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Szanowny Panie Przewodniczący,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek Towarzystwa 

Dziennikarskiego wskazujący na opóźnienie w wydaniu decyzji dotyczącej 

przedłużenia koncesji dla telewizji TVN24. We wniosku tym przedstawione zostały 

obawy dotyczące tego, czy wydanie decyzji zostanie oparte o odpowiednie podstawy 

merytoryczne.

Obecna 10-letnia koncesja satelitarna dla TVN24 wygaśnie w dniu 26 września 2020 

r. Wniosek o jej przedłużenie TVN24 złożyła w lutym zeszłego roku i od tego czasu czeka 

on na rozpatrzenie. Jak wynika z doniesień medialnych1, Rada zbiera informacje na temat 

zapowiadanej fuzji spółek Warner Media z Discovery w związku z artykułem 35 ustawy 

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805 ze zm.). Wynika 

z niego, że koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo 

polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie 

prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

1 A. Gąbka, KRRiT zastanawia się nad przedłużeniem koncesji TVN24. Pyta o fuzję światowych koncernów (24.06.21r., 
wirtualnemedia.pl), dostęp: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/krrit-brak-koncesja-tvn24-fuzja-warner-media-i-
discovery
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Licencja na TVN24 – jak i wiele innych kanałów nadawcy – należy do polskiej 

spółki TVN, która z kolei jest własnością Polish Television Holding, zarejestrowanego 

w Holandii (która należy do amerykańskiego koncernu Discovery). Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji otrzymała już kilka ekspertyz z różnych kancelarii prawnych 

w sprawie udzielenia TVN24 licencji na emisję programu na kolejne 10 lat. Jak wskazują 

eksperci2, zależność ta nie jest bliska, stąd TVN spełnia postawiony w art. 35 ustawy 

warunek, gdyż jako koncesjonariusz jest firmą polską, a jego właściciel to spółka 

holenderska, a więc zlokalizowana w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. Ponadto należy wskazać, że w przypadku spółki zależnej od osoby 

zagranicznej istotne dla ustalenia spełnienia wymogu ustawowego są bezpośredni stosunek 

dominacji i zależności. Z analizy praktyki działania KRRiT wynika, że w większości 

przypadków decyzja o rekoncesji dla stacji, która ma już licencję, jest prawie automatyczna, 

choć poprzedzona analizą. Ustawa o radiofonii i telewizji przyznaje prawo przedłużenia 

każdemu nadawcy, który złoży wniosek co najmniej rok przed upływem terminu ważności 

poprzedniej koncesji, który to warunek został spełniony przez TVN.

W świetle powyższych informacji nie jest zrozumiałe, skąd wynika półtoraroczna 

zwłoka w wydaniu decyzji przez KRRiT w niniejszej sprawie. 

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do 

Pana Przewodniczącego z uprzejmą prośbą o przedstawienie Rzecznikowi wyjaśnień 

w niniejszej sprawie, w szczególności zaś poinformowanie o przyczynach tak długiego 

czasu rozpoznawania wniosku.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/

2 E. Rutkowska, Ważą się losy koncesji dla telewizji TVN24, (06.07.21 r., www.serwisy.gazetaprawna.pl), dostęp: 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/8204232,krrit-analiza-prawna-koncesja-dla-telewizji-tvn24.html
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