
W związku z toczącą się debatą publiczną na temat sposobów finansowania 
mediów publicznych, biorąc pod uwagę znaczenie publicznej radiofonii i telewizji dla 
praw i wolności jednostek, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze 
zm.), pozwalam sobie zwrócić się do Pana Przewodniczącego w niniejszej sprawie. 

W moim przekonaniu, publiczna radiofonia i telewizja we współczesnym państwie 
odgrywa bardzo ważną rolę w zakresie praw i wolności jednostek. Media, które 
w demokratycznym państwie prawnym powinny być wolne, niezależne i apolityczne, 
dostarczają obywatelom wielu bardzo istotnych wiadomości dotyczących działalności 
organów władzy publicznej, które stanowią realizację podmiotowego prawa dostępu do 
informacji publicznej (art. 61 Konstytucji). Autonomicznie działające środki masowego 
przekazu wyznaczają również standard rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przy 
czym wymaga podkreślenia, że owa niezależność to nie jedynie wolność od nacisków 
politycznych czy innych grup interesów co do treści przekazywanych informacji, lecz 
również zapewnienie odpowiedniego i długofalowego systemu finansowania. 

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich podejmowałem liczne działania polegające na 
wskazywaniu wadliwych legislacyjnie rozwiązań, powodujących, że funkcjonowanie 
w Polsce opłaty abonamentowej nie było efektywne. Wyrazem tych działań był -
oczekujący na rozpoznanie - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 
2008 r. o stwierdzenie niezgodności art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 
abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 ze zm.) z art. 1, art. 2 oraz art. 84 w zw. z art. 
217 Konstytucji RP (sygn. akt K 24/08). W ostatnim czasie występowałem również do 
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Prezydenta RP z prośbą o rozważanie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie prewencyjnej kontroli norm ustawy z dnia 24 czerwca 2009 r. o zadaniach 
publicznych w dziedzinie usług medialnych. W najbliższych tygodniach w moim Biurze 
planowane jest natomiast spotkanie tzw. okrągłego stołu w sprawie sytuacji 
w 2 Programie Polskiego Radia, do udziału w którym pozwolę sobie osobno Pana 
Przewodniczącego serdecznie zaprosić. 

W kontekście powyższego, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana 
Przewodniczącego o wskazanie działań, jakie w ostatnim czasie podjęła Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji w celu usprawnienia poboru i egzekucji opłat abonamentowych 
na gruncie obowiązującej ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. Uprzejmie proszę 
o informację na temat podejmowanych w tej sprawie uchwał, wystąpień i oświadczeń 
kierowanych do innych organów władzy publicznej. 

Będę również wdzięczny za informację dotyczącą współpracy z Pocztą Polską -
podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty 
abonamentowej. W szczególności zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oceny 
wywiązywania się z nałożonych na tego operatora publicznego obowiązków. W tym 
zakresie proszę również o przedstawienie informacji statystycznych za lata 2008 - 2009 
dotyczących realizacji obowiązku rejestracji odbiorników i uiszczania opłat 
abonamentowych. 


