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TOMASZ ZDZIKOT

 

Konstytucja RP pozycjonuje Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji (KRRiT) jako jeden 
z organów kontroli państwowej i ochro-
ny prawa, obok Najwyższej Izby Kontroli 
i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak 

wskazuje się jednak powszechnie w dok-
trynie i orzecznictwie, KRRiT wymyka 
się tradycyjnej systematyce trójpodziału 
władzy, jako że w istocie wyposażona jest 
w kompetencje z tego punktu widzenia 
mieszane1. Także Trybunał Konstytucyjny 
dostrzega szczególną i niejednoznaczną 
pozycję KRRiT, stwierdzając, że jest ona 
„organem konstytucyjnym, postawionym 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łączy w sobie konstytucyjną rolę 
strażnika wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego 
w radiofonii i telewizji z ustawowymi zadaniami regulatora właściwego 
dla rynku mediów audiowizualnych. Przepisy ustawy o radiofonii i te-
lewizji w sposób wyraźny wyposażyły jednego z członków kolegialnej 
Krajowej Rady, pełniącego funkcję jej Przewodniczącego, w szereg wła-
snych, samodzielnych kompetencji, czyniąc go między innymi wprost 
organem właściwym w  sprawach koncesji oraz prowadzącym rejestr 
programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w  systemie 
teleinformatycznym i programów rozprowadzanych. Taki model współ-
istnienia dwóch organów ma jednak istotny wpływ nie tylko na prakty-
kę regulacyjną, ale także na wykonywanie zadań związanych z konstytu-
cyjną pozycją KRRiT jako organu kontroli państwowej i ochrony prawa.
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poza schematem trójpodziału władz. Jego 
wewnętrzna struktura zapewnia w wy-
konywaniu konstytucyjnie określonych 
zadań równowagę między władzą ustawo-
dawczą i wykonawczą (art. 10 Konstytucji 
RP). Choć jej zadania w znacznym stop-
niu wiążą się z działalnością administra-
cyjno-wykonawczą, to jest usytuowana jak 
gdyby pomiędzy egzekutywą a legislaty-
wą, przy zachowaniu wyraźnego dystan-
su wobec rządu”2. Całkowita niezależność 
i autonomiczność KRRiT względem Rady 
Ministrów i jej Prezesa w sposób oczywi-
sty stawia ją poza sferą administracji rządo-
wej3. Nie ulega natomiast wątpliwości, że 
KRRiT wyposażona została w szereg kom-
petencji, które sprawiają, że „jej działal-
ność, szczególnie działalność reglamenta-
cyjna, wydawanie indywidualnych decyzji 
administracyjnych, wykonywanie kompe-
tencji prawotwórczych zbliżają ją do orga-
nów władzy wykonawczej. Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji nie należy jednak do 
struktury władzy wykonawczej, nie pozo-
staje bowiem podporządkowana ani Radzie 
Ministrów, ani Prezydentowi.”4. Nie dziwią 
zatem pojawiające się w doktrynie głosy, 
że KRRiT, wyróżniając się istotną niespój-
nością wewnętrzną, jak i zewnętrzną, nie 

wpisuje się w logikę systemu organów ad-
ministracji publicznej5. Na gruncie prze-
pisów ustawy o radiofonii i telewizji może 
być postrzegana przede wszystkim jako 
organ regulacyjny rynku mediów elektro-
nicznych, co stanowi asumpt do sformu-
łowania poglądu, że jest „organem admi-
nistracyjnym, ale usytuowanym poza sys-
temem aparatu administracyjnego i poza 
trójpodziałem władz, jako samodzielny, 
wyspecjalizowany i niezależny organ re-
gulacyjny, cechujący się ponadto wydzie-
lonym stanowiskiem przewodniczącego”6.

Wspomniane specyficzne usytuowa-
nie konstytucyjne przepisów dotyczą-
cych KRRiT nakazuje jednak w sposób 
szczególny zwrócić uwagę na jej kontrol-
ny wymiar. Dla niektórych autorów ana-
liza regulacji konstytucyjnych, w sposób 
nadmierny rozszerzonych przepisami 
ustawy o radiofonii i telewizji, prowadzi 
do jednoznacznego wniosku, że „KRRiT 
jest organem państwa o charakterze kon-
trolnym, którego rola powinna sprowa-
dzać się do funkcji sygnalizowania wła-
ściwym organom administracji publicznej  
oraz sądom podejmowania określonych 
prawem działań”7. Wytyczne ustrojowe 
zawarte w Konstytucji RP wskazują w tym 
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ujęciu, że „KRRiT nie jest organem właści-
wym zarówno w sprawach związanych z re-
gulacją rynku, jak i reglamentacją działal-
ności audiowizualnej, a stanowi […] organ 
administracji państwowej odpowiedzial-
ny za ochronę interesu publicznego w me-
diach, w odniesieniu do zawartości pro-
gramowej”8. Trybunał Konstytucyjny, do-
strzegając niejednorodny charakter KRRiT, 
zwraca szczególną uwagę na konstytucyjne 
umiejscowienie przepisów jej dotyczących 
w rozdziale IX Konstytucji, stwierdzając, 
że „Do grupy organów kontroli państwowej 
i ochrony prawa pozwala zaliczyć KRRiT 
cel działalności oraz jej niezależny w zasa-
dzie status i brak formalnego podporząd-
kowania innym organom państwowym, 
w szczególności zaś Radzie Ministrów”9. 
W ocenie Trybunału, konstrukcja ustro-
jowa KRRiT przyznaje jej szczególną po-
zycję „organu kontroli i ochrony prawa,  
łączącego w sobie funkcje zarządu i kon-
troli, którego kompetencje i sposób powo-
ływania określa Konstytucja”10.

Nawet w aspekcie kontrolnym wskazu-
je się jednak w literaturze na daleko idącą 
odmienność KRRiT w porównaniu z pozo-
stałymi organami, o których mowa w roz-
dziale IX Konstytucji. Z punktu widzenia 
stojących przed KRRiT zadań zwraca się 
uwagę, że nie należy do nich „ocena za-
chowania się innych organów władzy pu-
blicznej. Kontroluje ona działalność oby-
wateli i ich zrzeszeń, a przede wszystkim 

instytucji prywatnych prowadzących lub 
zamierzających prowadzić działalność po-
legającą na emitowaniu programów radio-
wych lub telewizyjnych, a także spółek 
akcyjnych publicznej radiofonii i telewi-
zji”11. Określając w art. 213 ust. 1 zadania 
KRRiT, Konstytucja zalicza do nich stanie 
na straży wolności słowa, prawa do infor-
macji oraz interesu publicznego w radio-
fonii i telewizji. Zdaniem części autorów,  
już samo posłużenie się tak pojemnym 
i niedookreślonym zwrotem, jak „stanie 
na straży” wskazuje na niejednorodny cha-
rakter zarówno samego organu, jak i jego 
zadań. Choć z jednej strony budzi wąt-
pliwości, czy zwrot ten ma wartość nor-
matywną, to z drugiej strony jest on tak 
pojemny, że „pozwala objąć nim równie 
dobrze kompetencje związane z funkcją 
kontrolną co reglamentacyjną (prawotwór-
czą) czy rozdzielczą (administracyjną, wy-
konawczą), a nawet – orzekającą (kary), 
a więc kompetencje zróżnicowane z punk-
tu widzenia powiązania z poszczególnymi 
‹‹władzami›› (w znaczeniu formalnym). Nie 
ma zatem przeszkód konstytucyjnych, by 
przez ustawy przydawać KRRiT kompe-
tencji bardzo różnych gatunkowo, czyniąc 
z niej organ o kompetencjach mieszanych 
z punktu widzenia trójpodziału władzy. 
Inaczej mówiąc, Krajowa Rada […] może, 
w zgodzie z Konstytucją, obok kompeten-
cji kontrolnych czy ochrony prawa, wy-
konywać, z woli ustawodawcy zwykłego, 

, Warszawa 
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kompetencje dystrybutywne, wykonaw-
cze, decyzyjne czy administracyjne, jak 
by się ich nie nazwało, a także, w okre-
ślonych ramach i pod pewnymi warunka-
mi, orzecznicze, jeżeli tylko służyć będą 
sprawnej realizacji konstytucyjnej funk-
cji ‹‹stania na straży›› wymienionych tam 
wartości (wolności prasy i prawa do in-
formacji)”12. 

Rozważenia wymaga też cel i zakres dzia-
łania KRRiT, w tym jej uprawnień kontrol-
nych, których poszukiwać należy w zwro-
tach, jakimi posługuje się wspomniany 
art. 213 ust. 1 Konstytucji, odwołujący się 
do kategorii „wolności słowa”, „prawa do 
informacji” oraz „interesu publicznego”, 
rozszerzony w art. 6 ust. 1 ustawy o ra-
diofonii i telewizji (dalej: „urt”) o „samo-
dzielność dostawców usług medialnych” 
oraz „otwarty i pluralistyczny charakter ra-
diofonii i telewizji”. Oznacza to, że KRRiT 
„powinna w swojej działalności czuwać 
nad przestrzeganiem prawa i wolności jed-
nostki mających podstawowe znaczenie 
w sferze masowego komunikowania się, 
to znaczy wolności poglądów i prawa do 
informacji […]. Powszechnie uważa się, że 
cechą ustroju demokratycznego jest plura-
lizm w różnych dziedzinach życia, w tym 
także w sferze informacji i głoszenia poglą-
dów. Do kompetencji KRRiT należy więc 
przeciwstawianie się, za pomocą prawem 
określonych środków, wszelkim działa-
niom, zwłaszcza nadawców programów 

radiowych i telewizyjnych, skierowanym 
przeciwko podstawom i interesom społe-
czeństwa demokratycznego. Implikuje to 
z kolei możliwość ograniczania w określo-
nych sytuacjach konstytucyjnie gwaran-
towanych praw i wolności, gdyż nieraz tak  
należy rozumieć stanie na straży interesu 
publicznego”13. W orzecznictwie Trybu-
nału Konstytucyjnego podkreśla się, że 
pozycja ustrojowa KRRiT „umożliwia po-
noszenie przez ten organ odpowiedzial-
ności za interes publiczny”14. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na kolej-
ną cechę wyróżniającą KRRiT w polskim 
systemie prawa, jaką jest współistnienie 
dwóch organów w ramach jednej instytucji. 
Stosownie do art. 5 urt, KRRiT jest orga-
nem państwowym właściwym w sprawach 
radiofonii i telewizji, którego misję i za-
dania określił ustawodawca szczegółowo 
w art. 6 ust. 1 i 2 urt. Zgodnie zaś z art. 33 
ust. 2 urt, Przewodniczący KRRiT jest or-
ganem właściwym w sprawach koncesji, 
który, z mocy art. 33 ust. 3 urt, podejmuje 
decyzję w sprawie koncesji na podstawie 
uchwały KRRiT. Ponadto, na podstawie 
art. 41 ust. 3 urt, Przewodniczący KRRiT 
jest organem prowadzącym rejestr progra-
mów telewizyjnych rozpowszechnianych 
wyłącznie w systemie teleinformatycznym 
i programów rozprowadzanych. Analiza 
przepisów ustawy prowadzi jednak do 

-
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wniosku, że katalog samodzielnych kom-
petencji Przewodniczącego KRRiT dale-
ko wykracza poza wyżej wskazany zakres.

W modelu ukształtowanym przepisami 
ustawowymi Przewodniczący KRRiT jest 
nie tylko jednym z członków organu o cha-
rakterze kolegialnym, który jako primus 

inter pares posiada kompetencje do kiero-
wania pracami i reprezentowania KRRiT, 
ale jest też zarazem „jednoosobowym or-
ganem państwowym i w tym charakterze 
wydaje między innymi decyzje administra-
cyjne”15. Z jednej strony Przewodniczący 
KRRiT posiada zatem „pewne kompeten-
cje administracyjne w ramach całego orga-
nu, jakim jest KRRiT, z drugiej zaś, upraw-
nienia władcze, przysługujące wyłącznie 
jemu, których nie ma Krajowa Rada jako 
organ kolegialny”16. W obecnym stanie 
prawnym trudno uznać za uzasadnione 
stanowisko, że organem właściwym w spra-
wach koncesji jest w istocie KRRiT, zaś 
Przewodniczący KRRiT jest jednoosobo-
wym organem administracji, „któremu 
ustawowo powierzono działalność ope-
racyjną”17. Trafny jest natomiast, w moim 
przekonaniu, pogląd, że Przewodniczący 
KRRiT „poza zadaniami wynikającymi 

z funkcji przewodniczenia organowi ko-
legialnemu, to jest kierowaniem praca-
mi i reprezentacją Krajowej Rady, po-
siada wiele kompetencji własnych, od-
rębnych od kompetencji Krajowej Rady, 
przyznanych mu zarówno przez ustawę 
o radiofonii i telewizji, jak i inne ustawy. 
Niektóre z zadań Przewodniczący wyko-
nuje samodzielnie, w przypadku innych 
jest związany uchwałami Krajowej Rady, 
jeszcze inne wykonywane są w porozumie-
niu z Prezesem UKE”18. Trudno się zgo-
dzić, że Przewodniczący KRRiT to swoisty 
„organ wewnętrzny”, co wyklucza trakto-
wanie go jako organu (administracji, pań-
stwowego, władzy publicznej) odrębnego, 
samodzielnego i zewnętrznego w stosun-
ku do KRRiT19. W moim przekonaniu, nie 
ulega wątpliwości, że przepisy ustawowe 
kształtują urząd Przewodniczącego KRRiT 
jako samodzielny, odrębny od KRRiT organ 
administracji20. W sposób szczególny du-
alizm współistniejących organów uwidacz-
nia się w postępowaniu koncesyjnym, gdzie 
„wymagana jest współpraca dwóch or-
ganów administracyjnych”21 – KRRiT 
i jej Przewodniczącego. Słusznie zwra-
ca się uwagę, że Przewodniczący KRRiT 
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„dysponuje szeregiem istotnych kompe-
tencji wywodzonych wprost z przepisów 
ustawowych bądź z uchwał Krajowej Rady. 
Realizacja wielu z nich dokonuje się w dro-
dze wydawania decyzji administracyjnych 
w rozumieniu KPA. Wobec tego uznać na-
leży, że Przewodniczący jest organem ad-
ministracji państwowej”22.

Od początku funkcjonowania opisane-
go modelu niejasna i dyskusyjna jest na-
tomiast kwestia wzajemnych relacji po-
między KRRiT a jej Przewodniczącym23. 
W doktrynie wskazuje się, że stanowi to 
naturalną konsekwencję „specyficznej bu-
dowy KRRiT jako organu państwowego 
o charakterze kolegialnym, w ramach 
którego działa inny jednoosobowy organ 
– Przewodniczący KRRiT, który, zasiadając 
w KRRiT, wyposażony jest jednak we wła-
sne, odrębne od KRRiT kompetencje”24, 
przy czym dodatkowo „Przewodniczący 
KRRiT wykonuje pewne funkcje w imie-
niu KRRiT, na przykład kierując pracami 
KRRiT lub reprezentując ją na zewnątrz”25. 

Rozważenia wymaga kwestia rozbu-
dowanych, autonomicznych kompeten-
cji Przewodniczącego KRRiT w kontekście 
zadań powierzonych z mocy prawa KRRiT, 
w tym zwłaszcza tych, które wynikając 

wprost z przepisów Konstytucji, kształ-
tują KRRiT jako kolegialny organ kontro-
li i ochrony prawa. 

Jak przyjmuje się w doktrynie, kontrola 
jako funkcja kierowania oznacza „bada-
nie zgodności stanu istniejącego z postu-
lowanym, ustalanie zasięgu i przyczyn roz-
bieżności oraz przekazywanie wyników 
tego ustalenia. W tym znaczeniu kontro-
la jest pewnym procesem. Postępowanie 
kontrol ne ma na celu ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie działalności jednostek 
poddanych kontroli, rzetelne jego udoku-
mentowanie i dokonanie oceny kontrolo-
wanej działalności według określonych 
kryteriów. Warunkiem skuteczności kon-
troli jest dostęp do informacji, a więc po-
siadanie i użycie właściwych środków kon-
troli”26. Kontrolę jako proces można opisać 
przez określenie jego poszczególnych stadiów 
(faz), wśród których wyróżnia się: stadium 
informacyjno-rozpoznawcze, analityczno-
-oceniające i diagnostyczne oraz stadium 
oddziaływania w zakresie naprawczym27.

Emanacją ustrojowego zamysłu doty-
czącego charakteru i pozycji KRRiT jest 

 

Ra-
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art. 6 ust. 2 pkt 4 urt, który stanowi, że do 
zadań KRRiT należy sprawowanie w grani-
cach określonych ustawą kontroli działal-
ności dostawców usług medialnych. Sama 
w sobie powyższa norma zadaniowa ma 
w istocie bardzo ogólny charakter i nie wy-
posaża KRRiT w żadne realne środki jej 
realizacji28. Konkretyzację stanowią tu po-
szczególne przepisy ustawy odnoszące się 
do wszystkich stadiów procesu kontrolne-
go. Co jednak istotne, znaczna część z nich 
przynależy do Przewodniczącego KRRiT 
i stanowi jego samodzielną prerogatywę. 

W zakresie środków kontroli służących 
zbieraniu informacji i rozpoznaniu sprawy 
za podstawowe należy uznać środki doty-
czące kontroli pośredniej, polegającej na 
dokonywaniu przez kontrolującego usta-
leń i analiz wyłącznie na podstawie złożo-
nych dokumentów i materiałów29. Zgodnie 
z art. 10 ust. 2 urt, Przewodniczący KRRiT 
może żądać od dostawcy usługi medial-
nej przedstawienia materiałów, dokumen-
tów i udzielenia wyjaśnień w zakresie nie-
zbędnym dla kontroli zgodności działania 
tego dostawcy z przepisami ustawy, wa-
runkami koncesji lub wiążącymi go akta-
mi samoregulacji. Zakres podmiotowy po-
wyższej kompetencji Przewodniczącego 
KRRiT odnosi się do dostawców usług me-
dialnych, zdefiniowanych w art. 4 pkt 4 

urt, a także – z mocy art. 10 ust. 5 urt 
– obejmuje operatora rozprowadzające-
go program. Zakres przedmiotowy zo-
stał określony szeroko i dotyczy nie tylko 
zgodności z przepisami ustawy, ale też  
z warunkami koncesji i aktami samoregu-
lacji. W sposób oczywisty powyższe upo-
ważnienie należy odnosić do kontroli o cha-
rakterze ograniczonym, sprawowanej nie 
w zakresie całej działalności danej osoby 
czy podmiotu, ale wyłącznie w odniesie-
niu do sfery, w której występuje on jako 
dostawca usług medialnych w rozumieniu 
art. 4 pkt 4 urt. Analogiczne regulacje za-
wiera także art. 17a ust. 8 urt, odnoszący 
się do kontroli zgodności działania nadaw-
cy z ustanowionymi w art. 17a ust. 1-7 
urt zasadami lokowania produktu30 oraz 
art. 53b ust. 3 urt, w którym upoważnio-
no Przewodniczącego KRRiT do żądania  
od operatora rozprowadzającego program 
udzielenia wyjaśnień, przedstawienia do-
kumentów, w szczególności rocznego spra-
wozdania finansowego za poprzedni rok 
podatkowy, w zakresie wykonania obo-
wiązku związanego z realizacją zasady must 

carry31, o którym mowa w art. 43 ust. 1 
lub art. 43a ust. 3 urt. 

Za słuszne należy uznać zmodyfiko-
wane stanowisko wyrażone w doktry-
nie32, że wezwanie formułowane przez 
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Przewodniczącego w trybie art. 10 ust. 2 
urt „powinno przyjąć formę pisemną lub 
elektroniczną oraz być przekazane w taki 
sposób, aby mieć pewność, że dotarło do 
adresata”33. Ustawodawca nie określa ter-
minu, w jakim dostawca usługi medialnej 
zobowiązany jest przedstawić żądane przez 
Przewodniczącego KRRiT dokumenty, 
materiały i wyjaśnienia. Wezwanie skiero-
wane do dostawcy usługi medialnej w try-
bie art. 10 ust. 2 urt nie podlega jakiejkol-
wiek formie egzekucji. Niezastosowanie 
lub niewłaściwe zastosowanie się do we-
zwania Przewodniczącego KRRiT jest 
przez ustawodawcę sankcjonowane karą 
wymierzaną na podstawie art. 54 ust. 2 
urt. Podkreślenia wymaga, że przedmio-
towa kara nie jest w tym wypadku nakła-
dana na dostawcę usługi medialnej, lecz  
bezpośrednio na osobę kierującą jego dzia-
łalnością. Jako przesłanki ukarania ustawo-
dawca wymienia nieudzielenie lub udzie-
lenie nierzetelnych informacji na żądanie 
Przewodniczącego KRRiT, przewidziane 
w art. 10 ust. 2 urt. Granice wymiaru kary 
określono w art. 54 ust. 1 urt. Co istotne, 
to Przewodniczący KRRiT ma samodziel-
ną kompetencję, począwszy od podjęcia 
decyzji o wezwaniu dostawcy usługi me-
dialnej w trybie art. 10 ust. 2 urt, przez 
sformułowanie i wystosowanie właściwego 
wezwania, stwierdzenie zaistnienia prze-
słanek ukarania, w tym dokonanie oceny 
rzetelności przekazanych informacji, aż 

po określenie wymiaru kary i wydanie 
stosownej decyzji. Wszystkie czynności 
w omówionym powyżej zakresie pozo-
stają w wyłącznej gestii jednoosobowego 
organu – Przewodniczącego KRRiT; nie 
wymagają dla ich dokonania i skuteczno-
ści uchwały konstytucyjnego organu kole-
gialnego – KRRiT. Taki model został do-
strzeżony w doktrynie, gdzie podkreśla 
się, że Przewodniczący wykonuje te czyn-
ności w ramach własnych kompetencji, 
a zatem nie musi odwoływać się do uchwał 
KRRiT34. Co istotne, żądanie, o którym 
mowa w art. 10 ust. 2 urt, stanowi także 
warunek konieczny nałożenia kary pienięż-
nej na podstawie art. 53d urt. W przypad-
ku gdy podmiot dostarczający audiowizu-
alne usługi medialne na żądanie nie dostar-
czy w terminie do 31 marca sprawozdań 
za poprzedni rok z wykonania obowiąz-
ków, o których mowa w art. 47e i 47f urt35, 
Przewodniczący KRRiT jest zobowiąza-
ny wystosować do tego podmiotu żądanie 
– na podstawie art. 10 ust. 2 urt – wykona-
nia obowiązku sprawozdawczego w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 
Dopiero w razie bezskutecznego upływu 
tego terminu Przewodniczący KRRiT jest 
uprawniony do wydania decyzji – na pod-
stawie art. 53d ust. 1 urt – nakładającej 
karę pieniężną, jednak nie na podmiot, 
który nie dopełnił obowiązku sprawozdaw-
czego, a na osobę kierującą jego działalno-
ścią (analogicznie jak w przypadku kary 
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nakładanej na podstawie wspomnianego 
wyżej art. 54 ust. 2 urt). Do zakresu upraw-
nień informacyjnych Przewodniczącego 
KRRiT związanych z prowadzeniem kon-
troli pośredniej należy zaliczyć także, wy-
nikające z art. 20 ust. 1 urt, upoważnienie 
do wezwania operatora rozprowadzające-
go program do utrwalenia programu przez 
okres wskazany w wezwaniu, nie dłuższy 
niż 14 dni, którego zapis operator jest na-
stępnie zobowiązany niezwłocznie prze-
kazać Przewodniczącemu KRRiT. 

W sferze oddziaływania naprawczego 
podstawowe znaczenie mają uregulowania 
zawarte w art. 10 ust. 3 i 4 urt. Dokonane 
przez Przewodniczącego KRRiT ustale-
nia i zgromadzony materiał dowodowy 
mogą stanowić podstawę do wezwania do-
stawcy usługi medialnej w trybie art. 10 
ust. 3 urt do zaniechania działań w zakre-
sie dostarczania usług medialnych, jeżeli  
naruszają one przepisy ustawy, uchwały 
KRRiT lub warunki koncesji. Jak podkre-
śla się w doktrynie, „Dokonując ustaleń 
w zakresie wskazanym w art. 10 ust. 2 
i 3 urt, Przewodniczący może opierać się 
wyłącznie na przedłożonych na jego żą-
danie dokumentach lub złożonych wy-
jaśnieniach, nie jest natomiast upraw-
niony do przeprowadzenia kontroli  
pomieszczeń nadawcy ani wykorzysty-
wanych przez niego urzą dzeń”36. Należy 
zauważyć, że skierowanie wezwania do 
zaniechania naruszeń w trybie art. 10 
ust. 3 urt stanowi warunek konieczny 

ukarania podmiotu dostarczającego au-
diowizualne usługi medialne na żądanie 
na podstawie art. 53c urt. W przypadku 
stwierdzenia naruszenia jednego z przepi-
sów wymienionych w art. 53c ust. 1 urt, 
Przewodniczący KRRiT wzywa dostawcę 
usługi – w trybie art. 10 ust. 3 urt – do usu-
nięcia naruszenia w terminie 14 dni od dnia  
doręczenia mu wezwania. Jeżeli w wy-
znaczonym terminie stwierdzone naru-
szenie zostanie usunięte, nałożenie kary 
pieniężnej stanie się niedopuszczalne, nie-
zależnie od zakresu i stopnia szkodliwo-
ści naruszenia37. Decyzja o ukaraniu nie 
musi być poprzedzona uchwałą KRRiT. 
Uchwały KRRiT nie wymaga także wyda-
nie przez Przewodniczącego KRRiT decy-
zji o ukaraniu na podstawie art. 53a i 53b 
urt, a więc w przypadku rozpowszechnia-
nia programu telewizyjnego w systemie te-
leinformatycznym bez wpisu do rejestru, 
oraz decyzji związanych z wykonaniem 
wspomnianych już obowiązków dotyczą-
cych zasady must carry. Zgodnie z art. 10 
ust. 4 urt, Przewodniczący KRRiT, w tym 
wypadku na podstawie uchwały KRRiT, 
może wydać decyzję nakazującą zanie-
chanie przez dostawcę usługi medialnej 
działań w zakresie, o którym mowa we 
wspomnianym ust. 338. Adresatem decyzji 
jest dostawca usługi medialnej, lecz zgod-
nie z przepisem art. 54 ust. 1 urt, w razie 
niewykonania takiej decyzji przez osobę 
kierującą działalnością dostawcy usługi 
medialnej Przewodniczący KRRiT jest 
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upoważniony do nałożenia (fakultatyw-
nie) na tę osobę kary pieniężnej, w wyso-
kości nieprzekraczającej jej sześciomie-
sięcznego wynagrodzenia. Wydanie przez 
Przewodniczącego KRRiT decyzji w przed-
miocie nałożenia kary nie wymaga uprzed-
niej uchwały KRRiT.

Na gruncie przepisów urt podstawo-
wym dla kształtowania odpowiedzial-
ności ustawowej nadawców przepisem 
jest art. 53 ust. 1 urt, który wskazuje, 
że jeśli nadawca narusza wyszczególnio-
ne w nim obowiązki, Przewodniczący 
KRRiT wydaje decyzję nakładającą na 
nadawcę karę pieniężną w wysokości do 
50% rocznej opłaty za prawo do dyspo-
nowania częstotliwością przeznaczoną 
do nadawania programu, a gdy nadawca 
nie uiszcza opłaty za prawo do dyspono-
wania częstotliwością – karę pieniężną 
w wysokości do 10% przychodu nadaw-
cy osiągniętego w poprzednim roku po-
datkowym, uwzględniając zakres i stopień 
szkodliwości naruszenia, dotychczasową 
działalność nadawcy oraz jego możliwo-
ści finansowe. Zatem to Przewodniczący 
KRRiT stwierdza naruszenie stanowią-
ce podstawę wymierzenia kary i określa 
jej wymiar, stosując ustawowe przesłan-
ki wymiaru. Na żadnym etapie postępo-
wania kończącego się wydaniem decyzji 
o ukaraniu ustawodawca nie zobowiązuje 
Przewodniczącego KRRiT do uzyskania, 
wyrażonej w uchwale lub w jakiejkolwiek 

innej formie, akceptacji KRRiT jako or-
ganu kolegialnego.

Do kontrolnych funkcji Przewodni-
czącego KRRiT zalicza się też w doktry-
nie wydawanie zezwoleń na nabycie lub 
objęcie udziałów albo akcji bądź nabycie 
prawa z udziałów lub akcji przez osobę 
zagraniczną w spółce39. W tym wypad-
ku, stosownie do art. 40a ust. 3 urt, 
Przewodniczący KRRiT wydaje i cofa ze-
zwolenie na podstawie uchwały KRRiT40. 
Samodzielnie, w zakresie własnych kom-
petencji, Przewodniczący KRRiT dokonu-
je na podstawie przepisów urt oceny i kon-
troli obowiązku rozprowadzania określo-
nych programów (must carry) oraz może 
w tym zakresie podejmować działania na-
prawcze (wezwanie nadawcy do udostep-
nienia programu operatorowi)41. 

Przedstawione wyżej uwagi prowa-
dzą do wniosku, że na gruncie prze-
pisów urt doszło do ukonstytuowania 
Przewodniczącego KRRiT jako samo-
dzielnego organu kontroli. Ta konstata-
cja znajduje odzwierciedlenie zarówno 
w poglądach doktryny, jak i w orzecznic-
twie sądowym, choć na ogół jest ona wy-
abstrahowana z konstytucyjnej pozycji 
KRRiT jako kolegialnego organu kontro-
li i ochrony prawa. Sąd Najwyższy, roz-
ważając cel, przedmiot i charakter oraz 
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wzajemne relacje pomiędzy przepisami 
art. 53 ust. 1 i 2 urt oraz art. 10 ust. 3 
i 4 urt, wskazuje na Przewodniczącego 
KRRiT jako państwowy organ kontro-
lujący działalność nadawców w zakresie 
przestrzegania przez nich przepisów usta-
wowych i stwierdza, że „celem uregulo-
wań zawartych w art. 10 ust. 3 i 4 jest za-
pewnienie przewodniczącemu Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji sprawowania 
w granicach określonych ustawą kontroli 
działalności nadawców (art. 6 ust. 2 pkt 4 
ustawy)”42. Należy jednak zauważyć, jak już 
wspomniano, że przedmiotowy art. 6 ust. 2 
pkt 4 urt dotyczy zadań KRRiT jako orga-
nu kolegialnego i stanowi ustawową ema-
nację konstytucyjnych podstaw funkcjo-
nowania KRRiT, w tym zwłaszcza art. 213 
ust. 1 Konstytucji. W doktrynie powszech-
nie przyjmuje się, że choć art. 6 ust. 2 pkt 4 
urt zobowiązuje KRRiT do sprawowania 
kontroli działalności dostawców usług me-
dialnych, to środki takiej kontroli przewi-
dziano w art. 10 ust. 2 i 3 urt i wykonu-
je ją Przewodniczący KRRiT43. W dodat-
ku uprawnienia kontrolne stanowią jego 
kompetencje własne, odrębne od roli jaką 
pełni kierując pracami KRRiT i reprezen-
tując ja na zewnątrz44. Niektórzy autorzy, 
postrzegając KRRiT z jednej strony jako 
organ kontroli mający szczególne zadania 
związane z ochroną interesu publiczne-
go w mediach, z drugiej zaś jako organ 
właściwy w sprawach koncesji, wskazują 

jednocześnie, że „w środowisku cyfrowym 
sama reglamentacja traci znaczenie jako 
instrument ochrony interesu publiczne-
go. Realizacja zadań związanych z ochro-
ną interesu publicznego w mediach może 
mieć miejsce także jedynie przez wezwa-
nie nadawcy do zaniechania działań w za-
kresie tworzenia i rozpowszechniania  
programów, jeżeli naruszają one przepisy 
ustawy lub uchwały Krajowej Rady”45. Tak 
opisany model zdaje się pomijać, że zgod-
nie z literalnym brzmieniem art. 33 ust. 2 
urt, „organem właściwym w sprawach kon-
cesji jest Przewodniczący Krajowej Rady”, 
zaś uprawnienie do wzywania dostawców 
do zaniechania działań naruszających prze-
pisy ustawy, uchwały KRRiT lub warunki 
koncesji, jest na gruncie urt samodzielną 
i wyłączną kompetencją Przewodniczącego 
KRRiT, a nie KRRiT jako organu kole-
gialnego. Za trafny i uzasadniony uważam 
pogląd, że „zachodzi sprzeczność pomię-
dzy przepisem art. 6 ust. 2 pkt 4 a prze-
pisem art. 10 ust. 2 urt, który przyznaje 
Przewodniczącemu, a nie Krajowej Radzie, 
uprawnienie do wzywania dostawcy usług 
medialnych do […]. Jest to samodzielna 
kompetencja Przewodniczącego Krajowej 
Rady, którą może on realizować nie tylko 
przy braku odpowiedniego upoważnienia 
ze strony Krajowej Rady w postaci uchwa-
ły, ale nawet nie informując Krajowej Rady 
o podejmowanych działaniach w tym 
zakresie”46. W mojej ocenie, wyraźnie 
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i jednoznacznie przepis art. 10 ust. 2 urt 
„czyni z Przewodniczącego Krajowej Rady 
organ kontrolny wobec dostawców usłu-
gi medialnej”47.

Co do zasady, w znaczeniu ogólnoustro-
jowym, można uznać za uzasadniony po-
gląd, że „w odniesieniu do działalności au-
diowizualnej w zakresie zawartości orga-
nem kontrolnym właściwym jest KRRiT”48. 
Na wyższą względem Przewodniczącego 
KRRiT pozycję ustrojową KRRiT zwróco-
no też uwagę w orzecznictwie49. Na gruncie 
regulacji konstytucyjnej można zgodzić się 
z opinią, że z tego punktu widzenia KRRiT 
jest państwowym organem ochrony prawa, 
który powinien sprawować kontrolę ra-
diofonii i telewizji w sferze respektowa-
nia przez nadawców zasad wolności słowa, 
prawa do informacji oraz interesu publicz-
nego w radiofonii i telewizji, w takim bo-
wiem zakresie wykładnia językowa po-
zwala określić właściwość organu wy-
pływającą z art. 213 ust. 1 Konstytucji50. 
Akceptując poglądy sformułowane na 
gruncie teoretycznych podstaw istnie-
nia KRRiT, nie sposób jednak abstraho-
wać od faktycznej sytuacji prawnej, któ-
rej ramy zakreślają nie tylko Konstytucja, 
ale także, a może przede wszystkim, prze-
pisy urt. Po pierwsze, jak trafnie zauwa-
ża się w doktrynie – „ustawa o radiofo-
nii i telewizji przydała Krajowej Radzie 
znacznie więcej uprawnień, niż to wynika 

z regulacji konstytucyjnych”51. Po drugie, 
jak już wspomniano, konstrukcja ustro-
jowa wynikająca z przepisów urt opie-
ra się na współistnieniu dwóch organów 
– KRRiT i Przewodniczącego KRRiT. 
Należy przy tym podkreślić, że kompe-
tencje Przewodniczącego mogą być zwią-
zane zarówno z jego rolą jako osoby kieru-
jącej pracami KRRiT i reprezentującej ją na 
zewnątrz, jak też współgrać, w ścisłej kore-
lacji, z kompetencjami KRRiT czy wresz-
cie stanowić jego samodzielne prerogaty-
wy, których realizacja może odbywać się 
nie tylko bez związku z uchwałami KRRiT, 
ale też w zgodzie z prawem – nawet bez 
informowania KRRiT o podjęciu określ-
nych działań. Choć zarówno na gruncie 
Konstytucji, jak i art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 
urt, KRRiT jako organ kolegialny została 
ukształtowana jako organ kontroli pań-
stwowej i ochrony prawa, to przedmio-
towe normy mają charakter ogólny i nie 
wyposażają same w sobie KRRiT w środ-
ki służące ich realizacji. Ustawodawca 
powierzył natomiast przeważającą część 
kompetencji kontrolnych nie KRRiT, po-
strzeganej w doktrynie jako organ kole-
gialny, który „zapewnia obiektywność 
rozstrzygnięcia przez skupienie różnych 
interesów i szerokiej władzy”52, lecz jej 
Przewodniczącemu, który samodzielnie, 
w zakresie własnych wyłącznych prero-
gatyw jest uprawniony do:
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kierowania określonych żądań do do-
stawców usług medialnych oraz ope-
ratorów rozprowadzających program 
w trybie art. 10 ust. 2 i 5 urt, nadaw-
ców w trybie art. 17a ust. 8 urt, a także 
do operatorów rozprowadzających pro-
gram na podstawie art. 53b ust. 3 urt;
wzywania dostawców usług medialnych 
do zaniechania działań w zakresie do-
starczania usług medialnych, jeżeli na-
ruszają one przepisy ustawy, uchwały 
KRRiT lub warunki koncesji (art. 10 
ust. 3 urt);
oceny wykonania obowiązków związa-
nych z zasadą must carry (art. 43 ust. 3 
i 4 urt);
wzywania nadawcy do nieodpłatnego 
udostępnienia programu operatorowi 
rozprowadzającemu program (art. 43a 
ust. 3 urt);
stwierdzania naruszeń (często zwią-
zanych z dokonaniem wykładni zwro-
tów niedookreślonych) i nakładania 
kar pieniężnych na nadawców (art. 53 
ust. 1 urt), dostawców usług medial-
nych (art. 53a ust. 1 urt), operatorów 
rozprowadzających program (art. 53b 
ust. 1 urt), podmioty dostarczające au-
diowizualne usługi medialne na żąda-
nie (art. 53c ust. 1 urt), osobę kierującą  
działalnością podmiotu dostarczają-
cego audiowizualne usługi medialne 
na żądanie (art. 53d ust. 1 urt) oraz 
na osobę kierującą działalnością do-
stawcy usługi medialnej (art. 54 ust. 1  
i 2 urt).

Zasadnie stwierdza się w doktrynie, że 
kompetencja kontrolna Przewodniczącego 
KRRiT ma charakter szczególny także 
dlatego, iż nie dysponuje on „uprawnie-
niem do podejmowania czynności kontrol - 
nych, takich jak wstęp do pomieszczeń 
zajmowanych przez podmiot kontrolo-
wany, przeszukań, oględzin urządzeń czy 
obiektów budowlanych. Przewodniczący 
Krajowej Rady może opierać się wyłącznie 
na materiałach, dokumentach i wyjaśnie-
niach przekazanych mu przez kontrolo-
wany podmiot”53. Niemniej jednak należy 
podkreślić, że to właśnie Przewodniczący 
KRRiT jednoosobowo, a nie kolegialna 
KRRiT, został przepisami urt upoważnio-
ny do podejmowania działań na wszyst-
kich etapach procesu kontrolnego. Nie 
wyłączając roli, jaką Przewodniczący 
KRRiT odgrywa jako primus inter pares 
pośród członków KRRiT, kierując praca-
mi Krajowej Rady i reprezentując ją na 
zewnątrz, nie ulega wątpliwości, że usta-
wodawca wyraźnie ustanowił go jako od-
rębny od KRRiT organ administracji pań-
stwowej o szerokim zakresie samodziel-
nych kompetencji. Na szczególną uwagę 
zasługuje to, że omówione wyżej przepisy 
urt statuujące w istocie Przewodniczącego 
KRRiT jako organ umocowany ustawo-
wo do kontroli działalności dostawców 
usług medialnych zdają się pomijać, iż 
– zgodnie z literalnym brzmieniem art. 6 
ust. 2 pkt 4 urt – sprawowanie w grani-
cach określonych ustawą kontroli dzia-
łalności dostawców usług medialnych 
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należy do podstawowych zadań kole-
gialnej KRRiT in gremio. Oczywiście 
w praktyce działania organów, przy za-
łożeniu dobrej woli osób piastujących po-
szczególne funkcje, możliwe i najczęściej 
spotykane jest ukształtowanie relacji po-
między KRRiT i jej Przewodniczącym 
tak, aby unikać sporów kompetencyj-
nych. Słuszny i uzasadniony jest jednak 
pogląd, że brak precyzyjnego określenia 

tych wzajemnych relacji stanowi istotną 
wadę ustawy54.

TOMASZ ZDZIKOT

Artykuł przedstawia osobiste poglądy Autora i nie mogą być one utożsamiane ze stanowiskiem instytucji, 

w której jest zatrudniony.

Słowa kluczowe: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, przewodniczący, radiofonia, telewizja, 
dualizm organów, dostawca usług medialnych


