
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 9 czerwca 2011 r. Druk nr 1216 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

oraz 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 8 czerwca 2011 r. nad ustawą  

o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej,  
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 6, 7, 14, 15, 16, 22, 28, 29, 

31 i 33. 
 
 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Kultury i Środków Przekazu  Gospodarki Narodowej 
 (-) Piotr Łukasz Andrzejewski  (-) Jan Wyrowiński 
 
 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej 

 

 

 

1)  w art. 3 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", nie później niż do dnia 31 lipca 

2013 r."; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 6  i 14  należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2"; 

 

Poprawka 
KKSP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 

3)  w art. 4 w ust. 1, w art. 9 w ust. 1 w pkt 2 oraz w art. 20 w pkt 4 

po wyrazach "Telewizja Polska II" dodaje się wyrazy ", TVP Kultura 

i TVP Historia"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

4)  w art. 4 w ust. 1 wyrazy "do dnia 31 lipca 2013 r." zastępuje się 

wyrazami "z chwilą rozpoczęcia rozpowszechniania w sposób cyfrowy 

na mocy decyzji Prezesa UKE"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

5)  w art. 4 w ust. 2 wyrazy "przed dniem 31 lipca 2013 r., jeżeli termin 

taki został określony przez Prezesa UKE na podstawie art. 3 ust. 2" 

zastępuje się wyrazami "w terminie określonym przez Prezesa UKE 

na podstawie art. 3 ust. 2"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

6)  w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem pkt 2"; 

 

Poprawka 
KKSP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 

7)  w art. 7 w ust. 1 oraz w art. 8 po wyrazach "do dnia" dodaje się wyraz 

"upływu"; 

 

Poprawka 
KKSP,  
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
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8)  w art. 7 w ust. 2 wyrazy "27 kwietnia 2014 r." zastępuje się wyrazami 

"31 grudnia 2020 r."; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

9)  w art. 9 w ust. 1 skreśla się wyraz "nieodpłatnego"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawki nr 11. 

Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie odpowiednia 

modyfikacja poprawki nr 12. 

 

10)  w art. 10 skreśla się ust. 1 oraz skreśla się art. 26; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

11)  w art. 10 w ust. 1 wyrazy "30 dni" zastępuje się wyrazami 

"9 miesięcy"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

12)  w art. 10 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Nadawcy, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.), w terminie, o którym mowa w ust. 1, są 

obowiązani do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 

wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia."; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

13)  w art. 10 w ust. 2 skreśla się wyrazy "w terminie 30 dni od daty 

wydania decyzji rezerwacyjnej przez Prezesa UKE"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

14)  w art. 12 w ust. 3 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 6"; 

 

 

 

Poprawka 
KKSP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 



- 3 - 

15)  w art. 16 w ust. 1 w części wspólnej po wyrazie "niepełnosprawnych" 

dodaje się wyrazy "z powodu dysfunkcji narządu wzroku albo słuchu"; 

 

Poprawka 
KKSP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 

16)  w art. 18: 

a) w ust. 2 po użytym po raz pierwszy wyrazie "podmiotu" dodaje się 

wyrazy ", o którym mowa w art. 17", 

b) w ust. 3 po wyrazie "Podmiot" dodaje się wyrazy ", o którym mowa 

w art. 17,", 

c) w ust. 4 po wyrazie "podmiotu" dodaje się wyrazy ", o którym mowa 

w art. 17,"; 

 

Poprawka 
KKSP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 17 i 23 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 24 i 25. 

 

17)  w art. 20 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

" …) w art. 6 w ust. 2 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu: 

"3b) tworzenie listy programów objętych zasadą obowiązkowego 

rozprowadzania i udostępniania za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych";"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

18)  w art. 20 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) w art. 21 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. Programy ogólnokrajowe telewizji publicznej I i II oraz 

programy regionalne są udostępniane na wniosek podmiotu 

rozprowadzającego program za pomocą sieci 

telekomunikacyjnej bez wynagrodzenia z tytułu udzielenia 

licencji za korzystanie z nadania, z zachowaniem praw 

autorskich i innych praw pokrewnych.";"; 

 

 

 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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19)  w art. 20 w pkt 1 w lit. a, w ust. 1 wyrazy "w sposób rozsiewczy 

naziemny programu radiowego lub telewizyjnego" zastępuje się 

wyrazami "programu radiowego lub telewizyjnego w sposób 

rozsiewczy naziemny"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

20)  w art. 20 w pkt 1 w lit. b, w pkt 3 wyraz "promieniowaną" zastępuje się 

wyrazem "promieniowania"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

21)  w art. 20 w pkt 3, w ust. 3 skreśla się zdanie drugie; Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

22)  w art. 20: 

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

"3a) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy 

programów, o których mowa w art. 43 ust. 1.";", 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

"5a) w art. 44 uchyla się ust. 5;"; 

 

Poprawka 
KKSP 
poparta przez 
połączone komisje 

23)  w art. 20 w pkt 4, art. 43 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 43. 1. Operator rozprowadzający programy za pomocą sieci 

telekomunikacyjnej, z wyłączeniem operatora 

rozprowadzającego program w sposób cyfrowy drogą 

rozsiewczą naziemną w multipleksie, zobowiązany 

jest do rozprowadzania programów ogólnokrajowych 

telewizji publicznej I i II oraz jednego programu 

regionalnego telewizji publicznej właściwego dla 

tego obszaru. Jeżeli nie można określić właściwego 

obszaru dla jednego regionalnego programu telewizji 

publicznej to podmiot rozprowadzający programy 

zobowiązany jest do rozprowadzania wybranego 

przez siebie programu regionalnego telewizji 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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publicznej. 

2. Operator rozprowadzający programy za pomocą sieci 

telekomunikacyjnej, z wyłączeniem operatora 

rozprowadzającego program w sposób cyfrowy drogą 

rozsiewczą naziemną w multipleksie, zobowiązany 

jest do rozprowadzania programów umieszczonych 

na liście, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3b. 

3. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, listę 

programów objętych zasadą obowiązkowego 

rozprowadzania i udostępniania za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych. 

4. Przed wydaniem rozporządzenia, o którym mowa 

w ust. 3, Krajowa Rada przeprowadza konsultacje 

społeczne. 

5. Krajowa Rada zobowiązana jest weryfikować listę, 

o której mowa w ust. 3, co 3 lata. 

6. Programami, które mogą być uwzględnione na liście 

programów, o której mowa w ust. 3, są programy: 

1) rozpowszechniane lub rozprowadzane bezpłatnie 

w naziemnej telewizji cyfrowej, oraz 

2) dostarczane operatorom rozprowadzającym 

programy za pomocą sieci telekomunikacyjnej, 

z wyłączeniem operatora rozprowadzającego 

program w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą 

naziemną w multipleksie, bez wynagrodzenia, 

w tym w szczególności z tytułu udzielenia 

licencji za korzystanie z nadania. 

7. Tworząc listę programów, o której mowa w ust. 3, 

Krajowa Rada kieruje się: 

1) ważnym interesem publicznym  związanym 

z pluralizmem mediów i różnorodnością 

kulturową; 

2) potrzebą zapewnienia dostępu do informacji, dóbr 
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kultury i sztuki, ułatwiania korzystania 

z oświaty, sportu i dorobku nauki 

i upowszechniania edukacji obywatelskiej; 

3) potrzebą zapewnienia odbiorcom niezakłóconego 

dostępu do oferty programowej zawartej 

w naziemnej telewizji analogowej; 

4) koniecznością zachowania wymogu 

proporcjonalności obowiązków ograniczających 

swobodę działalności operatorów w stosunku 

do realizowanych celów, o których mowa 

w pkt 1-3. 

8. W przypadku, gdy program przestał spełniać kryteria 

określone w ust. 6, jest usuwany z listy programów 

objętych zasadą obowiązkowego rozprowadzania 

i udostępniania za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych, a jego miejsce na liście może 

być uzupełnione innym programem spełniającym 

kryteria określone w ust. 6. 

9. Maksymalna liczba programów objętych zasadą 

obowiązkowego rozprowadzania i udostępniania 

za pomocą sieci telekomunikacyjnych, o których 

mowa w ust. 1 i 3, wynosi 20. 

10. W przypadku, gdy liczba programów objętych 

zasadą obowiązkowego rozprowadzania 

i udostępniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych 

przekracza pojemność sieci telekomunikacyjnej, 

programy w sieci umieszczane są w następującej 

kolejności: 

1) programy wymienione w ust. 1, 

2) programy, o których mowa w ust. 3.  

11. Operator, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie pobiera 

od nadawcy programu objętego zasadą 

obowiązkowego rozprowadzania i udostępniania 
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żadnych opłat z tytułu rozprowadzania programu. 

12. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy tych sieci 

telekomunikacyjnych, które dla znacznej liczby 

użytkowników końcowych są głównym sposobem 

odbierania programów radiowych i telewizyjnych. 

Za znaczną liczbę użytkowników końcowych uważa 

się 100.000 odbiorców."; 

 

24)  w art. 20 w pkt 4, w art. 43 w ust. 1 po wyrazach "rozpowszechnianego 

przez Telewizję Polską S.A. oraz" dodaje się wyrazy ", wskazanych 

przez Krajową Radę, z"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

25)  w art. 20 w pkt 4, w art. 43 skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

26)  w art. 20 w pkt 5, w art. 43a w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy 

", o ile program spełnia wymogi ustawowe"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

27)  w art. 20 w pkt 5, w art. 43a w ust. 3 w pkt 1 na końcu dodaje się 

wyrazy ", z wyjątkiem zakwestionowanego w trybie art. 10 ust. 3"; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

28)  w art. 22 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3: 

a) w pkt 1 po wyrazie "multipleksie" dodaje się wyrazy ", zwanych 

dalej "audiowizualnymi składnikami"", 

b) w pkt 2 wyrazy "programów, o których mowa w pkt 1, zwanych 

dalej "audiowizualnymi składnikami multipleksu"" zastępuje się 

wyrazami "jego audiowizualnych składników"; 

 

Poprawka 
KKSP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

29)  w art. 22: 

a) w pkt 3 w lit. b, w ust. 4 w pkt 3 skreśla się wyraz "sygnału", 

b) w pkt 4, w art. 115a w ust. 2 i 3 skreśla się wyraz "sygnału"; 

 

Poprawka 
KKSP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
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30)  w art. 22 w pkt 4, w art. 115a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. W przypadku zwolnienia części pojemności multipleksu 

z powodu rezygnacji użytkownika tej części, Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z Prezesem UKE 

podejmie decyzję o zagospodarowaniu zwolnionej części 

pojemności.", 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Pozostali użytkownicy multipleksu w terminie 30 dni od dnia 

tej rezygnacji, mogą przedłożyć Krajowej Radzie Radiofonii 

i Telewizji i Prezesowi UKE, wnioski co do wykorzystania 

zwolnionej części pojemności tego multipleksu, 

w szczególności umieszczenia w multipleksie nowego 

programu, pod warunkiem, że program ten uzyskał koncesję 

na rozpowszechnianie programu w sposób cyfrowy, drogą 

rozsiewczą naziemną w multipleksie zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji."; 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

31)  w art. 22 w pkt 7, w art. 131a w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy 

", o której mowa w art. 115"; 

 

Poprawka 
KKSP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 

32)  w art. 22 w pkt 8 w lit. c po wyrazie "niepełnosprawnych" dodaje się 

wyrazy "z powodu dysfunkcji narządu wzroku albo słuchu"; 

 

Poprawka 
KKSP, 
KGN 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

33)  po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu: 

"Art. 27a. Prezes UKE w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

ustawy dostosuje z urzędu decyzje w sprawie rezerwacji 

częstotliwości dla nadawców, o których mowa w art. 4, 

w zakresie, o którym mowa w art. 115 ust. 4 i art. 115b 

ustawy zmienianej w art. 22.". 

 

Poprawka 
KKSP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
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34)  art. 30 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 30. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia.". 

 

Poprawka  
mniejszości KKSP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

 

 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


