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KRRiT
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
 Organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i

telewizji.
 Stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji,

samodzielności dostawców usług medialnych i interesów
odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny
charakter radiofonii i telewizji.

KRRiT
 Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:






projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady
Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie
radiofonii i telewizji;
określanie, w granicach upoważnień ustawowych,
warunków prowadzenia działalności przez dostawców
usług medialnych;
podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą,
rozstrzygnięć
w
sprawach
koncesji
na
rozpowszechnianie programów, wpisu do rejestru
programów, zwanego dalej „rejestrem”, oraz
prowadzenie tego rejestru;

KRRiT
 Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:




sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli
działalności dostawców usług medialnych;
ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz
wpis do rejestru;
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów
międzynarodowych do-tyczących radiofonii i telewizji lub
audiowizualnych usług medialnych na żądanie;

 Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa

Rada wydaje rozporządzenia i uchwały.

KRRiT

KRRiT

KRRiT
W

skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków
powoływanych:
 2 przez Sejm,
 1 przez Senat,
 2 przez Prezydenta,
spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem
w zakresie środków społecznego przekazu.
 Krajowa Rady wybiera ze swojego grona i odwołuje
Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego.
 Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy
Biura Krajowej Rady.

KRRiT
 Przewodniczący

Krajowej Rady kieruje jej pracami,
reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone
w ustawie.
 Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od dostawcy
usługi medialnej przedstawienia materiałów, dokumentów i
udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli
zgodności działania tego dostawcy z przepisami ustawy,
warunkami koncesji lub wiążącymi go aktami samoregulacji.
 Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać dostawcę usługi
medialnej do zaniechania działań w zakresie dostarczania
usług medialnych, jeżeli naruszają one przepisy ustawy,
uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji.
 Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały Rady
może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez dostawcę
usługi medialnej działań ww. zakresie.

KRRiT
 Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, licząc od

dnia powołania ostatniego członka.
 Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu

powołania następców.
 Członek Krajowej Rady nie może być powołany na

kolejną pełną kadencję.

KRRiT
 Krajowa

Rada przedstawia corocznie do końca marca
Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej
działalności za rok poprzedzający oraz informację o
podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
 Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi Rady
Ministrów informację o swojej działalności oraz o
podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
 Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają
sprawozdanie,. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może
zawierać uwagi i zastrzeżenia.
 W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat
kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu
14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały. Wygaśnięcie
kadencji Krajowej Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie
potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolegium ds. Służb Specjalnych
 Kolegium do Spraw Służb Specjalnych działa przy Radzie

Ministrów.
 Organ
opiniodawczo-doradczy
w
sprawach
programowania,
nadzorowania
i
koordynowania
działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura
Antykorupcyjnego oraz podejmowanych dla ochrony
bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży
Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej,
Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, urzędów
skarbowych, izb skarbowych, organów kontroli
skarbowej, organów informacji finansowej oraz służb
rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolegium ds. Służb Specjalnych
 Do zadań Kolegium należy formułowanie ocen lub wyrażanie








opinii w sprawach:
powoływania i odwoływania Szefa ABW, Szefa AW, Szefa Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego
oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
kierunków i planów działania służb specjalnych,
koordynowania działalności służb specjalnych
organizacji wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa i
międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy
organami administracji rządowej,
ochrony informacji niejawnych dotyczących m.in. zagrożeń o
zasięgu ogólnokrajowym w zakresie ochrony informacji
niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,

Kolegium ds. Służb Specjalnych
 W skład Kolegium wchodzą:
 przewodniczący - Prezes Rady Ministrów,

 sekretarz Kolegium,
 członkowie:
• minister właściwy do spraw wewnętrznych,
• minister właściwy do spraw zagranicznych,

• Minister Obrony Narodowej,
• minister właściwy do spraw finansów publicznych,
• Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
 minister-członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania

działalności służb specjalnych, jeśli został wyznaczony przez Prezesa
Rady Ministrów.
 W posiedzeniach Kolegium uczestniczą także Szef ABW, AW, CBA, SKW,
SWW, Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Organy naczelne
 Organy naczelne to przede wszystkim Rada Ministrów,

Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie i szefowie
komitetów wchodzący w skład Rady Ministrów, obsługiwani
przez urzędy, zwane ministerstwami.
 Organy naczelne powoływane są przez Prezydenta RP lub
przez Sejm, a ich właściwość obejmuje terytorium całego
państwa. Ministrowie kierują określonymi działami
administracji rządowej lub powierza się im odrębne zadania
("minister bez teki").
 O tym, jakimi działami administracji rządowej kierują
ministrowie, decyduje Prezes RM. W niektórych
ministerstwach działają pełnomocnicy rządu powołani do
wyodrębnionych spraw.

Organy centralne
 Organy centralne to organy jednoosobowe noszące najczęściej nazwy:







prezes, przewodniczący, szef, główny inspektor, kierownik, dyrektor
generalny, dyrektor.
Przepisy prawa określają je jako centralne organy administracji
rządowej podległe bezpośrednio organom naczelnym i przez nie
nadzorowane, których właściwość obejmuje teren całego państwa.
Obsługiwane są przez urzędy, a ich podstawowym zadaniem jest
wykonywanie prawa.
Należą do nich także komisje, czyli organy kolegialne kierowane przez
przewodniczących.
Centralne organy administracji rządowej podlegają Prezesowi RM,
Radzie Ministrów lub odpowiednim ministrom, które to organy sprawują
nad nimi nadzór.

Organy centralne
 Centralne







organy administracji rządowej oraz urzędy
centralne dzielą się na kilka rodzajów (jest to podział
wynikający z pełnionych funkcji):
komendanci obsługiwani przez komendy główne,
wykonujący najczęściej zadania
w sferze bezpieczeństwa powszechnego i porządku
publicznego, np. Komendant Główny Policji;
główni inspektorzy obsługiwani przez główne inspektoraty, a
także urzędy dozoru, wypełniający funkcje w sferze
bezpieczeństwa i porządku publicznego
o charakterze specjalistycznym i technicznym, np. Główny
Inspektor Farmaceutyczny;

Organy centralne
 Centralne organy administracji rządowej oraz urzędy centralne








dzielą się na kilka rodzajów (jest to podział wynikający z
pełnionych funkcji):
prezesi urzędów zwanych urzędami regulacyjnymi, do których
zadań należy regulacja funkcjonowania ważnych gospodarczo i
społecznie rynków
o charakterze monopolistycznym w interesie konsumentów, np.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
komisje (część z nich pełni także funkcje regulacyjne)
obsługiwane przez urzędy komisji lub biura, np. Komisja Nadzoru
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych;
organy realizujące politykę państwa w określonym obszarze, pod
nadzorem organu naczelnego, nie posiadające jednak prawa
inicjatywy ustawodawczej i wydawania przepisów powszechnie
obowiązujących, np. Szef Służby Cywilnej.

Inne podmioty
 Podmioty te ustanawia się w celu wykonywania zadań państwa.

Mają
one
charakter
cywilno-administracyjny i różnią się między sobą strukturą organizacyjną,
zasadami prowadzenia gospodarki finansowej oraz procedurami
działania.
 Najczęściej noszą nazwy: agencja, zakład lub fundusz (np. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia),
organizacja, biuro, komitet, centrum.
 Części z tych podmiotów przysługują środki prawne właściwe dla
organów państwowych (decyzje - np. ZUS), część działa za
pomocą środków o charakterze cywilnoprawnym (umowy, udział
własnościowy w majątku innych podmiotów).

Inne podmioty
 Zadania publiczne, za które odpowiada Rada Ministrów, Prezes

Rady Ministrów oraz ministrowie, zwłaszcza w sferze
gospodarczej i społecznej, wykonują także podmioty niemające
statusu organu administracji rządowej, ale tworzone na
podstawie ustawy lub ustanowione przez naczelny organ
administracji rządowej w formie:
 państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej, lub nie,
osobowość prawną;
 państwowej osoby prawnej;
 jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa tworzonej w
drodze ustawowej.

Inne podmioty
 Wiele zadań publicznych, zwłaszcza socjalnych, wykonują, na

szczeblu centralnym, bezpośrednio ministerstwa lub państwowe
jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, które są
dysponentami tzw. państwowych funduszy celowych. Fundusze te
są jedną z form organizacyjnoprawnych jednostek sektora
finansów publicznych.
 Mogą

występować
w formie wyodrębnionego rachunku
bankowego lub jednostki organizacyjnej. Do dysponentów tych
należą m.in. minister. pracy i polityki społecznej (Fundusz Pracy,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
prezes ZUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych).

Inne podmioty
 Zadania publiczne wykonują także fundacje i przedsiębiorstwa

użyteczności publicznej podległe najczęściej ministrom - np.
Poczta Polska (minister transportu), Lasy Państwowe (działa w
nich Służba Leśna) (minister środowiska), fundacje publiczne, np.
Centrum Badania Opinii Społecznej (KPRM) i inne jednostki
organizacyjne, np. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
(nadzór Prezesa RM).
 Specyficzną dla wykonywania zadań publicznych jest sytuacja,
kiedy w ramach przedsiębiorstwa "Lasy Państwowe" działa Straż
Leśna, mająca na mocy ustawy uprawnienia do użycia środków
przymusu bezpośredniego i nakładania mandatów. Strażą kieruje
Główny Inspektor Straży Leśnej podporządkowany Dyrektorowi
Generalnemu Lasów Państwowych. Podobnie jest w przypadku
funkcjonowania Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży
Rybackiej, Służby Parku Narodowego.

Pytania i dyskusja

Dziękuję za uwagę

