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Prezydent Ukrainy a Krajowa Rada Ukrainy
Radiofonii i Telewizji

Wstêp
swojej pracy przedstawiam istotne znaczenie, organizacjê, ramy
prawne, historiê pañstwowego organu w³adzy na Ukrainie, jakim
jest Krajowa Rada Ukrainy Radiofonii i Telewizji. W pracy poddano analizie akty prawne Ukrainy, które reguluj¹ dzia³alnoœæ organów w przestrzeni informacyjnej. Praca jest skierowana na wyjaœnienie struktury
organów w³adzy wykonawczej w dziedzinie medialnej, proces ich tworzenia i rozwoju. Pokazano te¿ kompetencje Prezydenta odnoœnie Krajowej Rady.
W temacie pracy zasygnalizowane zosta³y tak¿e przemiany w strukturze organów reguluj¹cych bran¿ê radia i telewizji po uzyskaniu przez
Ukrainê niepodleg³oœci. Okreœlone zostaj¹ zarazem ramy prawne, odpowiedzialnoœæ, prawa i obowi¹zki Krajowej Rady.
Celem pracy jest okreœlenie statusu, miejsca i funkcji, jakie pe³ni
obecna rz¹dowa instytucja w ukraiñskim systemie prasowym. Tak za³o¿ony cel podstawowy ujawnia potrzebê przedstawienia Krajowej
Rady jako instytucji prawnej, regulowanej szeregiem przepisów o charakterze sankcjonuj¹cym. Zadaniem nie mniejszej wagi sta³o siê ustalenie i opisanie wzajemnych relacji, jakie zachodz¹ pomiêdzy normami
prawnymi a decyzjami Krajowej Rady. Moim zamiarem by³o tak¿e zebranie, zweryfikowanie oraz zestawienie i opisanie sytuacji w systemie
prasowym Ukrainy. Analiza ukraiñskich normatywnych dokumentów
zmierza do uzyskania odpowiedzi na pytania o sens i podstawy dzia³alnoœci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Ukrainy oraz funkcje, jakie
ona spe³nia.
Celem podejmowanych zadañ nie by³o jednak wykazanie cenzorskiego
charakteru instytucji Krajowej Rady. Zmierza³am natomiast do opisania
zalet i niekonsekwencji ustawodawstwa. W pracy zostaje tak¿e poruszona
kwestia identyfikacji zadañ pañstwowej instytucji oraz kryteria jej istnie-

W

58

Svitlana Travinska

SP 1 ’10

nia. Odrêbn¹ grupê zagadnieñ stanowi problematyka zwi¹zana z procedur¹ powo³ywania cz³onków Krajowej Rady. Podjêto zarazem próbê
dokonania analizy szczegó³owych w³aœciwoœci mianowania na cz³onka
Krajowej Rady oraz uwarunkowanie bycia cz³onkiem.
Ramy czasowe pracy wyznacza zasadniczo data uzyskania niepodleg³oœci (lata 90. XX w.) i obecny stan prawny na Ukrainie. W swym
g³ównym nurcie praca obejmuje zatem stan, jaki wytworzy³ siê po uchwaleniu ustawy o Telewizji i Radiofonii oraz ustawy o Krajowej Radzie
Ukrainy Radiofonii i Telewizji. Akcent zostaje zatem po³o¿ony na aktualne rozwi¹zania instytucjonalne i prawne. Przedstawiam Krajow¹ Radê
Ukrainy Radiofonii i Telewizji, jako instytucjê, która nie jest tworem samodzielnym, lecz instytucj¹ ulegaj¹c¹ rozwojowi pod wp³ywem wydarzeñ spo³ecznych i politycznych.
Podstawowa teza pracy zak³ada, ¿e Krajowa Rada Ukrainy Radiofonii
i Telewizji jest konstytucyjnym, sta³ym, kolegialnym organem, którego
celem jest nadzorowanie zgodnoœci z prawem Ukrainy w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz stoi na stra¿y wolnoœci s³owa, prawa do informacji
oraz dba o interes publiczny w radiofonii i telewizji.
W pracy odtworzono rodowód Krajowej Rady Ukrainy. Podjêto zarówno próbê zidentyfikowania i scharakteryzowania prawide³ obowi¹zuj¹cych w systemie organów w³adzy w polityce informacyjnej. Omawia siê
tak¿e rzeczywiste i postulowane ramy normatywne, w jakich dzia³a Krajowa Rada, jej funkcje, wskazuje siê zarówno na cechy stanowi¹ce jej
u¿ytecznoœci, jak i szkodliwoœci dla systemu prasowego. Opisano kompetencje urzêdu Prezydenta w zakresie dzia³alnoœci Krajowej Rady.
Przedstawiono równie¿ badanie aktualnego stanu, procesu i warunków
dzia³alnoœci Krajowej Rady. W pracy znajduj¹ odbicie analizy normatywnych dokumentów, na podstawie których opiera siê prowadzona polityka
pañstwa w sferze informacyjnej.
Zamiarem moim by³o zebranie i wykorzystanie materia³u Ÿród³owego o charakterze normatywnym, prawnym i dokumentacyjnym, a tak¿e
uporz¹dkowanie informacji na dany temat. Zebrany materia³ badawczy
poddano analizie. Metodê badawcz¹ zastosowan¹ w pracy by³o badanie aktów prawnych oraz ich porównanie w za³o¿onym przedziale czasowym.
Praca opiera siê w wiêkszoœci na Ÿród³ach pisanych. Nale¿¹ do
nich w szczególnoœci Ÿród³a urzêdowe, zw³aszcza obowi¹zuj¹ce akty
prawne normuj¹ce funkcjonowanie na Ukrainie œrodków masowego
przekazu.
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Rodowód historyczny Krajowej Rady Ukrainy
Radiofonii i Telewizji
21 grudnia 1993 r. nabra³a mocy prawnej ustawa o Telewizji i Radiofonii1, która po raz pierwszy zadeklarowa³a utworzenie na Ukrainie reguluj¹cego i kontroluj¹cego organu pañstwowego w systemie mediów
elektronicznych – Krajowej Rady Ukrainy Radiofonii i Telewizji. Natomiast 25 kwietnia 1994 roku Prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk podpisa³ odpowiedni dekret o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji2. Ww.
dekret zatwierdzi³ pierwszy sk³ad Krajowej Rady i wyznaczy³ jej kompetencje. Cz³onkami Krajowej Rady zostali przedstawiciele nauki, kultury,
sztuki, doœwiadczeni fachowcy: V. Barsuk (przewodnicz¹cy), A. Mikhailenko, A. Moskalenko, V. Pohorilko, M. Popovic, V. Cendrovsky, A. Jaremczuk.
Nastêpnie 3 czerwca 1994 r. Prezydent wyda³ dekret o Tymczasowym Regulaminie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który by³ ju¿ zapowiadany w poprzednim dekrecie3. Dokument ten za³o¿y³ g³ówne cele, zasady,
zadania, funkcje Krajowej Rady i okreœli³ obowi¹zki. Pos³u¿y³ równie¿
jako podstawa do ustawy o Krajowej Radzie Ukrainy Radiofonii i Telewizji.
Nowo wybrany Prezydent Ukrainy Leonid Kuchma swoim dekretem
z dnia 1 sierpnia 1994 r. rozwi¹za³ wczeœniej utworzon¹ Krajow¹ Radê
Radiofonii i Telewizji oraz odwo³a³ dekret o Tymczasowym Regulaminie

Çàêîí Óêðà¿íè „Ïðî òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ”, ¹ 3759-XII â³ä
21.12.1993, ç³ çì³íàìè ²ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ³ç Çàêîíàìè N 75/95-ÂÐ â³ä
28.02.95, N 198/95-ÂÐ â³ä 02.06.95, N 70/97-ÂÐ â³ä 14.02.97, N 595/97-ÂÐ â³ä
22.10.97, N 196/98-ÂÐ â³ä 05.03.98, N 193-XIV â³ä 20.10.98, N 998-XIV â³ä
16.07.99, N 1642-III â³ä 06.04.2000, N 1709-III â³ä 11.05.2000, N 2680-III â³ä
13.09.2001, N 2921-III â³ä 10.01.2002, N 744-IV â³ä 15.05.2003, N 762-IV â³ä
15.05.2003, N 871-IV â³ä 22.05.2003, N 1294-IV â³ä 20.11.2003, N 1407-IV â³ä
03.02.2004, N 2810-IV â³ä 06.09.2005, N 3099-IV â³ä 17.11.2005, N 3253-IV â³ä
21.12.2005, N 3317-IV â³ä 12.01.2006, N 145-VI â³ä 18.03.2008, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, 18.12.2009.
2
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 25.04.1994, ¹ 186/94 „Ïðî Íàö³îíàëüíó Ðàäó
ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ”. Utraci³ moc na podstawie Dekretu Prezydenta N 420/94 â³ä
01.08.94. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, 18.12.2009.
3
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 13.06.1994, ¹ 280/94 „Ïðî òèì÷àñîâå
ïîëîæåííÿ ïðî Íàö³îíàëüíó Ðàäó ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ”. Utraci³ moc na podstawie Dekretu Prezydenta N 420/94 â³ä 01.08.94, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, 18.12.2009.
1
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Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako ten, który nie jest zgodny
z obowi¹zuj¹cym ustawodawstwem Ukrainy4.
Rada Najwy¿sza Ukrainy 15 grudnia 1994 r. zatwierdzi³a now¹
uchwa³ê o Tymczasowym Regulaminie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji5. Obowi¹zywa³a ona do momentu wejœcia w ¿ycie jednolitej ustawy
Ukrainy o Krajowej Radze. Zarówno Parlament jak równie¿ Prezydent
powo³ali przys³uguj¹c¹ im liczbê cz³onków Krajowej Rady. Na wniosek
przewodnicz¹cego Rady Najwy¿szej O. Moroza zostali desegnowani:
V. Petrenko (przewodnicz¹cy), I. Maschenko, V. Pohorilko, A. Jaremczuk, a na wniosek Prezydenta L. Kuchmy: O. Kochektov, V. Kudin, A. Lachow, M. Slobodyan6. T¹ datê uznaje siê za oficjaln¹ datê utworzenia
Krajowej Rady, poniewa¿ wtedy po raz pierwszy wybrano sk³ad
KRURiT.
W danym okresie Krajowa Rada wykona³a znakomit¹ pracê w podstawowej strukturyzacji przestrzeni informacyjnej pañstwa, tworz¹c konkurencyjne œrodowisko w mediach elektronicznych, k³ad¹c podwaliny pod
rozwój regionalnych sieci.
Nowy rozdzia³ w historii Krajowej Rady rozpocz¹³ siê po przyjêciu
Konstytucji w czerwcu 1996 roku, poniewa¿ Konstytucja okreœli³a procedur¹ powo³ywania cz³onków Krajowej Rady wœród kompetencji Parlamentu i Prezydenta. Ustawa z dnia 23.09.1997 r. o Krajowej Radzie
Ukrainy Radiofonii i Telewizji rozszerzy³a jej uprawnienia, jasno okreœlaj¹c zadania i funkcje7. Dana uchwa³a ustawodawcza umocni³a uprawnienia Krajowej Rady. Dalej nastêpowa³y rotacje cz³onków Krajowej Rady,
jednak nie mia³o to wp³ywu na ogóln¹ politykê informacyjn¹, która by³a
wzmocniona normatywnymi aktami, a proces rotacyjny przebiega³ tak jak

Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 1 ñåðïíÿ 1994 ð. ¹420/94 „Ïðî Óêàçè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 25.04.1994 ¹ 186 òà â³ä 3.06.1994 ¹ 280”, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, 18.12.2009.
5
Ïîñòàíîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 15.12.1994, ¹ 293/94-Â „Ïðî
ïðîåêò Ïîëîæåííÿ ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó Óêðà¿íó ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ
³ ðàä³îìîâëåííÿ”, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, 13.12.2009.
6
Opracowano za danymi Krajowej Rady Ukrainy Radiofonii i Telewizji,
http://www.nrada.gov.ua/cgi-bin/go?page=59, 19.12.2009.
7
Çàêîí Óêðà¿íè „Ïðî Íàö³îíàëüíó Ðàäó Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ
³ ðàä³îìîâëåííÿ”, N 538/97-ÂÐ â³ä 23.09.1997 ðîêó, ³ç çì³íàìè çã³äíî çàêîí³â
N 3317-IV â³ä 12.01.2006, N 1722-VI â³ä 17.11.2009, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, 18.12.2009.
4
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jest on przewidziany w ww. ustawie. W tym okresie zadaniem Krajowej
Rady by³o opracowanie i zatwierdzenie szeregu wa¿nych przepisów
dotycz¹cych licencjonowania i kontroli przestrzegania prawodawstwa
standardów transmisji. Rozpoczêto aktywny proces licencjonowania kablowej i satelitarnej transmisji, wprowadzono wizualne klasyfikacyjne
symbole telewizyjne przeznaczone dla ró¿nych grup wiekowych widzów.
Rozszerzy³y siê sieci telewizyjne i radiowe o takie kana³y, jak: ICTV,
STB, Novy Kanal, TET, Tonis, Ukraina. Stworzono potê¿ne sieci stacji
FM, utworzono internetow¹ stronê Krajowej Rady, uruchomiono Biuletyn Krajowej Rady Ukrainy Radiofonii i Telewizji.
Nastêpnym etapem w historii tworzenia Krajowej Rady by³o powo³anie nowych cz³onków. W marcu 2005 roku Rada Najwy¿sza Ukraina
wybra³a nowych cz³onków: T. Lebedeva, V. Ponedilko, V. Szevczenko,
J. Plaksuk. Równie¿ Prezydent w ramach przys³uguj¹cej mu puli powo³a³
nastêpne osoby: A. Muroszniczenko, I. Kurus, V. Liasowski, J. Storozuk.
Nowy sk³ad og³osi³ podstawowe zasady dzia³ania Krajowej Rady i jej
priorytety. Bezwzglêdnymi zas³ugami tego sk³adu by³o tworzenie przestrzeni informacyjnej i audiowizualnej Ukrainy wy³¹cznie tylko przez
Krajow¹ Radê jako specjalny organ legislacyjny, który ma prawo do wydawania licencji dla nadawców na zasadach konkurencyjnych. Krajowa
Rada nie mia³a zamiaru dokonaæ przegl¹du i cofaæ wczeœniejszych decyzji, jeœli zosta³y podjête zgodnie z prawem i procedur¹ okreœlon¹ ustaw¹.
Krajowa Rada bêdzie zwracaæ siê do S¹du Najwy¿szego Ukrainy i innych
odpowiednich organów w celu rozwi¹zywania sprzecznoœci w stosowaniu
prawa i zapobiegania powi¹zanym i wzajemnie wykluczaj¹cym siê decyzjom, je¿eli przekroczono kompetencje w sprawach nadawców. Krajowa
Rada rozpoczê³a pracê nad koncepcj¹ rozwoju informacyjnej przestrzeni
i aktualizacj¹ przepisów prawnych, na podstawie kompleksowej analizy
sytuacji. Zaczê³a zbieranie szczegó³owych informacji na rynkach regionalnych w celu ustalenia warunków dla przysz³ych uczestników na nadawanie w eterze. Krajowa Rada z aprobat¹ przyjê³a pomys³ stworzenia
radiofonii i telewizji publicznej na Ukrainie i wyra¿a gotowoœæ pracy
zgodnie z zadaniami i kompetencjami okreœlonymi w ustawie. Krajowa
Rada deklarowa³a otwartoœæ do pracy z dziennikarzami i pracownikami
mediów z ró¿nych komitetów i grup roboczych. Takimi zasadami Krajowa Rada kieruje siê w swojej pracy nadal.
W nastêpnej kolejnoœci nast¹pi³y zmiany w sk³adzie Krajowej Rady ze
strony prezydenckiego powo³ywania. Zgodnie z dekretami Prezydenta z dnia
7 lutego 2007 r. J. Storozuka odwo³ano z funkcji cz³onka cz³onków Krajowej
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Rady8, a wyznaczono nowego – T. Mokridi9. Równie¿, dekret Prezydenta
N 961/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. odwo³a³ ze stanowiska cz³onka
Krajowej Rady V. Liasowskiego10, który zajmowa³ tak¿e stanowisko sekretarza odpowiedzialnego. Odpowiednio do nowego dekretu N 962/2009
z t¹ sam¹ dat¹ powo³ano do sk³adu KRURiT nowego cz³onka O. Golovatenko11. Jeszcze wczeœniej, 8 kwietnia 2009 r. cz³onek V. Szewczenko
poda³ siê do dymisji jako przewodnicz¹cy Krajowej Rady, a 21.04.2009 r.
Krajowa Rada na posiedzeniu przyjê³a jego podanie o dymisjê zgodnie
z ustaw¹ o Krajowej Radzie. Równie¿ I. Kurus, pierwszy zastêpca przewodnicz¹cego poda³ siê do dymisji. Podanie zosta³o przyjête z zadowoleniem.
Ponownie wybrano pierwszego zastêpcê A. Muroszniczenko, natomiast przewodnicz¹cego Krajowej Rady do obecnej chwili nie wybrano12.
Konkluduj¹c, takie rotacje mog¹ prowadziæ do blokady pañstwowego
organu w³adzy, co jest niedopuszczalne i niepo¿¹dane w spo³eczeñstwie
demokratycznym.

Status prawny Krajowej Rady Ukrainy Radiofonii i Telewizji
Status Krajowej Rady Ukrainy Radiofonii i Telewizji (dalej: KRURiT)
okreœlony w art. 1 w Ustawie o Krajowej Radzie Ukrainy Radiofonii i Telewizji traktuje j¹ jako organ konstytucyjny, sta³y, czynny i kolegialny.
Celem jest nadzorowanie zgodnoœci z prawem Ukrainy w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz wykonywania obowi¹zków regulacyjnych na
podstawie ustaw13. Krajowa Rada stoi na stra¿y wolnoœci s³owa, prawa do
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2007, ¹ 96/207 „Ïðî çâ³ëüíåííÿ
Þ. Ñòîðîæóêà ç ïîñàäè ÷ëåíà Íàö³îíàëüíó Ðàäó Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ”, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, 19.12.2009.
9
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2007, ¹ 97/207 „Ïðî ïðèçíà÷åííÿ
Ò.Ìîêð³ä³ íà ïîñàäó ÷ëåíà Íàö³îíàëüíó Ðàäó Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ”,
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, 19.12.2009.
10
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2007, ¹ 961/209 „Ïðî çâ³ëüíåííÿ
B. Ëÿñîâñüêîãî ç ïîñàäè ÷ëåíà Íàö³îíàëüíó Ðàäó Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ”,
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, 19.12.2009.
11
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2007, ¹ 962/209 „Ïðî ïðèçíà÷åííÿ
Î. Ãîëîâàòåíêî íà ïîñàäó ÷ëåíà Íàö³îíàëüíó Ðàäó Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ”,
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, 19.12.2009.
12
Opracowano na podstawie danych strony internetowej Òåëåêðèòèêè,
http://www.telekritika.ua/news/2009-04-21/45143, 19.12.2009.
13
ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó Ðàäó Óêðà¿íè…”.
8
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informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Krajowa Rada
ma osobowoœæ prawn¹ i ma swoj¹ piecz¹tk¹ z wizerunkiem god³a Ukrainy. Krajowa Rada w swojej dzia³alnoœci kieruje siê Konstytucj¹ Ukrainy,
ustaw¹ o Telewizji i Radiofonii, ustawami: o Krajowej Radzie Ukrainy
Radiofonii i Telewizji, o Informacji, o Prawie Autorskim i Pokrewnych
Prawach, o Publicznej Telewizji i Radiofonii, o Ochronie Moralnoœci Publicznej i innymi przepisami Ukrainy.
Poniewa¿ KRURiT jest organem konstytucyjnym, na pi¹tej sesji Rada
Najwy¿sza Ukrainy przyjê³a Konstytucjê, która okreœli³a procedurê powo³ywania cz³onków wœród kompetencji Parlamentu i Prezydenta. W art. 85
czêœæ 20 Konstytucji stwierdzono pe³nomocnictwo Rady Najwy¿szej,
a w art. 106 czêœæ 13 okreœlono kompetencje Prezydenta. Czytamy tam o:
„powo³aniu i zwolnieniu po³owy sk³adu Krajowej Rady Ukrainy Radiofonii i Telewizji”14. Taka specjalna procedura, któr¹ przewidziano w Konstytucji daje pewnoœæ, ¿e Krajowa Rada jest organem konstytucyjnym.
Krajowa Rada nie mo¿e przekazaæ swoich uprawnieñ osobom trzecim.
Poniewa¿ kolegialnoœæ Krajowej Rady polega na tym, ¿e wszelkie decyzje s¹ podejmowane wy³¹cznie na posiedzeniach Krajowej Rady przez
g³osowania, które s¹ otwarte. Cz³onek Krajowej Rady nie mo¿e jednostronnie wykonywaæ zadania powierzonego Krajowej Radzie. Jednoosobowe podejmowanie decyzji jest niemo¿liwe. Posiedzenie Krajowej Rady
jest wa¿ne, jeœli uczestniczy w nim, co najmniej szeœciu cz³onków. Decyzjê Krajowej Rady uwa¿a siê za podjêt¹, je¿eli g³osowa³o, co najmniej
piêciu cz³onków. Potem decyzjê w ci¹gu trzech dni podpisuje przewodnicz¹cy i odpowiedzialny sekretarz Krajowej Rady lub osoby, które wykonuj¹ ich obowi¹zki. W przypadku odmowy przewodnicz¹cego Krajowej
Rady podpisania decyzji mo¿e ona byæ podpisana przez piêciu cz³onków
Krajowej Rady, którzy brali udzia³ w posiedzeniu. Kolegialnoœæ Krajowej
Rady ujawnia siê dziêki uzgodnionej wspó³pracy. Taka kolegialnoœæ mo¿e
dzia³aæ tak w jedn¹ stron¹, czyli dla dobra polityki informacyjnej i odwrotnie.
Stosownie do artyku³u 6 Konstytucji Ukrainy pañstwowa w³adza na
Ukrainie dzieli siê na ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹15. Odpowiednio do takiej zasady, w³adza pañstwowa realizuje swoje funkcje
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè â³ä 28.06.1996, ³ç çì³íàìè çã³äíî ³ç Çàêîíîì
N 2222-IV â³ä 08.12.2004, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi,
10.12.2009.
15
Ibidem.
14
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przez okreœlone organy pañstwowe. System organów w³adzy wykonawczej na Ukrainie mo¿na podzieliæ na: wy¿sze, centralne oraz lokalne16.
Rada Krajowa w centralnym organie w³adzy wykonawczej ma specjalny
status, poniewa¿ ma ona okreœlone Konstytucj¹ i ustawodawstwem Ukrainy szczególne zadania i pe³nomocnictwa. W stosunku do niej ustala siê
specjalny tryb utworzenia, reorganizacji, likwidacji, znajduj¹cej siê pod
kontrol¹ z obowi¹zkiem sk³adania sprawozdañ, a tak¿e mianowania
i zwolnienia kierowników. Na czele centralnego organu w³adzy wykonawczej ze specjalnym statusem stoi przewodnicz¹cy.
Zgodnie z art. 3 dzia³alnoœæ Krajowej Rady opiera siê na zasadach legalnoœci, niezale¿noœci, obiektywizmu, przejrzystoœci, dostêpnoœci do
publicznej wiadomoœci, z uwzglêdnieniem aspektów kulturowych, ideologicznych i ró¿norodnoœci pogl¹dów politycznych w spo³eczeñstwie.
Bierze siê te¿ pod uwagê powszechnie uznane miêdzynarodowe normy
i standardy w radiofonii i telewizji17.

Przedmiot dzia³alnoœci i kompetencje KRURiT
Krajowa Rada Ukrainy Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym stoj¹cym na stra¿y wolnoœci s³owa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Zgodnie z artyku³em 13 ustawy
o Krajowej Radze Ukrainy Radiofonii i Telewizji, Krajowa Rada, po
pierwsze, jest organem nadzorczym, do zadañ której nale¿y w szczególnoœci:
– nadzór nad zapewnieniem zgodnoœci z wymaganiami przepisów prawnych dotycz¹cych nadawania us³ug w dziedzinie radiofonii i telewizji;
– nadzór nad przestrzeganiem wymogów licencji nadawczych odpowiednio do prawa Ukrainy w zakresie reklamy i sponsoringu w radiofonii
i telewizji;
– zapewnienia zgodnoœci z warunkami licencji;
– nadzór nad przestrzeganiem licencji, okreœlonych prawem regu³ wypowiedzi w czasie kampanii wyborczej i referendum;
– nadzór nad przestrzeganiem norm i przepisów technicznych programów radiowych i telewizyjnych;
16
S. Travinska, W³adza wykonawcza w teraŸniejszych warunkach, Zbiór prac naukowych z materia³ami konferencji, 20–21 kwietnia 2007 r., Kijów 2007, s. 57.
17
ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó Ðàäó Óêðà¿íè…”.
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– nadzór nad przestrzeganiem prawa Ukrainy przez nadawców progra-

mów w dziedzinie kinematografii;
– nadzór nad przestrzeganiem wymogów ustawodawstwa Ukrainy odno-

œnie udzia³u produktów krajowych w programach oraz do u¿ywania jêzyka narodowego w przekazach programowych;
– nadzór nad przestrzeganiem prawa do ochrony moralnoœci publicznej;
– nadzór nad przestrzeganiem wymogów przepisów w sprawie udzia³u
inwestycji zagranicznych w statutowych funduszach nadawców;
– wykorzystanie w ramach swoich kompetencji sankcji zgodnie z prawem;
– oficjalny monitoring programów telewizyjnych oraz radiowych18.
Po drugie, Krajowa Rada wykonuje funkcje regulacyjn¹ w ramach
ustawodawstwa Ukrainy w dziedzinie radiofonii i telewizji, a mianowicie:
– przyznawanie i rozszerzanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych oraz telewizyjnych;
– licencjonowanie us³ug operatorów kablowych;
– udzia³ w opracowaniu i zatwierdzeniu projektu tabeli krajowego podzia³u pasm czêstotliwoœci Ukrainy i planu wykorzystania zapasów
czêstotliwoœci Ukrainy;
– okreœlenie warunków rozwoju wykorzystania i identyfikacji u¿ytkowników zasobów czêstotliwoœci przeznaczonych na potrzeby nadawców;
– zapewnienie i promowanie konkurencji w dzia³alnoœci TV i radia
wszystkich form w³asnoœci, zgodnie z wymogami prawodawstwa;
– stworzenie warunków, zapobiegaj¹cych usuniêciu ograniczeñ lub
zak³óceniu konkurencji w przestrzeni informacyjnej;
– prowadzenie pañstwowego rejestru nadawców telewizyjnych i radiowych programów na Ukrainie19.
Po trzecie, uprawnienia Krajowej Rady w sprawie organizacji i perspektywy rozwoju nadawania programów:
– udzia³ w realizacji i rozwoju polityki pañstwa w bran¿y telewizji i radiofonii;
– opracowanie i zatwierdzenie Krajowego Planu rozwoju przestrzeni informacyjnej;
– analiza stanu nadawania programów w Ukrainie;

18
19

Zob. art. 13 ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó…”.
Zob. art. 14 ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó...”.
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– decyzje w sprawie tworzenia i rozwoju radiofonii i telewizji, sieci trans-

misji, sieci telewizji, które wymagaj¹ u¿ycia zapasów czêstotliwoœci.
W celu okreœlenia rozwoju technicznego wielokana³owych sieci telewizyjnych z dzia³em wykorzystania zapasów czêstotliwoœci oraz porz¹dku konkurencji dla rozwoju technicznego, utrzymania i eksploatacji
tych sieci telewizji. Oraz dla opracowania wniosków elektromagnetycznych kompatybilnoœci urz¹dzeñ radiowych.
Wspieranie integracji ukraiñskich nadawców radiowych i telewizyjnych na œwiecie w przestrzeni informacyjnej i realizacji dzia³añ zgodnie
z miêdzynarodowymi standardami.
Uogólnienie praktyki prawnej w bran¿y telewizji i radiofonii, udzia³
w opracowywaniu propozycji poprawy prawodawstwa w tej dziedzinie.
Wspó³praca w bran¿y telewizji i radiofonii z organizacjami miêdzynarodowymi, z organami w³adzy wykonawczej i organizacjami pozarz¹dowymi w innych krajach. Okreœlenie trybu prowadzenia dokumentacji,
tworzenia rejestru kopii nadawanych programów w celu tworzenia tymczasowego archiwum nadawczego oraz tworzenie archiwalnego funduszu
zgodnie z prawem Ukrainy. Utworzenie i utrzymywanie pañstwowego archiwum programów telewizyjnych i radiowych Ukrainy w sposób przewidziany przez prawo20.
Do wy¿ej wymienionych kompetencji Krajowej Rady dodaje siê coroczne sprawozdanie z dzia³alnoœci Krajowej Rady. Dzia³ania Krajowej
Rady zgodnie z prawem ukraiñskim s¹ otwarte i jej decyzje dostêpne s¹
dla wszystkich uczestników stosunków w sferze informacyjnej. Krajowa
Rada przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci, publikuje je do 1 lutego po roku sprawozdawczym i natychmiast wysy³a raport do
Najwy¿szej Rady i Prezydenta Ukrainy. Roczne sprawozdanie Krajowej
Rady prezentuje jej przewodnicz¹cy na posiedzeniu Rady Najwy¿szej
Ukrainy21. Za 2009 rok Prezydent Ukrainy zaakceptowa³ ju¿ sprawozdanie z dzia³alnoœci Krajowej Rady, o czym poinformowano publicznoœæ na
oficjalnej internetowej stronie Krajowej Rady.
W tym sprawozdaniu zaznacza siê wyniki i wykonania zgodnie z opracowanym krajowym planem rozwoju przestrzeni informacyjnej. Przedstawia
siê wiadomoœci o zmianach dokonanych w ci¹gu okresu sprawozdawczego
w krajowym planie rozwoju, wyniki procesu koncesyjnego, informacje na

20
21

Zob. art. 15 ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó…”.
Zob. art. 16 ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó…”.
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temat dotrzymania nadawcom warunków koncesji, zgodnoœci z wymogami
transmisji w sprawie udzia³u produktów krajowych w programach, dotrzymania wymogów przepisów transmisji dotycz¹cych reklamy i sponsoringu. Oraz informacji na temat obowi¹zków prawnych do udzia³u
kapita³u zagranicznego w kapitale autoryzowanym telewizyjnych i radiowych organizacji tak¿e wymogów co do ustawowych dokumentów, informacji o za³o¿ycielach (w³aœcicielach) telewizji i radia, ocenie poziomu
konkurencji i monopolizacji rynku informacyjnego. Równie¿ po wyborach22 i referendach23 Krajowa Rada publikuje sprawozdanie w sprawie
przestrzegania przez niektórych nadawców prawa nadawania w czasie
kampanii wyborczych i referendów. Na podstawie raportu Krajowej Rady
Najwy¿sza Rada Ukrainy mo¿e wyraziæ votum nieufnoœci Krajowej Radzie. Je¿eli podobnie krytyczne stanowisko zajmie Prezydent Ukrainy,
prowadzi to do dymisji wszystkich cz³onków Rady Krajowej24.
Krajowa Rada w ramach swoich uprawnieñ podejmuje decyzje, opracowuje odpowiednie przepisy, zasady i instrukcje zatwierdzone decyzjami Krajowej Rady, organizuje i nadzoruje sposób ich realizacji, a tak¿e
wydaje zalecenia25. Decyzje Krajowej Rady w ramach jej uprawnieñ obowi¹zuj¹ na ca³ym terytorium Ukrainy (zgodnie z Konstytucj¹ Ukrainy
terytorium jest niepodzielne i jednolite)26. Tote¿ Krajowa Rada jest centralnym organem w³adzy wykonawczej ze specjalnym statusem i posiada
takie uprawnienia, jakich nie mo¿e mieæ inny organ w³adzy. Jej specjalna
misja jest okreœlona w Konstytucji i ustawie Ukrainy o kolejnoœci powstawania, reorganizacji, likwidacji, usuwaniu, odpowiedzialnoœci, powo³ywaniu i odwo³ywaniu przewodnicz¹cego. Wraz z w³adzami wykonawczymi
mo¿e ona wydawaæ wspólne decyzje w kwestii dzia³añ w bran¿y transmisji radiowych i telewizyjnych27. Na przyk³ad, ¿eby otrzymaæ licencj¹ na
rozpowszechnianie programów w sieciach kablowych, któr¹ wydaje Krajowa Rada, trzeba mieæ licencjê Krajowej Komisji ds. Komunikacji
22

Zgodnie z art. 71 Konstytucji Ukrainy: „Wybory do organów w³adzy pañstwowej i samorz¹dów lokalnych”.
23
Zgodnie z art. 72 Konstytucji Ukrainy: „Ogólno ukraiñskie referendum wyznaczane jest przez Rad¹ Najwy¿sz¹ i Prezydenta Ukrainy”.
24
Od momentu powstania Krajowej Rady, tj. 15.12.1994 r., jeszcze nie by³o takiego przypadku.
25
Tak np., KRURiT przyjê³a zasady prowadzenia konkursów odnoœnie otrzymania koncesji, które s¹ zatwierdzone decyzj¹ KRURT z dnia 16.04.2003 r. N 476.
26
Zob. art. 2 Konstytucji Ukrainy.
27
Zob. art. 17 ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó…”.
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zezwalaj¹c¹ na rozprowadzanie w sieci kablowej. Efektem takiej „wspó³pracy” Krajowej Rady z innymi organami w³adzy jest to, ¿e nadawca czasami
jest zdezorientowany tymi w¹tkami i chodzeniem po korytarzach w³adzy.
Bior¹c pod uwag¹ fakt, ¿e na Ukrainie ponad 1500 przedsiêbiorstw28,
które dzia³aj¹ w sferze radiowej i telewizyjnej, jest to olbrzyma „armia”.
Jednak w Krajowej Radzie stworzono „jedno okienko”, które udziela
ró¿norodnej informacji odnoœnie uzyskania licencji, rozpowszechniania
programów w sieciach kablowych, przyznawania koncesji na rozpowszechnienie programów, listy programów dozwolonych do transmisji,
konsultacje odnoœnie ró¿nych zmian prawnych w przestrzeni informacyjnej.
Organizacja takiego „konsultacyjnego okienka” bardzo u³atwia nadawcom
zrozumienie jednolitego procesu dzia³aj¹cego w aparacie biurokratycznym
oraz poprawia zrozumienie pomiêdzy funkcjonariuszami i konsumentami.
Zmiany w dzia³alnoœci Krajowej Rady odnoœnie polepszenia obs³ugi konsumenta trwaj¹ i postêpowania w dobrym kierunku s¹ widoczne.

Powo³ywanie cz³onków Krajowej Rady Ukrainy Radiofonii
i Telewizji przez Najwy¿sz¹ Radê i Prezydenta
Krajowa Rada jest organem kolegialnym, który sk³ada siê z oœmiu
osób. Spoœród nich czterech cz³onków jest niezale¿nych powo³ywanych
przez Najwy¿sz¹ Radê a czterech cz³onków przez Prezydenta. Krajowa
Rada jest upowa¿niona do pe³nienia swoich obowi¹zków, je¿eli powo³ywano nie mniej ni¿ szeœciu jej cz³onków29. Kadencja cz³onka Krajowej
Rady trwa piêæ lat, licz¹c od dnia jego powo³ania za wyj¹tkiem przewidzianym w art. 8 Ustawy o Krajowej Radzie Ukrainy Radiofonii i Telewizji30.

28

Za materia³ami KRURiT o Pañstwowym rejestrze na 1.07.2009 r.
http://www.nrada.gov.ua/cgi-bin/go?page=93, 29.11.09.
29
Zob. art. 4 ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó…”. Ustawa nie przewiduje proporcji
powo³anych cz³onów przez Rad¹ Najwy¿sz¹ i Prezydenta w przypadku szeœciu
cz³onków.
30
Zgodnie z art. 8 ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó…”: „Odwo³anie cz³onka przed
up³ywem kadencji mo¿liwe w przypadku z³o¿enia wniosku o zwolnienie z w³asnej
woli lub dymisji, przerywanie obywatelstwa lub wyjazd na trwa³e zamieszkanie poza
Ukrain¹, wejœcie w ¿ycie wyroku s¹du, choroby trwa³ej d³u¿szej ni¿ 6 miesiêcy uniemo¿liwiaj¹cej sprawowanie funkcji za potwierdzeniem przez s¹d opinii lekarskiej, nie
uczestniczenie w posiedzeniach Krajowej Rady bez przyczyny w ci¹gu dwóch miesiêcy, uznanie niezdolnoœci do czynnoœci prawnej, podjêcia innej pracy, posiadanie
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Ww. ustawa przewiduje powtórne bycie cz³onkiem Krajowej Rady.
Zgodnie z art. 4 ustawy jedna i ta sama osoba mo¿e byæ ponownie
powo³ana na cz³onka Krajowej Rady tylko raz. Ale nie ma ¿adnego aktu
prawnego, który przewidzia³by zakaz powrotu by³ego cz³onka do sk³adu
Krajowej Rady po up³ywie piêcioletniej przerwy. Ustawa wymaga równie¿
od cz³onków Krajowej Rady szczegó³owych kwalifikacji. Aby znaleŸæ siê
w sk³adzie KRURiT cz³onkowie musz¹ spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria: byæ
obywatelem Ukrainy oraz posiadaæ wysokie kwalifikwacje w jednej z nastêpuj¹cych dziedzin: dziennikarstwie, prawie, zarz¹dzaniu w œródkach
masowego przekazu. Mog¹ to byæ równie¿ przedstawiciele nauki, kultury,
sztuki, którzy maj¹ wy¿sze wykszta³cenie oraz doœwiadczenie zawodowe
z danej dziedziny minimum 5-letnie. Od cz³onków wymaga siê te¿ znajomoœci jêzyka narodowego, zamieszkania na Ukrainie w ci¹gu ostatnich
dziesiêciu lat, jak równie¿ nie bycia w wieku emerytalnym w momencie
powo³ywania31. Na cz³onka KRURiT nie mo¿e byæ powo³ana osoba, która
obci¹¿ona jest wyrokiem karalnym za przestêpstwa z winy umyœlnej, je¿eli karalnoœci nie usuniêto w ustalonym porz¹dku.
Mianowanie cz³onków KRURiT przez Rad¹ Najwy¿sz¹ Ukrainy odbywa siê w nastêpuj¹cej procedurze. Odpowiednio do art. 5 ustawy
o KRURiT Parlament Ukrainy powo³uje cz³onków Krajowej Rady
w ci¹gu dwóch miesiêcy od daty zakoñczenia kadencji poprzednich
cz³onków. W ci¹gu trzech dni Komitet Wolnoœci S³owa i Informacji przy
Najwy¿szej Radzie publikuje og³oszenie w œrodkach masowego przekazu
oraz wysy³a interpelacjê do frakcji parlamentarnych o wyborach kandydatów na stanowisko cz³onka Krajowej Rady. Komitet Wolnoœci S³owa
i Informacji przyjmuje propozycje kandydatur w ci¹gu 21 dni od daty publikacji og³oszenia. Propozycje odnoœnie kandydatur na cz³onka Krajowej
Rady mog¹ przedstawiaæ tylko frakcje i grupy parlamentarne oraz krajowe stowarzyszenie fachowców dzia³aj¹ce w zakresie mediów. W ci¹gu
14 dni po up³ywie terminu przyjmowania propozycji kandydatur na stanowisko cz³onka, Komitet Wolnoœci S³owa i Informacji omawia podane

udzia³ów albo akcji spó³ki producenckiej radiowej lub telewizyjnej”. Zabroniona jest
te¿ dzia³alnoœæ zarobkowa oprócz pracy dydaktyczno-naukowej w charterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej, œmierci. Ka¿de odwo³anie cz³onka przed
up³ywem kadencji ma swoj¹ procedurê: w jednych wypadkach odwo³anie odbywa siê
przez s¹d, a w innych – przez Krajow¹ Rad¹.
31
Na Ukrainie w chwili obecnej ustawowy wiek emerytalny dla: kobiet – 55 lat,
mê¿czyzn – 60.
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nominacje i wnosi do Najwy¿szej Rady odpowiedni¹ reprezentacjê na
ka¿dego kandydata z wnioskami i zaleceniami. G³osowanie w Najwy¿szej
Radzie Ukrainy w sprawie powo³ania cz³onka Krajowej Rady odbywa siê
osobno na ka¿dego kandydata. Powo³ana na cz³onka KRURiT jest osoba,
na któr¹ g³osowa³a mianowana konstytucyjna wiêkszoœæ g³osów sk³adu
Najwy¿szej Rady32. Je¿eli wed³ug wyników g³osowania potrzebnej iloœci
cz³onków Krajowej Rady nie wybrano, przeprowadza siê powtórn¹ procedurê mianowania, od samego pocz¹tku og³oszenia konkursu przez Komitet Wolnoœci S³owa i Informacji o wyborach kandydatów na stanowisko
cz³onka Krajowej Rady33. Ww. ustawa nie przewiduje ile razy mo¿e trwaæ
taka procedura powtórnych wyborów cz³onka KRURiT; nie istniej¹ takie
ograniczenia. Zwykle taka procedura koñczy siê na pierwszym g³osowaniu, rzadsze jest drugie mianowanie na cz³onka KRURiT. Poniewa¿ wybór
poprzedzaj¹ rozmowy i dyskusje kandydatów na cz³onków Krajowej
Rady z frakcjami parlamentarnymi.
Powo³anie cz³onków Krajowej Rady przez Prezydenta Ukrainy odbywa
siê w nastêpuj¹cym trybie. Zgodnie z art. 6 ustawy, Prezydent powo³uje
cz³onków Krajowej Rady w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty zakoñczenia
pe³nomocnictwa cz³onka, który by³ mianowany przez Prezydenta. Prezydent wydaje dekret odnoœnie powo³ania cz³onka Krajowej Rady, po czym
staje siê on pe³nomocnym cz³onkiem, który przystêpuje do wykonywania
swoich obowi¹zków34. Jednak toczy siê dyskusja dotycz¹ca podstawy
prawnej do powo³ywania i odwo³ywania cz³onków Krajowej Rady. Podstawy prawne okreœla Konstytucja Ukrainy oraz ustawa o Telewizji i Radiofonii. Ustawa nie przewiduje procedury zwolnienia cz³onków Krajowej
Rady dekretem prezydenckim. W artykule 4 ustêp 3 ustawa przewiduje
tylko powo³ywanie cz³onków Krajowej Rady na okres piêciu lat. Za
wyj¹tkiem przypadków okreœlonych art. 8 i art. 16 ustêp 5 ww. ustawy
(zob. odsy³acz 30 i 24). Jednak w praktyce Prezydent w³asnym dekretem
odwo³uje cz³onków Krajowej Rady, których powo³a³. Procedura mianowania przez Prezydenta jest prostsza w porównaniu z procedur¹ powo³ania przez Najwy¿sz¹ Radê, poniewa¿ decyzja podejmowana jest
jednoosobowo i nie toczy siê ostrych dyskusji odnoœnie kandydatów, ich
zdolnoœci i kwalifikacji.
32

Zgodnie z art. 76 Konstytucji Ukrainy: „Konstytucyjny sk³ad Rady Najwy¿szej
Ukrainy stanowi 450 pos³ów”.
33
Zob. art. 5 ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó...”.
34
Zob. art. 6 ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó…”.
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Odnoœnie do art. 9 ustawy o KRURiT na czele Krajowej Rady stoi
przewodnicz¹cy, którego wybieraj¹ cz³onkowie ze swojego grona w g³osowaniu tajnym. Kandydatury na stanowisko przewodnicz¹cego Krajowej Rady wysuwa siê po przedstawieniu nie mniej ni¿ trzech cz³onków.
Wybranym przewodnicz¹cym zostaje osoba, na któr¹ g³osowa³o nie mniej
ni¿ piêciu cz³onków Krajowej Rady35. Obowi¹zki przewodnicz¹cego
Krajowej Rady zapisane s¹ w art. 9 wy¿ej wymienionej ustawy36 i w czêœci 2 rozdzia³u III regulaminu KRURiT37. Do obowi¹zków przewodnicz¹cego nale¿y w szczególnoœci:
– organizowanie dzia³alnoœci Krajowej Rady;
– proponowanie zagadnieñ do rozpatrzenia przez Krajow¹ Radê na posiedzeniu zgodnie z sugestiami cz³onków;
– przewodniczenie na posiedzeniach Krajowej Rady;
– zwo³ywanie posiedzeñ i publikacja rocznych sprawozdañ z dzia³alnoœci
Krajowej Rady oraz wysy³anie ich do Najwy¿szej Rady i Prezydenta;
– reprezentacja Krajowej Rady w organach w³adzy i samorz¹dzie;
– relacje z osobami fizycznymi i prawnymi na Ukrainie i za granic¹;
– wydawanie i podpisywanie wraz z odpowiedzialnym sekretarzem decyzji i licencji wydanych przez Krajow¹ Radê i og³aszanie ich;
– prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Gabinetu Ministrów z prawem g³osu doradczego;
– udzia³ w posiedzeniach centralnych organów w³adzy wykonawczej, innych instytucji publicznych w tych pytaniach, które odnosz¹ siê do tematu dzia³alnoœci z dziedziny radia i telewizji.
Przewodnicz¹cy Krajowej Rady dysponuje œrodkami bud¿etowymi na
utrzymanie i zabezpieczenie dzia³alnoœci Krajowej Rady oraz funduszami
pozabud¿etowymi i innymi œrodkami otrzymywanymi na rachunek Krajowej Rady, które nie s¹ zakazane przez prawo Ukrainy.
Odwo³anie przewodnicz¹cego przed up³ywem kadencji mo¿liwe jest
podobnie jak odwo³anie cz³onka Krajowej Rady przed up³ywem kadencji
(zob. przypis 30). Mo¿liwe jest równie¿ odwo³anie z w³asnej woli oraz
w razie przyjêcia odpowiedniej decyzji KRURiT. Krajowa Rada rozpatruje kwestiê odwo³ania przewodnicz¹cego przed up³ywem kadencji po pisemnym przedstawieniu nie mniej ni¿ trzech cz³onków i nie wczeœniej,
Zob. art. 9 ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó…”.
Ibidem.
37
Ðåãëàìåíò Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ, â³ä 18.02.2009, ¹ 281, http://www.nrada.gov.ua/cgi-bin/go?page=5, 8.12.2009.
35
36
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jak rok po jego wybraniu lub po poprzednim rozpatrzeniu kwestii odwo³ania przed up³ywem kadencji. Po zakoñczeniu pe³nomocnictwa przewodnicz¹cego Krajowej Rady nadal wype³nia on swoj¹ funkcjê jako
cz³onek.
Art. 10 ustawy przewiduje formy i zasady wyboru pierwszego zastêpcy, zastêpcy przewodnicz¹cego i odpowiedzialnego sekretarza Krajowej
Rady. Wybierani s¹ oni przez cz³onków Krajowej Rady w g³osowaniu tajnym. Procedura ich wyboru podobna jest do wyboru przewodnicz¹cego.
Otó¿, kandydowanie na ww. stanowiska odbywa siê po przedstawieniu
nie mniej ni¿ trzech cz³onków na ka¿d¹ pozycjê. Wybranymi na te stanowiska staj¹ siê osoby, na które g³osowa³o nie mniej ni¿ piêciu cz³onków
Rady Krajowej38. W ustawie omawia siê tak wa¿ny warunek jak to, ¿e
przewodnicz¹cy i sekretarz odpowiedzialny nie mog¹ byæ powo³ywani
przez ten sam organ. Czyli przy powo³aniu przewodnicz¹cego i odpowiedzialnego sekretarza przestrzega siê parytetu g³osów Rady Najwy¿szej
i Prezydenta. Mo¿e powstaæ pytanie, dlaczego te stanowiska?
Uwa¿am, po pierwsze, dla efektywnego zarz¹dzania instrumentami
w bran¿y radia i telewizji, prowadzenia polityki kierowania œródkami masowego przekazu, tworzenia polityki informacyjnej.
Po drugie, podzia³ wykonywania obowi¹zków miêdzy osobami, które
posiadaj¹ pe³niê stanowiska w ró¿nych kierunkach.
Po trzecie, zabezpieczenie przed koncentracj¹ w³adzy w jednych rêkach zarz¹dzaniem dzia³alnoœci jedynym organem w³adzy wykonawczej
w sferze radio- i telefonii.
Po czwarte, wzajemna wymienialnoœæ w razie niemo¿liwoœci spe³nienia swoich funkcji z ró¿nych powodów po to, by nie blokowaæ dzia³alnoœci pañstwowego organu.
Nastêpnie ustawa oraz czêœæ 3 rozdzia³u III regulaminu KRURiT39
okreœla pe³nomocnictwo pierwszego zastêpcy, zastêpcy oraz odpowiedzialnego sekretarza. W przypadku niemo¿liwoœci pe³nienia swoich obowi¹zków przez przewodnicz¹cego Krajowej Rady z powodu nieobecnoœci
lub niemo¿noœci funkcjê t¹ wykonuje pierwszy zastêpca przewodnicz¹cego. Zastêpca przewodnicz¹cego Krajowej Rady w czasie nieobecnoœci
przewodnicz¹cego i pierwszego zastêpcy wykonuje ich pe³nomocnictwo,
a tak¿e dzia³a jako odpowiedzialny sekretarz w razie jego nieobecnoœci

38
39

Zob. art. 10 ÇÓ „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó…”.
Zob. rozdzia³ III Ðåãëàìåíò Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè...
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lub niemo¿noœci realizacji jego funkcji40. Odpowiedzialny sekretarz przygotowuje projekt porz¹dku dziennego posiedzenia Krajowej Rady i nadzoruje przygotowywanie spraw do rozpatrzenia, podpisuje licencje udzielane
przez Krajow¹ Radê. W przypadku niewybrania albo niemo¿liwoœci lub
niechêci wykonywania swoich obowi¹zków przewodnicz¹cego przez
pierwszego zastêpcê i odpowiedzialnego sekretarza Krajowa Rada swoj¹
decyzj¹ zobowi¹zuje innych cz³onków Krajowej Rady okresowo do
spe³niania tych obowi¹zków41.
Czêœæ 7 art. 10 ustawy przewiduje wypadki przedterminowego przerwania pe³nomocnictwa funkcjonariuszy. Odwo³anie pierwszego zastêpcy,
zastêpcy, odpowiedzialnego sekretarza przed up³ywem kadencji przewiduje taka sama procedura jak i przewodnicz¹cego. Czyli mo¿liwe jest
w przypadku odwo³ania cz³onka Krajowej Rady przed up³ywem kadencji,
z w³asnej woli oraz w razie przyjêcia odpowiedniej decyzji KRURiT.
Rozpatrzenie odwo³añ pierwszego zastêpcy, zastêpcy, odpowiedzialnego
sekretarza przed up³ywem kadencji po pisemnym przedstawieniu nie
mniej ni¿ trzech cz³onków. Po zakoñczeniu pe³nomocnictwa pierwszego
zastêpcy, zastêpcy, odpowiedzialnego sekretarza Krajowej Rady nadal
pe³ni¹ oni swoje funkcje jako cz³onkowie42. Jednak ustawa nie okreœla
iloœci g³osów cz³onków KRURiT w g³osowaniu za przedterminowym
przerwaniem pe³nomocnictwa przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki osób publicznych w przypadku tak przewodnicz¹cego, jak i pierwszego zastêpcy,
zastêpcy i odpowiedzialnego sekretarza Krajowej Rady. Odwo³anie takich osób przed up³ywem kadencji bez w³asnej woli jest bardzo rzadko
spotykanym zjawiskiem, a je¿eli jest – to wiêkszoœci¹ g³osów cz³onków
Krajowej Rady.
W celu zapewnienia wykonywania zadañ i uprawnieñ w regionach
Krajowa Rada powo³uje swoich przedstawicieli. Przedstawicieli jest dwudziestu szeœciu: w Republice Autonomicznej Krym, dwudziestu czterech
województwach, miastach Kijów i Sewastopol. W Kijowie i województwie Kijowskim jeden przedstawiciel Krajowej Rady. Pe³nomocnictwa
ich wa¿ne s¹ tylko na okreœlonym terytorium, czyli zgodnie z administracyjnym podzia³em kraju. Krajowa Rada wyznacza przedstawicieli na zasadzie konkursu zgodnie z decyzj¹ na cztery lata. Przedstawiciele
Krajowej Rady s¹ pracownikami biura Krajowej Rady i wykonuj¹ funkcje
40
41
42

Zob. art. 10 „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó…”.
Ibidem.
Ibidem.
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s³u¿bowe. Odpowiednio do art. 11 ustawy, przedstawiciele Krajowej
Rady dzia³aj¹ w sposób ci¹g³y; wykonywanie ich obowi¹zków s³u¿bowych nie mo¿e byæ ³¹czone z zajmowaniem innego stanowiska w organach publicznych i prywatnych, otrzymywaniem honorariów, posiadaniem
udzia³ów albo akcji spó³ki producenckiej radiowej lub telewizyjnej. Zabroniona jest te¿ dzia³alnoœæ zarobkowa oprócz pracy dydaktyczno-naukowej w charterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej. S¹
zobowi¹zani w terminie jednego miesi¹ca od powo³ania wycofaæ siê
z za³o¿ycieli organizacji radiowych i telewizyjnych oraz pozbyæ siê udzia³ów43. Równie¿ ustawa ustala wyraŸne pe³nomocnictwa przedstawicieli
Krajowej Rady, którzy zobowi¹zani s¹ do: nadzoru nad dotrzymywaniem
umów licencji z nadawcami, wykonaniem warunków koncesyjnych, monitoringu program telewizyjnych i radiowych. Do ich obowi¹zków nale¿y
tak¿e nadzór nad przestrzeganiem licencji, okreœlonych prawem regu³ wypowiedzi w czasie kampanii wyborczej i referendum oraz poinformowanie
Centralnej Komisji Wyborczej, odpowiednich Terytorialnych Komisji Wyborczych, Krajowej Rady o ujawnionych zak³óceniach oraz wysy³anie
sprawozdañ do Krajowej Rady w sprawie naruszania prawa w dziedzinie radiofonii i telewizji44. Do tego przedstawiciele zobowi¹zani s¹ do wykonywania decyzji Krajowej Rady, postanowieñ przewodnicz¹cego, jego
zastêpców i szefa biura Krajowej Rady. Przedstawiciele Krajowej Rady
zobowi¹zani s¹ równie¿ wysy³aæ licencjobiorcom zidentyfikowane przypadki naruszenia prawa i/lub warunków licencji nie póŸniej ni¿ 10 dni po
ich wykryciu45. Zgodnie z czêœci¹ 9 rozdzia³u III regulaminu, przedstawiciele sk³adaj¹ roczne sprawozdanie na temat swojej dzia³alnoœci do Krajowej Rady do 20 grudnia i po zatwierdzeniu sprawozdañ Krajowa Rada
w ci¹gu dwóch tygodni publikuje je na obszarze, który reprezentuje dany
przedstawiciel46.
Dla wykonania swoich zadañ KRURiT ma swoj¹ jednostkê pod nazw¹
biuro Krajowej Rady (art. 12 ustawy). W³aœnie biuro s³u¿y do zabezpieczenia prawnych, naukowych, informacyjnych, organizacyjnych, logistycznych i innych dzia³añ Krajowej Rady47. Na czele biura stoi szef,
który nie mo¿e pochodziæ z grona cz³onków Krajowej Rady. Krajowa
43
44
45
46
47

Zob. art. 11 „Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó…”.
Ibidem.
Ibidem.
Zob. rozdzia³ III Ðåãëàìåíò Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè...
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Rada opracowuje i zatwierdza strukturê, listê etatow¹ i regulamin biura.
Szef oraz kierownicy jednostek biura s¹ powo³ywani i odwo³ywani przez
Krajow¹ Radê. Wygaœniêcie mandatu cz³onków Krajowej Rady nie jest
podstaw¹ do rozwi¹zania umowy o pracê z pracownikami biura. Pracownicy biura s¹ pracownikami urzêdów pañstwowych, do których stosuje siê
równie¿ ustawa o Pracownikach Pañstwowych.
Rozpatrzyliœmy organizacjê Krajowej Rady, procedurê powo³ywania
i odwo³ania cz³onków, wyborów przewodnicz¹cego, jego zastêpców, odpowiedzialnego sekretarza KRURiT. Równie¿ zapoznaliœmy siê z ich
obowi¹zkami, pe³nomocnictwami, dokumentowaniem dzia³alnoœci, procedur¹ sprawozdawcz¹, planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem
posiedzeñ Krajowej Rady. Dowiedzieliœmy siê o przedmiocie i kompetencjach Krajowej Rady. Oto, Krajowa Rada jest jedynym organem w systemie w³adzy wykonawczej, do której nale¿y kontrola i nadzór w sferze
radia i telewizji oraz ma szerokie kompetencje w danej dziedzinie.

Zakoñczenie
Krajowa Rada Ukrainy Radiofonii i Telewizji jest konstytucyjnym,
kolegialnym organem, którego celem jest nadzorowanie zgodnoœci z prawem Ukrainy w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz wykonanie obowi¹zków regulacyjnych na podstawie ustaw. Krajowa Rada stoi na stra¿y
wolnoœci s³owa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii
i telewizji. Jej dzia³alnoœæ opiera siê na zasadach legalnoœci, niezale¿noœci, obiektywizmu, przejrzystoœci, dostêpnoœci do publicznej wiadomoœci,
z uwzglêdnieniem aspektów kulturowych, ideologicznych oraz ró¿norodnoœci pogl¹dów politycznych w spo³eczeñstwie. Bierze pod uwagê powszechnie uznane miêdzynarodowe normy i standardy w radiofonii
i telewizji. S³u¿y te¿ pewnemu i wyczerpuj¹cemu przegl¹dowi problemów i uzasadnieniu decyzji. Podstawowymi zasadami dzia³ania Krajowej
Rady i jej priorytetami jest tworzenie przestrzeni informacyjnej i audiowizualnej Ukrainy. Tylko Krajowa Rada jako specjalny organ legislacyjny
jest przeznaczona do wydawania licencji dla nadawców na zasadach konkurencyjnych.
KRURiT sk³ada siê z oœmiu osób. Spoœród nich czterech cz³onków
niezale¿nych jest powo³ywanych przez Najwy¿sz¹ Radê i czterech cz³onków przez Prezydenta. Krajowa Rada jest upowa¿niona do pe³nienia swoich
obowi¹zków, je¿eli powo³ano nie mniej ni¿ szeœciu spoœród jej cz³onków.
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Krajowa Rada Ukrainy jest równie¿ organem nadzorczym i regulacyjnym, który wyznacza perspektywy rozwoju nadawania programów.
W procesie transformacji ukraiñskiej gospodarki Krajowa Rada odgrywa znacz¹c¹ rolê w przestani medialnej. Jest ona wa¿nym organem
w³adzy wykonawczej, dbaj¹cym o interesy pañstwa w danej bran¿y. Krajowa Rada dokonuje przegl¹du w stosowaniu prawa i zapobiega przekroczeniu kompetencji w sprawach nadawców. Pracuje tak¿e nad koncepcj¹
rozwoju przestrzeni informacyjnej i aktualizacj¹ przepisów prawnych,
opieraj¹c siê na kompleksowej analizie sytuacji.
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Summary
This paper discusses the importance, organization, legal framework and history of
an organ of state authority in Ukraine, namely the National Council for Television and
Radio Broadcasting. The paper analyzes Ukrainian legal acts regulating the activity of
organs in the realm of information. The purpose of the study is to explain the structure
of the organs of executive power in the realm of the media and the process of their establishment and development. It also presents the powers of the President with respect
to the National Council. The study aims to determine the status, position and function
of the present government institution in the Ukrainian press system. Given this main
aim, it is necessary to present the National Council as a legitimate institution regulated
by a series of legitimizing provisions. It is of no lesser importance to determine and describe mutual relations between legal regulations and the activities of the National
Board. The analysis of the Ukrainian normative acts allows one to answer questions
about the essence and foundations of the National Council for Television and Radio
Broadcasting’s activity and functions.

