zbawienny dla tych redakcji.
Konsolidacja by³aby programowo, logistycznie, technologicznie i finan-
sowo korzystna. W takim rozwi¹zaniu tanieje tak¿e koszt funkcjonowania
takiego podmiotu (tylko 1 zarz¹d i rada nadzorcza zamiast kilkudzie-
siêciu).

Podkreœlenia wymagaj¹ tak¿e zmiany dotycz¹ce struktury organów
spó³ek. Planowano przede wszystkim obni¿enie kosztów funkcjonowania
tych podmiotów. Wydaje siê, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem (i to nie tylko
z tego powodu, ale tak¿e ze wzglêdów skutecznoœci zarz¹dzania) by³
pomys³, aby zarz¹d spó³ki by³ jednoosobowy. Prezesa zarz¹du, mia³a
powo³ywaæ i odwo³ywaæ rada nadzorcza. Natomiast rada nadzorcza mia³a
liczyæ od trzech do piêciu cz³onków. Cz³onków rady nadzorczej po-
wo³ywaæ mia³a Krajowa Rada, z wyj¹tkiem jednego, którego powo³uje
i odwo³uje minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa. Projekt stanowi³,
i¿ rada nadzorcza podejmuje uchwa³y bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci, co najmniej po³owy sk³adu rady.

Projekt stanowi³ nadto, i¿ nadawca inny ni¿ nadawca spo³eczny, mo¿e
wyst¹piæ do Krajowej Rady o uznanie za nadawcê po¿ytku publicznego,
jeœli jest szko³¹ publiczn¹, uczelni¹ wy¿sz¹ lub jednostkê organizacyjn¹
gminy powo³an¹ do prowadzenia dzia³alnoœci kulturalnej na jej terenie,
której program ma byæ kierowany do uczniów lub œrodowisk akademic-
kich albo ograniczonego krêgu odbiorców zamieszka³ych na terenie gminy.
Taki nadawca mia³ byæ zwolniony z 50% op³aty za u¿ywanie czêstotli-
woœci.

Na zakoñczenie warto przytoczyæ fragment przygotowanego uzasadnie-
nia projektu. Podkreœlono tu, i¿ „celem projektu ustawy jest zapewnienie
ró¿norodnoœci opinii w mediach audiowizualnych, zwiêkszenie obecnoœci
wartoœciowych audycji radiowych i telewizyjnych w systemie komuniko-
wania spo³ecznego, poprawa efektywnoœci gospodarowania w systemie
mediów publicznych oraz zapewnienie stabilnych podstaw finansowania,
z jednoczesnym zniesieniem obci¹¿eñ parafiskalnych zwi¹zanych z abo-
namentem dla obywateli. Celem ustawy jest tak¿e uporz¹dkowanie go-
spodarowania archiwalnymi zasobami audycji radiowych i telewizyjnych
wytworzonych ze œrodków publicznych. Proponowana ustawa uwzglêd-
nia orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego w zakresie ustrojowej roli
i pozycji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) oraz realizuje za-
sadê niezale¿noœci publicznej radiofonii i telewizji w sferze programowej.
Postulat zapewnienia ró¿norodnoœci opinii w mediach audiowizualnych
jest realizowany z jednej strony poprzez nowe okreœlenie zadañ dla nada-
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wców publicznych, z drugiej strony poprzez wprowadzenie licencji pro-
gramowej i otwarcie mo¿liwoœci powierzania realizacji niektórych zadañ
publicznych nadawcom niepublicznym. Wœród zadañ publicznych o szcze-
gólnym znaczeniu dla rozwoju wskazuje siê na potrzeby zwi¹zane z budow¹
spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz rozwoju opartej na uczestnictwie
obywateli w ¿yciu spo³ecznym kultury demokratycznej, inspirowanie de-
baty publicznej w kluczowych kwestiach spo³ecznych, promowanie po-
staw propañstwowych oraz sprzyjanie narodowej to¿samoœci, wspieranie
edukacji na wszystkich poziomach kszta³cenia, dba³oœæ o kulturê jêzyka
polskiego, ukazywanie bogactwa kultury, z akcentem na kulturê polsk¹
i europejsk¹, promowanie dorobku nauki polskiej oraz rozwój ró¿no-
rodnych form twórczoœci audiowizualnej. Wprowadzenie licencji pro-
gramowych, w formie niepodlegaj¹cych zaskar¿eniu uchwa³ KRRiT,
okreœlaj¹cych podstawowe zadania powierzane nadawcom, z zagwaran-
towaniem œrodków na realizacjê tych zadañ oraz precyzuj¹cych warunki
ich realizacji, ma zapewniæ skupienie wydatkowania œrodków publicz-
nych na celach i formach programowych wa¿nych z punktu widzenia po-
trzeb rozwojowych spo³eczeñstwa obywatelskiego. Element konkurencji,
nadawców publicznych i niepublicznych, przy realizacji zadañ ma sprzy-
jaæ podnoszeniu jakoœci zawartoœci oferowanej w radiu i w telewizji.
Przes³ank¹ podstawow¹ jest nasycanie przestrzeni publicznej wysokiej ja-
koœci wytworami us³ug medialnych, za poœrednictwem ró¿nych nadawców
i ró¿nych kana³ów dystrybucji.

Postulat poprawy efektywnoœci gospodarowania w systemie mediów
publicznych ma zostaæ zrealizowany poprzez dokonanie g³êbokiej reorga-
nizacji mediów na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym utworzenie
16 spó³ek radiowo-telewizyjnych, które bêd¹ realizowa³y programy lokal-
ne, regionalne oraz ogólnokrajowe, a zarazem osi¹gniêty zostanie efekt
synergii i ekonomii skali. Tworzenie spó³ek radiowo-telewizyjnych zgod-
ne jest z dokonuj¹cym siê w œrodkach masowego komunikowania proce-
sem konwergencji technologicznej. Ponadto funkcje administracyjne
i obs³ugowe, w wielu zakresach analogiczne w spó³kach radiowych i tele-
wizyjnych nie bêd¹ siê dublowa³y. Dostêp do anteny ogólnokrajowej
bêdzie umo¿liwia³ siêganie do zasobów reklamowych o najwiêkszym
ekonomicznym potencjale.

Postulat stabilnoœci finansowej zostanie spe³niony poprzez parame-
tryczne powi¹zanie skali pomocy publicznej z dochodami bud¿etu pañ-
stwa z dzia³alnoœci radiowo-telewizyjnej, filmowej oraz reklamowej (dzia³y
59, 60 PKWiU). Tego rodzaju rozwi¹zanie uzale¿nia zasilanie finansowe
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od stanu procesów rynkowych, w tym zw³aszcza od stanu koniunktury.
Proponowane rozwi¹zanie znosi parafiskalne obci¹¿enie ponoszone przez
obywateli i podmioty (osoby prawne), a zwi¹zane z op³acaniem abona-
mentu radiowo-telewizyjnego. Pozwala na unikniêcie znacznych kosztów
transakcyjnych poboru tego œwiadczenia, w tym koszty poœrednictwa
poczty, koszty przelewów ponoszonych przez miliony gospodarstw do-
mowych. Z punktu widzenia obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ systemu podat-
kowego nie tworzy ¿adnych nowych obowi¹zków po stronie obywateli
i innych podmiotów.

Postulat uporz¹dkowania zagadnieñ zwi¹zanych z archiwami radio-
wymi i telewizyjnymi wytworzonymi ze œrodków publicznych w okresie
PRL znajduje swoje rozwi¹zanie poprzez utworzenie Archiwum Misji Pu-
blicznej, które bêdzie odpowiedzialne za zagospodarowywanie i udostêp-
nianie zbiorów, na równych niedyskryminacyjnych zasadach wszystkim
zainteresowanym podmiotom. Archiwum bêdzie tak¿e udostêpniane z wy-
korzystaniem najnowszych technologii informatycznych, w tym w formie
us³ug nielinearnych. Realizacja tego postulatu jest od dawna zg³aszana
przez podmioty dzia³aj¹ce na rynku radiowym i telewizyjnym.

Proponowana ustawa umacnia konstytucyjn¹ rolê Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji zwiêkszaj¹c zadania i przypisuj¹c temu organowi
nowe istotne kompetencje zwi¹zane z dokonywaniem wyboru publiczne-
go w dziedzinie us³ug medialnych”30.

Summary

The objective of the study is to present the solutions proposed in the amendment to
the law on radio and television concerning public media. An analysis is made of the bill
on the public tasks of media services, drafted by a team of experts appointed by the
Minister of Culture and National Heritage and headed by Professor Tadeusz Kowalski.
The team also comprised Prof. Stanis³aw Jêdrzejewski, Att. Robert Kroplewski, Att.
Tomasz Kapliñski, Renata Czarnkowska (acting as secretary) and the author of this pa-
per. The team held numerous meetings in Warsaw from June to November 30, 2008
when the final result of the work, namely the bill, was announced and presented at
a press conference.
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30 Uzasadnienie do³¹czone do projektu ustawy przygotowane przez zespó³. �ród-
³o: Prywatne archiwum autora.
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