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Szanowny Pan
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Zastępca Szefa
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Szanou'ny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na pismo znak: PS-51/09 z dnia 20 marca br. dotyczące

pro-iektu ustawy o :adaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych, w

imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich chciałabym

zaproponowaó przeredagowanie ań. 31 punkt 2) lit. a) (wprowadzającego zmiany

w brzmieniu art. 7 ustm|y z 23 gr udnia 1993 o radiofonii i telewizji) w sposób

uv'zgledniajacy Ezedstawicięlska rolę KRASP, analogicznie do uwzględnienia

roli organórv storvarzyszeń v.skazanych rv art. 3 l punkt 2) lit. b) projektu.

Z wryrazarni szacunku,

[./-{r€u-"ł/€.j
prof' dr hab. Katarzyna Chałasińska.Macukow

Przewodnicząca KRASP



Warszawa, dnia ,- / k*i.rniu 2oo9 roku

PRZEWoDNICZĄcY
Kraj owej Rady Radiofonii

i Telewizji

wp,.r.Oło" olo1osf os. 5
Pan
Bronislaw Komorowski
N{arszałek
Sej mu Rzeczypospolitej Polskiej

o zadaniach publicznych w dziedzinie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

19 marca 2009 r., w sprawie projektu ustawy
ustug medialnych. przedstawiam poniżej opinię

Ty1uł projektu ustawy brzmi: ''o zadaniach publicznych w dziedzinie ustug
medialnych.'' Tytuł powinien spełniać w1mogi $ 18 ust. I rozporządzelia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czenł'ca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej'' (Dz. U. Nr
100, poz. 908). Według $ 18 ust. 1 tego rozporządzenia przedmiot ustawy określa slę
możliwie najzwięźlej, jednakże w sposób adekwatnie informujący o jej treści. Ponadto ustawa
powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza zakresem
Swęgo unorTnowania istotnych fragmentów tej dzledziny.

Przedmiotowy projekt powyższych obowiązków nie spełnia. Proj ekt ustawy dotyczy
mediów _ środków masowego przekazu, a ogranicza się w tytule do radia i telewizji, nie
odnosząc się do pozostałych mediów: drukowanych (prasy) czy też pozostałych mediów
elektronicznych np. przekazyrv.anych za pomocą intemetu. T},rn sam).rn zakres stosowania
jest niepełny i może wprowadzaó w błąd. Zdaniem J. Warylewskiego (red.), [Zasady techniki
prawodawczej. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC 2003] określenie przedmiotu ustawy to
tęn fragmęnt tytutu, który jest szczególnie ważny w wypełnianiu przez t1Ąut jego funkcji
informacyjnej. Flagment ten powinien rzetelnie i komunikat1tvnie informować o
mery.torycznej zawartości ustawy.

w ań. 2 pkt 1 projektu ustawy uż}te są okeślenia: linearne usfugi medialne przekazu
programu, system powszechnego odbioru, system zbiorowego odbioru, system
indylvidualnego odbioru, ustugi nielinearne odbioru na zyczenie. okeślenia te należałoby
wyjaśnić w słowniczku projektu ustawy. Definicje okeślone w ut. f dotyczące: proglamu
lokalnego' regionalnego oraz ponadregionalnego należy doprecyzowaó maj ąc na uwadze
szczególnie warunki r}mkowe i stan faktyczny istniejący obecnie. T akze art. f pkt \f projektu
ustawy okeśla bliżej niezdefiniowanego dostawcę audycji na ządanie z katalogu
udostęnionego za pomocą systemu teleinformatycznego' W art. l0 ust. 2 pkt 11plojektu
uży;va się nieokeślonych nigdzie w innym miejscu pĄektu i niewystęujących dotychczas
w j ęzyku prawn}.rn pojęó takich jak: działalność antenowa, działalność nieza|ezna od anteny,
wprowadzanie elementów interaktylvności tych ustug. Należy zdefiniować powyższe pojęcia.
Należy także rozwazyć czy katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o status nadawcy
pożytku publicznego jest pełny. Może warto w tej definicji zawrzęć pojęcia odnoszące się do



ręa|izacji okreś|onego celu np. poż}tku publicznego. NaleŻ), takze rozwail) Ć umieszczenie w
katalogu r;ch podmiotów fundac1i ora:, stowar./)szeń.

Kwest ie def in icyjne stanowią zagadnienie o znaczeniu pierwszoplanowym dta oceny
projektu iprarvidłowości dalszvch prac nad projektem'

W art' 4 projektu ustaw} niezrozumiałe j €st ograniczenię sprar,ł, realizując;lch misję
publ icznąze środków Funduszu określonych ty lko do an' 3 pkt l -8 iwykluczenie z zakresu
tej misji np. spraw dot)czących propagowania integracjl europejskiej' ograniczenie pow)ższę
nie zostało wytłumaczone w uzasadnieniu projektu i może byó uznane Za niezasadne. Należy
zdef. in iow,ać niepubi icznego dostawcę usług mediaIny,ch.

Ań' 7 ust' 2 projektu ustawy określa, Źe po.jędnym członku do Rady Programowej
delegują: minister właściwv do spraw ku|tury i ochrony dziedzict\,Va narodowego, minister
w'laściwy do spraw nauki iszkolnictrva w},ższego oraz minister właściwy do spraw edukac.ji
narodowej. Zgodnie z ań' 5 ustawy z dnia 4 września |997 r. o działach administracji
rządowej (Dz'  U. z '  2007 r ' '  Nr 65, poz'  437 z pózn. Zm.) Są m.in '  działy: kultura i  ochrona
dziedzictwa narodorvego, nauka' szkolnictwo wyzsze, oświata i  wychowanie'  Tylko
powyzszymi nazwami działów naleŻy się poslugiwać, ustalva o działach administracji
rządorr'ej nie przewiduje działu edukacji narodorvej' Nieprawidłowe jeSt tez uŻycie w tekście
projektu ustawy działu nauki i szkolnictwa wyższego (określanych jako jeden dział).

Na podstawie ań. J] ust.  la ustarv;,  z dnia 8 s ierpnia 1996 r.  o Radzie Ministrów (Dz'
U ' z f003 r.' Nr 24, poz. l 99 z póżn' zm') Prezes Rady M inistrów okreś|a.jąc szczegó,łowy
zakres działania ministra' w rł,rpadku ministra kierującego określon;,m dzia'lem administracji
rządowej wskazu.je, z uwzgIędnieniem przepisów o dzia'łach administracji rządowej, dział lub
dziat.v. którymi kieruje minister. Tym sanlym naleŻy w niniejszym pro.1ekcie jednoznacznie
izgodnie z tą ustawą okreśIic czy cz ' lonka do Rady Programorvej delegowac ma minister
właściwy do spraw nauki czy nlinister właściwy do spraw szkolnictua \,ryższego. \\'sytuacji
innego podziału działów administracji rządowej przez. Prezesa Rady Ministrów np' w wyniku
rekonstrukcji Rady Ministrów właściwymi do delegowania członka do Rady Programorvej
byI iby zarówno minister właściwy do sprarv nauki i  minister właściwy do spraw szkolnictrva
wyŹszego. Przepis powinien rvskazywac. że są to ministrorvie właścj lv i  do oddzie|n1'ch
działÓw'

Zgodnie z ań' ]0 ust. 2 i 3 projektu ustawy Krajowa Rada przyznaje licencję
programową rv drodze uchwały' Na uchwałę Krajorvej Rady o przyznaniu licencji
programorvej przys}uguje skarga do sądu adm in istracyj nego'

Cechy aktu jakie zawierac ma l icencja programowa: indvwidualnie oznaczona strona
oraz ind1.lvidualnie oznaczony przedmiot sprawy wskazują że powinna byc ona u.jęta w
|ormie decyzji ad m in istracy.1nej wydanej przez Przewodn iczącego Krajowej Rady na
podstawie uchwały Krajowej Rady. Zastosowanie decyzjr admlnistracyj nej jako formy aktu
adm in istracyjnego dla Iicencji programolvej ułatu,i stosorvanje instrumentórv prawnych
ujętych w Kodeksie postępowania adm in istracyj nego. W przypadku uchwały KRRiT będącej
aktem wewnę(rznym' skierorvanym do Przewodn iczącego KRRIT stosowanie Kpa będzie
bardzo utrudnione, bądź' tez niemożl iwe, gdyŻ art.  l  pkt l  ustawyzdnia ]4 czerwca l960 r.
Kodeks postępowania adm in istracy-jnego (Dz. U. z 2000' Nr 98, poz. |07 | z póż,n. zm')
wskazuje, Żę Kodeks postępowania adm inistracyjnego normuje postępowanie przed organami
adlninistracji publicznej w nalezących do właściwości tych organów sprawach
indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji adm inistracyj nych. Zgodnie z art. 104



$ | Kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę przez rtrydanie clecyzji' Projekt
nowelizacji moŹe iporvinien zmięrzac do niepou,ielania rozwięań prawnie n iepraw idłow),ch,
jakim .jest zastosowane, tu jak się urydaje, przez analogię do kwestii umorzenia należności
abonamentowych _ Iozstrz),gn ięc ie spralt.l, ind;tvidu a|ne) przez podjęcie uchu'ały KRRiT-

DeIegację określoną w ań' l5 ust.2 projektu ustawy najeży uszczegółowić, między
inny mi o tryb zawierania umór, l  o f inansor l 'anie publ iczne.

Ań' l0 ust' 2 pkt 2 projektu wskazuje na charakter proglamu unirversalny,
wl,specja Iizowany - koniecznajest zmiana definicji programu * yspecjaIizo*'anego w usta\Ąię
o radiofoni i  i  te lewiZj i  poprzez odmienne określenię r ' 'ymogów dla rłyspecjaI izowanego
prDgramu radiowego (dot-vchczas określonr w przepisach próg 70oń dla radiajest nierealnr ') '
Brak jest def in icj i  programu uniwersalnego (byc moŹe próba jego zdef iniowania została
podjęta w ar l .2 przy def inicjach programów lokalnego regionalnego i  ponadregionalnego).

Art' 25 projektu przewiduje moŻliwośc przeprort'adzania kontroli wykon)Tvania
licencji programow'ej przez beneficjenta licencji programorr,ej. Tryb przeprowadzania kontroJi
naIeŻałoby szczegółou'o uregulowaĆ w ustawie lub w rozporządzeniu KRRiT, do którego
w-v-dania powinie n uporłażniac niniejszy projekt ustawy.

określona w an. 26 projektu forma weztvania jest ' ził,ażyr,r,szy na doświadczenia
z zakresu stosowania ustaw'y o radiofonii i telewizji - n iew1starczająca pod względem
moŻliwości zastosowania skutecznej prawnie sankcji. Na|eŹy rozważyć wszelkie możliwości
zachou,ania s ię benef icjenta vl  s1tuacj i  n ieusunięcia n ieprawidłowości stwierdzonych
w wyniku kontroli mimo wezrvania' Warto rozrłażyó możliwość wprowadzenia obowiązku
z\Ąrotu przyznanych sum przez podmiot, klóremu ją przyznano w sytuacji snvierdzenia np.
raząc:-ch zan iedbań.

Niejednoznaczne jest sformu'łowanię określone w art' f7 ust. 2. Że uchwata w sprawie
absolutor ium programowego z wykonanla I icencj i  programowej jest podejmowana ,.na koniec
jej trwan ia."

Ań. ] l  pkt l  l i t .  a niniejszego projektu zrnienia przepisy ustawy o radiofoni i
i telewizji zastępując dotychczasowe zadanie KRRiT - projektowanie w porozumieniu
z Prezesem Rady Ministró\Ą kierunkÓw pol iĘvki państrva wdziedzinie radiofoni i  i  te lewizj i
na: . .opiniowanie kierunków pol i tyki  państwa w dziedzinie radiofoni i  i  te lewizj i ' ' .  Powyższa
zrniana zmnie. ' j .sza roIę KRRiT w procesie ustaIania poIił 'k i  pańStwa r,v dziedzinie radiofoni i
telewizji, co moze byc |znane za sprzeczne z przepisami ustawy zasadniczej (ań. 2l3 ust'
I Konstytucj i Rz-eczypospolitej Polskiej).

Z 'godnie z art.  2 l3 Konstytuc.] i  KRRIT ma stac na straży wolności stowa' prawa
do informacj ioraz interesu publ icznego w radiofoni i  i  te lewizj i '  Nie ma mozl iwości rea| izacj i
tych konsrytucyjnych zadań bez czynnego iskutecznego uczesrniczęnia w projektorvaniu
polifyki państwa w tej dziedzinie. Projekt eliminuje Z porządku prawnego i systemu organów
państwa jedyną i unikalną reguIację uwzględniającą odrębnośc kompetencji KRRiT
wdziedzinie rodiofoni i  i  te lewizj i  i jej  zagwarantowaną w Konstytucj i  rangę. Istniejąca
regulacja przyznaje kompetencje Krajowej Radzie w obszarze i zakresie nieujętym lv żadnvm
innym obowiązującym lub projektowan;,m akcie prawnym - w rym w ustawie z dnia 4
września l997 r.  o dzia lach administracj i  rządowej '  której art.  l4 usl ' l  stanowi:
''Ar|' ]]' l' Dlał ku||ura i ochrona d:iedzicrwa narodowego obejmuje sprav,y rozwoju
iopieki nad moterialnym i niemolerialnyn dziedzictuem narodowym oraz sprawy
d:tołalnośc,i kulturalnej, w tym mecena|u państwov,ego nld |ą dziala|nlścią w szczególności
w zakres ie;



'l ) podtrzynty**ania i rozpou 'szechniania Iradycji naroLłowej i pan'rrwowej '
2') oc'hron1 zdbyrkó\| i opieki nad zab'vtkant,
3) dzialcllnośc i muzeów '.
1) miejsc pamięci narodowej' grobów i cmentarzy wojenny,ch, pomników zagłaĄ i ich stref

ochronnyc h,
5) działalności |ł'órcze1, artyst})cznej' kultury ludoł.,.ej i rękodzieła ar|ysNcznego oraz ich

ochrony;
6) w ydawn ic tw' ks ięqar sf,1, a, b i b l i o t e k i czy te lnictw a,.
7) edukacji kulturalnej,
8) v,yslaw artysb,cznych;
9) polity ki autliowizualnej:

10) amatorskiego ruchu arrys|ycznego' organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz
s po ł e c zn o - ku l t ur a| ny c h'

I l 1 vl mtany kulturalne.j : :agranca-;
I2,1 dziala|nośc'i u,i<}au, i.s kołłej i ro:ryu,kou,ej

2. Mini'ster v łcl.łcivi,y do spraw kultury i ochrony dziedzicrwa narodowego spral+uje
nadzór nad Nac:eInynl Ęrektorenl Archiwów Pańsruowych'

3' Ministrov.i wła.ściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe4o podlega
Rada ochron'v Pamięci łYalk i Meczeńs*,a'',

Nie ma podstaw do uznania. ie celem ustrojodawcy by,ło zakwa|ifi kolvanię działalności
gospodarczej w dziedzinie radiofonii i telewizji (publicznej i komercyjnej) do ,,działalności
kulturaInej'' i ustanowienię mecenatu państtv\,owego nad tą dZiała|nością w ramach polityki
audiowizua)nej '  które to pojęc ie stosowane w jego prar , r , idłowym Zakres ie n ie może odnos ić
s ię do dz iata lności  nadawczej  w dz iedz in ie rad, ia  czy te lerv iz j i .  Zadania w dz iedz in ie
radiofoni i  i  te lewiz j i  n ie są wykonywane przez Min ist ra Kul tury i  Dz iedz ict rva Narodowego,
jak równiez przez Prezesa Rady Ministrów _ Zgodnie Z Zasadą komp|ętności ustawodawstwa.
7'godnie z Zasadą lega]izmu organy państwa mogą działać rł}'łącznie w ramach swy'ch
usta lonych konkretnym przepisem kompetencj i .  Pozostauien ie omar l ' ianej  regulacj i  w
kształcie takim. jak w projekcie uniemoŻliwi realizację zadań Krajowej Rady' do których
wykonywania jest  ona powotana.

An' 3l pkt 2 lit' a projektu ustawy reguluje tryb powoływania KRRiT. osoby
porvoływane do sk.ladu KRRiT porvinny się rv; róŹniac m. in. vl iedzą i doświadczenięm
w,zakres ie mediów audiowizualnych i  rynku media lnego.  według M. Smaza ISłotvnik
wyrazów obcych '  Buchmann'  2005] audiowizualny (łac '  audi tus _ sfuch '  wisus _ wzrok)
oznacza odbierany równocześnie wzrokiem i słuchem' MoŻna Zatem prz/ąc, ie osoby
z dośrviadczeniem w zakresje rad iofoni i  oraz innym niż np '  te lewiz ja |ub n iektóre usługi
internetowe nie mogą byc członkami KRRiT. Tym powyższe ograniczenie jest krzywdzące
osoby leg i tymujące s ię doświadczeniem z zakresu rad iofoni i .  Przewidywane ograniczenia
w zatrudnieniu członka KRRiT, de facto e|iminu)e z kręgu osób, jakie mogą wejść w sklad
KRRiT.  osoby zawodowo zajmujące s ię mediami '  gdyż funkcj i  członka n ie można łącZ),ó
ln,in. z pracą w podmiotach medialnych. Projektowane w ustarvie rozwiązanie pozostarvania
przez członka KRRiT w trakcie pełnienia |unkcji w Stosunku pracy i konieczność uzyskania
urlopu bezp'łatnego tylko na czas udziału w posiedzeniu plenarnym nie zwiększa koniecznej
n ieza leŻności  i  swobody w pełnieniu funkc; iw organie konstytucyjnym.

NaleŻy przeanalizować zapis art.3 projektu dotyczący misji nadarvców publicznych
z perspektytvy zmiany zapisu art' 2l ustawy o radiofonii itelewizji wynikającej Z art' 3l pkt.
7 poselskiego projektu ustawy. Należy d6p1ggy2orvac te zapisy poniewaŹ na podslalvie
aktualn ie oborv iązującycb przepisów do zadań mediów publ icznych należy m. in ' :



- '.tworzenie i rozpow szechn ian ie programów wyspecjalizowanych' na których
rozporvszechnianie uzvskano koncesję.' (an. 2l ust la pkt 2), a w proponowan}'m
projekciejest tv lko ' ' tworzenie programÓw uyspecjal izowanych. '  (art '  3 pkt l3).

- ..budowa i eksploatacja nadawczych i przekaŹnikowych stacji radiowych
itelervizfnych' . ,  a w proponowanym projekcie jest ty lko mowa o budoit ię
i eksploatacja slac.ji nadarvczych (ań. 3 pkt ]4.

Ponadto na podstawie poseIskiego projektu ustart,y uchylone Zostaną przepisy art'
2 l  ust.  2 ustalvv o radiofoni j  i  te lewizj i  czyl i :

. .2. Programy publ icznej radiofoni i  i te iewizj i  powinny:
|) k ierować się odpow iedzia lnością za słowo i  dbać o dobre imię publ icznej

radiofoni i  i  te lewizj i ;
2) rzetelnie ukazyu,ać całą róŻnorodność lvydarzeń i zjau.isk w kra-ju i za granicą
3) sprzyjać swobodnemu ksztattowaniu się pog|ądów obywateli oraz formowaniu

się op ini i  publ icznej;
4) umoŻl iwiać obywatelom i ich organiz 'acjom uczestniczenie w życiu

pubIicznynr paprzęz prezento\,łanie ZróŹnicowanych poglądów i stanowisk o(az
wykonywanie prawa do kontroli i krytyki spo.łecznej;

5) s'łuŹyc rozwojo\,vi kultury' nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem
polskiego dorobl 'u intęlel ' tualnego i  anvstr cznegol

ó) respektować chrześcijański svstem waności, za podstawę prz-vjmując
un iwęrsalne zasady ery ki;

7) słuŻyć umacnianiu rodziny,
7a) słuŹycksztahowaniupostawprozdrowotnych;
8) słuiyc zwaIczaniu patologi i  społecznych;
9) (uch), lon),)"

Nalezy rozważ;'ć zasadność usunięcia tych przepisÓw z ustawy o radiofonii i te|ewizji.

Projekt tworzy w art '  3 l  pkt 8l i t .  d) kategorię regionalnej te lewizj i  publ icznej
ureguIorvaną odrębnie od telewizj i  publ icznej,  którą zgodnie z ań.3l  pkt 8 J i t '  a) projektu
tworzy spó,łka ,'Telewizja Po|ska _ Spó,łka Akcyjna,', zawiązana w celu tworzenia
irozpowszechniania ogólnokraj orrych programów I '  II iTv Po|onia. W świer le art.3l  pkt
8 | i t ,  a) regionaIną telewizję publ iczną tworzv l6 teIewiz; ' - jnych spółek, zawiązanych w celu
tworzenia i rozporł'szec hn ian ia lokalnych, regionaInych i ponadregionalnych programów
telewizyjnych' a takze innych usług medialnych. Analogicznie rv odniesieniu do radjofonl i
publiczne.j' projekt wprowadza odrębną kategorię regionalnej radiofonii publicznej, która
zgodnie z ań. 3l  pkt 8 l i t  d) ma być uregulowana odrębnie od radio|oni i  publ icznej,  na którą
zgodnie z projektem składa się t}"lko spółka .'Polskie Radio - Spó,łka Akcyjna'', zawiązana
w celu tworzenia i rozpowszechn iania ogólnokrajowych programów radiorłrych i programów
dla odbiorców za granicą. Powyższe rozró inieniejest niejasne i  n iezrozumiałe'

Niezrozumiałe (i chyba oczywiście omytkowe) jest rozwiązanie dodawanego art. 39c
ust. 3 dot),czące tr;,bu i skutkÓw Utraly statusu nadawcy spo'łecznego przez nadawcę pożIku
publicznego' skoro w uregulowaniu wcześniej projekt przewiduje, że o uznanie za nadawcę
pozytku publicznego moze u,ystąrić nadau'ca inny niz nadawca Społeczny.

Przepis określający opłary za uŻywanie częStotIiwości powinien znaleŹć się
w ustawie z dnia 16 l ipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne.

Tryb podej rnor,l'an ia uchwał określony ł, ań' 4ó ust. 5 projektu jest nieczy,telny.



Postępowanie okreś|one w ań '  50
Zaleg,łości Z b.tułu op'lat abonamentow\,'ch
dot1cząc1ch tr1bu ściągcnia zoborł iązań
pro.jektu). jest n ierea lne.

proJ€ktu dotyczące trybu uiszczania powstałych
w sytuacji jednoczesnego uchy|enia przepisów
w po\Ą,yŻszym zakresie (l'ide: art. 50 ust. l

' 
Niniejszy projekt zbyt często, przelł.iduje de|egację dla KRRiT do wydania przepisórłwykonawczych' w sprawach dla których ze *,gtęaJ n,u. po.a.iot l .ur,... ' i..;J".l!,i*przepisach ustarvy. Projekt określa.]ąc oeIegacji jo oydanl artu wYkonawczego zarvieramało  p rec \7 ) jne  ! \ ) ( )CZnę  lub jes r  i ch  b rak '

' Przepisy ninie.jszego projektu nie glt,arantują realiz acji zadań misji publicznej, z uwagina. 
'n 

ieuregu lowan ie sumy' przeznaczonej z budŻetu ianstwa na finansowanie misjipublicznej srodki o ktÓr}ch m:!v1 w:trr ii ust. 2 projektu usn}\^r' powlnny b1.c na poziomienle mnle|szym! njż w warunkach finansowania misji z op,łat uuonu'ćntó*y.'': Nil;irozw'aŻyĆ 
.uza]eżnienie w przedstawion1'm projekcii środkórv na finansowanie zadańpubl icznych w dziedzinie ustug. med ia lnych od np. % produktu krajowego u,uto.-,o[upoprzedniego' Tego rodzaju Źródła f inansowania są określone w ustawie zd_nia25 maja 200)r' o przebudowie i nrodernizacji technicznij oraz finansowaniu sił żui".,"y.r'RzeczypospoIitej Polskiej (Dz.-U' Nr 76' poz'  8O4, z póżn, zm') l  gwarantuJą state środki napotrzebv obronne Rzeczypospolitej po lsk iej

Uzasadnięnie projektujest niepełne, zwłaszczaw zakręsie wptyu,u regu|acji ustawy nadochody i  wydatki  budzętu isektora publ icznego' Projekt nie uwzględnia-w dóstatecznymstopniu zwiększenia zadań KRRiT, a rym sam-vn] zu,iękizenia Stanu ętatowęgo tsiura KRRiT.

Urragi w zakresie obo*'iązku zgloszenia projektu programu pomocowego

' . Analiza przepisów projektowane.j ustawy' regulujące'] przekazywanie środkóupubl icznych na reaI izację zadań pubIicznych' nie pozoJtawia l t ,ątpl i rłości,  iz stanowi onaprogram pomocowy w rozumieniu prawa wspólnotowego.

Przedstawionv projekt ustawy powinien zostać poddany ocenie w świet|ewspÓlnotowych przepisów dotyczących pomoc1' pub|icznej. Na]ezy wskazać na obolr.iązki
w zakresie zgłaszania programów pomocowych do Komisji Europejskiej.

'Procedurę noryfikacji projektu programu pomocowego na poziomie kra1owym
normuje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomócy
publ icznei (Dz. U.z 2007r. Nr 59, po2.404, dalej: uppp). Zgodnie z jejp,."piru. i  noiyntacj ipod|ega. pro-1ekt programu pomocowego czyli projeki danigo arru pra\ł'nego, w przypadku
ustarvy będzie 1o projekl ustarvy.

Art.  l2 uppp nakłada obowiązek L.rzyskania opini i  Prezesa Urzędu ochronyKonkurencj i  iKonsumentów o projekcie programu pomocowego' Zgodnie z i . t '  lou upppw przypadku gdy projektem programu pomocorvego jest poserski projekt ustawy z wnioskiemo wydanie opini i  występuje organ rvłaściwy na podsta*ie regulaminu Sejrnu cźyIi  Marszałek
Sejmu (rvniosek z art. 34 ust. 3 Regu.laminu- Sejmu), który pried skierowani.. jo pi.,*,,.go
czytania powinien skierowac projekt do konsurtacj i  w irybie ina zasadach orresronyihw lnnycn ustaR ach.

Zgodnie z przepisami uppp do.wniosku o wydanie opini i  dołącza s ię projekt programupomocowego |ub projekt aktu, na podstawie którego ma b)c udzielana pon'b. ;nay* ia.*lnu'w szczególności projekt decyzji lub umowy, orai informac.,1e niezbędne do wydania opinii.



dotyczące w szczególności adresatów zamierzonej pomocy, jej przeznaczenia, formy,
lvielkości i czasu trwania.

Zgodnie z ań. 88 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz' U'
z 2004 Nr 90, poz.864lŻ) Komisja jest informowana. w czasie odpowiednim do
przedstawienia swych uwag, o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy. Dane
Państwo CzłoŃowskie nie może wprowadzać w życie projektowanych środków dopóki
plocedura ta nie doprowadzi do wydania decyzji końcowej.

Ponadto. obowiązki dotyczącego zgłoszenia pomocy publicznej zostały
uszczegółou.ione wdwóch rozporządzeniach wspóinotolł.ych: Rozporządzeniu Rady Nr
65911999lwE z dnia 22 marca l999 r. ustanawiając1m szczegó}owe zasady stosowania ań.
93 Traktatu WE oraz Rozporządzeniu Komisji Nr 794l2004lwE z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykonania rozpotządzenia Rady ó59l1999 ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania ań. 93 Traktatu wE.

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia 659l|999iWE zainteresorvane państwo człoŃowskie
zgłasza Komisji w odpowiednim czasie wszelkie plany przyznania nowej pomocy. Definicję
programu pomocowego zawlęra art. 1 lit. d) Rozporządzenia:

,,program pomocowy,, oznacza każde dzialanie, na którego podstawie, bez dalszego
wprowadzania w życie wymaganych środków, można dokonać wypłat pomocy
indyv'idualnej n(l rzecz przedsiębiorst** określonych w ustawte v, sposób ogó|ny
i abstrakcyjny oraz każde działanie, na którego podstawie pomoc, hóra nie jest
związana z konkretn,-m projektem, może zostać przyznana jednemu lub kilku
przedsiębiorstwom na czas nieokreślony i/lub w nieokreślonej bwocie.

Jednocześnię należy wskazaó, iż projektowana ustawa rv art. 38 przewiduje zmiany
w innym programie pomocowym (ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinenatografii), który
został uznanY przez Komisję Za zgodny z Traktatem WE (por. pismo KE z dnia l6 maja 2006
r., K(2006) 1862 wersja ostateczna - sprawa N505/2005).

Należy podkreśIić, ii:' zmtana pomocy istniejącej, zgodnie z przepisami Traktatu
również podlęga zgłoszeniu, co zostało wy,raŹnie wskazane przęz Komisję przy zatwierdzantu
ustawy o kinematografii: ,,Komisja ponadto prz1pomina polskim rvładzom, że wszelkie plany
zmian w niniejszym programie muszą zostać zgłoszone Komisji'' '

Tym sam}m naleizy uznać, iż odrębnemu zgłoszeniu do Komisji powinny podlegac
również zmiany przewid}.wanę w ań. 38 projektowanej ustawy.

Proj ekt ustawy nie wprowadza oczekiwanych i koniecznych zmian wskaz}ĄV anych przez
KRRiT w trakcie poprzednio prowadzonych prac legislac-vjnych i w sprawozdaniach
z roczne1 działalności KRRiT i Informacjach o problemach radiofonii i telervizji. Nadal zatem
pozostają aktualne postulaty zawarte w tych dokumentach, dotyczące w szczególności
uwzględnienia w pracach nad now elizacją
- pakietu zagadnień zv'tiązanych z cyfryzacjąprzekazu,
. zmian wynikających z oborviązku implementacji D}Tekt}.!vy Nr 2007/ó5ĄVE z dnia

11 grudnia 2007 roku Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. dyrekty"vy
,,o audiowizualnych usfu gach medialnych").


