Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w liczbach w 2008 roku
Podczas 42 posiedzeń KRRiT przyjęła 648 uchwał, przede wszystkim związanych
z prowadzonymi postępowaniami koncesyjnymi oraz przyjęła 13 stanowisk, komunikatów
i oświadczeń. KRRiT wydała 3 rozporządzenia oraz opiniowała 5 projektów aktów
ustawodawczych.
KRRiT odbyła też 12 spotkań z nadawcami. Zespół edukacji medialnej zorganizował 5
spotkań z udziałem przedstawicieli resortów kultury, edukacji, pracy, nauki, a także
reprezentantów wyższych uczelni, instytucji, stowarzyszeń, nadawców oraz ekspertów w tej
dziedzinie
KRRiT przyjęła około 47 000 listów, wysłano około 41 000 listów. W związku
z postępowaniem w sprawach skarg i wniosków wpłynęły 1132 wystąpienia, podpisane przez
12 163 osoby.
W zakresie umarzania i rozkładania na raty zaległości z tytułu opłat abonamentowych
wpłynęło do KRRiT 21.345 nowych wniosków. KRRiT rozpatrzyła 15 423 wnioski abonentówdłużników z lat 2006–2008. Skutki finansowe 60 uchwał KRRiT wyniosły łącznie około 5,1 mln
zł, a rozłożenia na raty około 0,1 mln zł.
Przewodniczący KRRiT wydał 11 decyzji o nałożeniu kar na nadawców, w tym za
naruszenia przepisów w zakresie działalności reklamowej i sponsorskiej Przewodniczący KRRiT
nałożył 5 kar finansowych w łącznej wysokości 97 300 zł. Wysokość wszystkich kar
wymienionych w 11 decyzjach Przewodniczącego KRRiT wynosi 562 800 zł.
Przewodniczący KRRiT opublikował 22 ogłoszenia o możliwości uzyskania lub
rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie naziemnych programów radiowych.
Podjęto uchwały bądź wydano decyzje Przewodniczącego KRRiT w 28 postępowaniach
koncesyjnych na rozpowszechnianie programu radiowego.
Przyjęto 51 uchwał w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji do 10 lat. Wydano
33 decyzje w sprawie zmian technicznych w radiowych koncesjach oraz w 7 telewizyjnych. 30
decyzji dotyczyło zmian związanych z nazwą programu. W sprawie limitu reklam w programie
wydano 15 decyzji. Zmian dotyczących zapisów własnościowych dokonano w 26 koncesjach.
Przeprowadzono 10 postępowań w sprawie cofnięcia oraz uchylenia koncesji na wniosek
nadawcy.
Wydano 28 koncesji na rozpowszechnianie programów w sieciach kablowych, a 7 koncesji
przedłużono na kolejny okres. Do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach telewizji
kablowej wpłynęło 354 zgłoszenia, na podstawie których wydano 339 postanowień.
Skontrolowano na podstawie nagrań: realizację koncesji w 45 programach radiowych
i telewizyjnych (łącznie 8400 godzin emisji); respektowanie przepisów ustawy dotyczących
ochrony małoletnich w 3 całodobowych programach oraz w 156 audycjach (łącznie 571 godzin
emisji). Na podstawie sprawozdań nadawców skontrolowano: realizację zadań ustawowych w 92
programach; udział piosenki polskiej w 305 programach; udział tzw. kwot ekranowych w 75
programach telewizyjnych.
Kontrolą w zakresie reklamy i sponsoringu objęto 19 nadawców publicznych, 16
telewizyjnych nadawców koncesjonowanych, 81 lokalnych nadawców telewizji kablowej oraz
223 koncesjonowanych nadawców radiowych.
Przekazano nadawcom publicznym 726 mln zł wpływów abonamentowych (TVP SA – 57,5%,
Polskie Radio SA – 22,1%, rozgłośnie regionalne – 20,4%).
Wydatki KRRiT wyniosły około 14,7 mln zł, zaś zrealizowane dochody budżetu państwa
około 31 mln zł.

