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 Szanowny Panie Premierze 

Pismami z dnia 9 lutego 2017 r. oraz  4 maja 2017 r. zwróciłem się do Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazując, że w dniu 13 grudnia 2016 r. Trybunał 

Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. K 13/16, opublikowany następnie  

w Dz. U. z 2016 r. pod poz. 2210. Przedmiotem kontroli w tej sprawie były przepisy ustawy 

z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 25; 

dalej jako: mała nowelizacja).  

Podniosłem również, że lektura uzasadnienia wyroku TK w sprawie o sygn. K 13/16 

może prowadzić do wniosku o niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy 

z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r., poz. 929, dalej 

jako: ustawa o RMN), w szczególności tych, które dokonują zmian w ustawie z dnia 29 

grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639, dalej jako: ustawa o 

RTV). 

 

                           Warszawa, 16/07/2018 

 

Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 
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Pomimo wagi przedstawionego problemu i pisma skierowanego do Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego do chwili obecnej nie otrzymałem odpowiedzi w tej sprawie. 

Chciałbym więc zwrócić Panu Premierowi uwagę, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy 

3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 

958 ze zm.) organ, organizacja lub instytucja, do których zostało skierowane wystąpienie, 

obowiązane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować 

Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. Udzielenie Rzecznikowi 

powyższych informacji jest obowiązkiem prawnym i niedotrzymanie ustawowego terminu, 

z przyczyn nieuzasadnionych nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie 

prawnym. Dlatego też z ubolewaniem przyjmuję brak odpowiedzi Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego na moje wystąpienie. 

Z uwagi na powyższe zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o osobiste 

zainteresowanie się poruszoną przeze mnie kwestią. W szczególności, pragnę otrzymać  

informację, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K 13/16 był już 

przedmiotem analizy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz czy podjęte 

zostały działania zmierzające do nowelizacji przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz 

ustawy o Radzie Mediów Narodowych, zgodnie z powołanym wyżej wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego. 

 

                                                                           Z wyrazami szacunku  

       (podpis na oryginale)  

Zał. 2 

Do wiadomości: 

Pan  

Piotr Gliński 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

00-071 Warszawa 


