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W związku z pracami Kornis.ji Rolnictwa iRozwoju Wsi nad rządowyn projektem

ustawy o powszcclrnynr spisic rolrryrr w 2010 r.' (tlrtrk nr 2018) pr-z-edstawiam opinię

Krajowej Rady Radiofrlnii i Tclcwizji dotycząci1 tcgo projektu - w części w jakiej projekt ten

pozostaje w związku z zakresem ustawolvyclr korn1retencji KRRiT. W ań. l8 ust' 3

projektorvanej ustawy Zawańo przepis uporvażniający Radę Ministrów do wydania aktu

wykonawczego określiljącego szczegółowe wattrnki i sposólr rozpowszechniania audycji

przez Telewizję Polską S.A. '  Polskie Radio S.A. t l raz spólk i  radiotbni i  tegionalnej.

Rozporządzerrie w tej sprawie winno być wyclalle po zasięgnięciu opinii władz

1.elewizji Polskiej S'A.' Polskiego Radio S'A. oraz spółek radiofonii regionalnej' Nadarvcy

powinni mieć możlirvośc wypowiedzenia swojej opinii m.in. na telnat czasu ernisji audycji

propagujących idce spisu rolnego, tak jak ina to nliejsce w przypadku wydawalria przez

KRRiT rozporządzeń w sprarvic czasu clrlis.|i aut|ycji wyborczych' Czas enrisji audycji

propagujących idce spisu ro|nego powirlien zostać rvłaściwie skoordynowany z inn1mi

audycjanli rozporvszechn ia nyni przez tladawcę publiczncgo.

Zastrzezenię budzi proponorvane brznrienie jedne.j z wlyczrryclr dotyczących tr.eści

rozporządzenia' Projektolr'arry ań. 18 Ust.3 rvskazu1e' iz akt rvyktlllarvczy bętlzie określał

fornrę audycji propagujących idee spisu rolrrego. Zc|anicIn KRRiT brznrienie tej wy'tycznej

llroże powodowac naruszctlię ań. |3 ust. l tlstarr,y o tadiolbnii i te|ewizji, zgodnie z którym

nadawca kształtuje progtanl samodzielnie w zakresie zadań okreś|onych w art. l ust. l

i ponosi otipowicdzia]rlość za jcgo tr.cść. W zrvtązku z ptlwyzszyl.ll nadawoa zobowiązany do
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rozpowSZechniania audycji propagujących idee spisu rolnego winien móc decydować również

o formie tych audycji.

Liczba godzin przeznaczonych do rozpowszechniania przedmiotowych audycji prztz

poszczególnych nadawców, o których mowa w art. l8 w ust. l, rvinna zostac określona

w ustawię. Uregulowanie tej kwestii w formlę aktu wykonawczego może budzić wątpliwości'

w świetle przepisu art. l4 ust. 1 ustawy o radiotbnii i telewizji, zgodnie z którym nałożenie

na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania okeślonej audycji lub przekazu moze

nastąpió wyłącznie na podstawie ustawy.

Zgodnie z art.2|3 ust. 1 Konstytucji oraz art, 5 i ar1' ó ust.2 pkt l ustawy z dnia

29 grudnia l992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 200'ł r. Nr 253, poz.253| z póżn. zm.)

KRRiT jest organem państwowym właściwym w sprawach radiotbnii i telewizji, do którego

zadań na|ezy In.in. projektowanie w porozutnieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków

polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. Wobec tego jak również w świetle

przedstawionych powyżej argumentów uzasadnione jest twierdzenie, że wydanie

przedmiotowego rozporządzenia powinno nastąpió w porozumieniu z KRRiT.
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