
 

 

                             Druk nr 3885 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

VI kadencja 
 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
 

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 3812) 
 
 
 

Marszałek Sejmu –  zgodnie z art. 73 ust. 1 regulaminu Sejmu  - po zasięgnięciu 

opinii Prezydium Sejmu - skierował  w dniu 20 stycznia 2011 r. powyższy projekt  

do Komisji Kultury i Środków Przekazu do pierwszego czytania. 

Komisja Kultury i Środków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 2 oraz 24 lutego 

2011 r. 

 

wnosi: 

 

Wysoki Sejm  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
Komisja - zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawia na żądanie 

wnioskodawców  następujące wnioski mniejszości: 

 

1) w art. 1 w zmianie 11 dotyczącej art. 15 w lit. b: 
a) w ust. 2a skreślić wyrazy „albo utworu premierowego”, 
b) skreślić ust. 2c; 

– posłowie: L. Jastrzębski, M. Wielichowska, T. Kamiński, T. Głogowski 
 



 
 
2) w art. 1 w zmianie 18 dotyczącej art. 17a w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w filmach kinematograficznych, filmach lub serialach wytworzonych na użytek 
audiowizualnych usług medialnych, teatrze telewizji, a także w audycjach 
sportowych oraz audycjach rozrywkowych, lub”. 

– posłowie: T. Sławecki, A. Celiński, T. Kamiński 
 
 
Warszawa, dnia 24 lutego 2011 r. 
 
 
 
                                   Przewodnicząca Komisji 
                   Kultury i Środków Przekazu 
                 Sprawozdawca 
 
 
                  /-/ Iwona Śledzińska-Katarasińska 
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Projekt  

 

 

 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                             2011 r. 

 

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw1), ) 2

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, 
poz. 2531, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1:  

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zadania radiofonii i telewizji, o których mowa w ust. 1, są realizowa-
ne przez dostarczanie usług medialnych w postaci programów radio-
wych i telewizyjnych oraz audiowizualnych usług medialnych na żąda-
nie.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odbiór krajowych i zagranicznych programów oraz audiowizualnych 
usług medialnych na żądanie przeznaczonych przez dostawców usług 
medialnych do powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem wa-
runków określonych przepisami prawa.”; 

2) art. 1a otrzymuje brzmienie: 

 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, ustawę z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej. 

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medial-
nych) (Dz. Urz. UE L 95 z 15.04.2010, str. 1). 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 
935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 
201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1023 i Nr 182, poz. 
1228. 
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„Art. 1a. 1. Ustawę stosuje się do dostawców usług medialnych ustanowio-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dostawcę usługi medialnej uważa się za ustanowionego na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on co najmniej je-
den z warunków: 

1) ma swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz: 

a) decyzje redakcyjne dotyczące usługi medialnej są po-
dejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosun-
ku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy świadczeniu 
usługi medialnej działa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a decyzje redakcyjne dotyczące usługi medial-
nej są podejmowane w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, lub 

c) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosun-
ku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy świadczeniu 
usługi medialnej działa zarówno na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jak i w innym państwie członkow-
skim Unii Europejskiej; 

2) decyzje redakcyjne dotyczące usługi medialnej są podejmo-
wane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istotna 
część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub 
umowy cywilnoprawnej przy świadczeniu usługi medialnej 
działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dostawca 
usługi medialnej ma swoją siedzibę w innym państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej; 

3) rozpoczął świadczenie usługi medialnej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczypospo-
litej Polskiej i utrzymuje stabilne i efektywne związki gospo-
darcze z Rzecząpospolitą Polską, chyba że: 

a) zarówno siedziba dostawcy usługi medialnej znajduje 
się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
jak i decyzje redakcyjne dotyczące usługi medialnej są 
podejmowane w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub 

b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosun-
ku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy świadczeniu 
usługi medialnej działa w innym państwie członkow-
skim Unii Europejskiej, w którym dostawca usługi me-
dialnej ma swoją siedzibę, lub decyzje redakcyjne doty-
czące usługi medialnej są podejmowane na terytorium 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

3. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa 
się także dostawcę usługi medialnej, jeżeli istotna część osób za-
trudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-
prawnej przy świadczeniu usługi medialnej działa na jej teryto-
rium oraz dostawca ten: 
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1) ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 
decyzje redakcyjne dotyczące usługi medialnej są podejmo-
wane w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii 
Europejskiej, albo 

2) ma swoją siedzibę w państwie niebędącym państwem człon-
kowskim Unii Europejskiej, a decyzje redakcyjne dotyczące 
usługi medialnej są podejmowane na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

4. Ustawę stosuje się także do dostawcy usługi medialnej, który: 

1) korzysta ze stacji dosyłowej do satelity zlokalizowanej na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2) nie korzysta z tej stacji, ale korzysta z łącza satelitarnego na-
leżącego do Rzeczypospolitej Polskiej  

 – mimo że nie odpowiada on warunkom określonym w ust. 2 i 3 i 
nie został uznany za dostawcę usługi medialnej ustanowionego w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepi-
sów prawa tego państwa odpowiadających warunkom określonym 
w ust. 2 i 3.”; 

3) w art. 2:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przy-
sługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom fi-
zycznym, osobom prawnym i osobowym spółkom handlowym, które 
uzyskały koncesję na taką działalność, albo – w przypadku programów 
telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinfor-
matycznych – wpis do rejestru takich programów.”, 

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–7 w 
brzmieniu: 

„4) programów radiowych rozpowszechnianych wyłącznie w systemach te-
leinformatycznych oraz audialnych usług na żądanie; 

5) korespondencji prowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej; 

6) elektronicznych wersji dzienników i czasopism oraz prasy udostępnia-
nej w systemie teleinformatycznym pod warunkiem że nie składają się 
w przeważającej części z audycji audiowizualnych; 

7) gier losowych i zakładów wzajemnych, chyba że są częścią audycji 
usługi medialnej.”; 

4) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. Do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych stosu-
je się przepisy prawa prasowego, o ile ustawa nie stanowi ina-
czej.”; 

5) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Dostawcy usług medialnych, mając na względzie realizację obo-
wiązków określonych w ustawie, w szczególności w art. 14a, art. 
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16b ust. 3a, art. 18a, art. 20d i art. 20e, mogą tworzyć i przystępo-
wać do kodeksów dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 
sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn-
kowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206).”; 

6) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. W rozumieniu ustawy: 

1) usługą medialną jest usługa w postaci programu albo audio-
wizualnej usługi medialnej na żądanie, za którą odpowie-
dzialność redakcyjną ponosi jej dostawca i której podstawo-
wym zadaniem jest dostarczenie przez sieci telekomunika-
cyjne ogółowi odbiorców audycji, w celach informacyjnych, 
rozrywkowych lub edukacyjnych; usługą medialną jest także 
przekaz handlowy;  

2) audycją jest ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez 
niego (audycja audiowizualna) albo ciąg dźwięków (audycja 
radiowa), stanowiący, ze względu na treść, formę, przezna-
czenie lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym przez 
dostawcę usługi medialnej programie lub katalogu audycji 
udostępnianych publicznie w ramach audiowizualnej usługi 
medialnej na żądanie, zwanym dalej „katalogiem”;  

3) odpowiedzialnością redakcyjną jest sprawowanie faktycznej 
kontroli nad wyborem audycji i sposobem ich zestawienia w 
programie lub w katalogu; nie uchybia to zasadom odpowie-
dzialności prawnej za treść audycji lub świadczenie usługi; 

4) dostawcą usługi medialnej jest osoba fizyczna, osoba prawna 
lub osobowa spółka handlowa ponosząca odpowiedzialność 
redakcyjną za wybór treści usługi medialnej i decydująca 
o sposobie zestawienia tej treści, będąca nadawcą albo do-
stawcą audiowizualnej usługi medialnej na żądanie; 

5) nadawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa 
spółka handlowa, która tworzy i zestawia program oraz roz-
powszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu roz-
powszechniania; 

6) programem jest usługa medialna stanowiąca uporządkowany 
zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych przeka-
zów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiający 
jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez 
nadawcę układzie;  

7) audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa me-
dialna świadczona w ramach działalności gospodarczej 
umożliwiająca odbiór audycji audiowizualnych w wybranym 
przez odbiorcę momencie, na jego zamówienie, w oparciu o 
katalog ustalony przez dostawcę tej usługi;  

8) rozpowszechnianiem jest emisja programu drogą bezprzewo-
dową lub przewodową do odbioru przez odbiorców;  
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9) rozprowadzaniem jest przejmowanie rozpowszechnionego 
programu w całości i bez zmian oraz równoczesne, wtórne 
jego rozpowszechnianie;  

10) udostępnianiem publicznym audiowizualnej usługi medialnej 
na żądanie jest jej świadczenie w sposób umożliwiający od-
biorcy w wybranym przez niego momencie zapoznanie się 
z audycją z katalogu w ramach takiej usługi lub utrwalenie 
takiej audycji; 

11)  dostarczaniem usługi medialnej jest rozpowszechnianie albo 
udostępnianie publiczne audiowizualnej usługi medialnej na 
żądanie; 

12) nadawcą społecznym jest nadawca: 

a) którego program upowszechnia działalność wycho-
wawczą i edukacyjną, działalność charytatywną, respek-
tuje chrześcijański system wartości, za podstawę przyj-
mując uniwersalne zasady etyki, oraz zmierza do ugrun-
towania tożsamości narodowej, 

b) w którego programie nie są rozpowszechniane audycje 
ani inne przekazy, o których mowa w art. 18 ust. 5, 

c) który nie nadaje przekazów handlowych, 

d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania, 
rozprowadzania lub odbierania jego programu; 

13) osobą zagraniczną jest osoba zagraniczna w rozumieniu art. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, 
poz. 1593); 

14) zespołem twórczym jest zespół osób tworzących audycje, do 
którego zalicza się w szczególności: reżysera, autora scena-
riusza, scenografa, operatora, odtwórców głównych ról i 
kompozytora; 

15) programem wyspecjalizowanym jest program, w którym nie 
mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca, 
w godzinach 6–23, stanowią audycje i inne przekazy realizu-
jące przyjętą specjalizację programu;  

16) audycją wytworzoną pierwotnie w języku polskim jest audy-
cja spełniająca wymogi audycji europejskiej w rozumieniu 
niniejszej ustawy i powstała na podstawie scenariusza wy-
tworzonego pierwotnie w języku polskim, której pierwotna 
rejestracja została dokonana w języku polskim;  

17) audycją dla dzieci jest audycja, która ze względu na czas na-
dania i treść jest skierowana głównie do dzieci; 

18) przekazem handlowym jest każdy przekaz, w tym obrazy z 
dźwiękiem lub bez dźwięku albo tylko dźwięki, mający słu-
żyć bezpośrednio lub pośrednio promocji towarów, usług lub 
renomy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub 
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zawodową, towarzyszący audycji lub włączony do niej, w 
zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, albo w celach 
autopromocji, w szczególności reklama, sponsorowanie, tele-
sprzedaż i lokowanie produktu;  

19) reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu pu-
blicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością 
gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprze-
daży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; rekla-
mą jest także autopromocja; 

20) sponsorowaniem jest każdy wkład w finansowanie usługi 
medialnej lub audycji, przez podmiot, który nie dostarcza 
usług medialnych i nie produkuje audycji, w celu promocji 
jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, 
znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizują-
cego; 

21) telesprzedażą jest przekaz handlowy zawierający bezpośred-
nią ofertę sprzedaży towarów lub odpłatnego świadczenia u-
sług; 

22) ukrytym przekazem handlowym jest przedstawianie w audy-
cjach towarów, usług, nazwy, firmy, znaku towarowego lub 
działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru 
lub świadczącego usługi, jeżeli zamiarem dostawcy usługi 
medialnej, w szczególności związanym z wynagrodzeniem 
lub uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie skutku re-
klamowego oraz możliwe jest wprowadzenie publiczności w 
błąd co do charakteru przekazu; 

23) lokowaniem produktu jest przekaz handlowy polegający na 
przedstawieniu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich 
znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element 
samej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodze-
nie, a także w postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru 
lub usługi; 

24) lokowaniem tematu jest przekaz handlowy polegający na 
nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego 
w scenariuszu lub liście dialogowej audycji w zamian za 
opłatę lub podobne wynagrodzenie;  

25) autopromocją jest każdy przekaz pochodzący od dostawcy 
usługi medialnej mający służyć bezpośrednio lub pośrednio 
promocji jego audycji, towarów lub usług;  

26) przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych ob-
razów, rozpowszechnianych za pomocą sygnału telewizyjne-
go lub radiowego równocześnie z programem; 

27) producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jed-
nostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu 
cywilnego, która podejmuje inicjatywę, faktycznie organizuje 
i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i fi-
nansowy proces produkcji utworu audiowizualnego; 
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28) producentem niezależnym wobec danego nadawcy jest pro-
ducent niepozostający w stosunku pracy z danym nadawcą, 
niebędący sam nadawcą i nieposiadający udziałów w organi-
zacji nadawcy oraz w którym nadawca ani żaden podmiot od 
niego zależny bądź należący do tej samej grupy kapitałowej 
nie posiada żadnych udziałów, a w zarządach nie zasiadają 
żadne osoby pozostające w stosunku pracy z danym nadawcą 
lub będące nadawcami; 

29) przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

30) audiodeskrypcją jest werbalny, dźwiękowy opis obrazu i tre-
ści wizualnych zawartych w audycji audiowizualnej przezna-
czony dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji na-
rządu wzroku, umieszczony w audycji lub rozpowszechniany 
równocześnie z audycją; 

31) systemem teleinformatycznym jest system teleinformatyczny 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. 
zm.4)); 

32) siecią telekomunikacyjną jest sieć telekomunikacyjna w ro-
zumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomu-
nikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.5)).”;  

7) w art. 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samo-
dzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz 
zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.”, 

b) w ust. 2: 

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków 
prowadzenia działalności przez dostawców usług medialnych; 

3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć 
w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, wpisu do 
rejestru programów, zwanego dalej „rejestrem”, oraz wykazu au-
diowizualnych usług medialnych na żądanie, zwanego dalej „wy-
kazem”, jak również prowadzenie tego rejestru i wykazu;”, 

– pkt 4–5 otrzymują brzmienie: 

 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 

1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371 oraz z 2009 r. Nr 
201, poz. 1540. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 
163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 
1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, 
poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, 
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, 
Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578. 
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„4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalno-
ści dostawców usług medialnych; 

5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i te-
lewizyjnych oraz audiowizualnych usług medialnych na żądanie;”, 

– pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie 
radiofonii i telewizji, w tym współpracy z organami regulacyjnymi 
państw członkowskich Unii Europejskiej, właściwymi w sprawach 
usług medialnych; 

10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie 
ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów 
oraz dostawców usług medialnych;”, 

– w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w 
brzmieniu: 

„12) propagowanie samoregulacji lub współregulacji w zakresie 
świadczenia usług medialnych objętych ustawą, w tym przedsta-
wianie, na wniosek dostawcy usługi medialnej, opinii o kodeksie, o 
którym mowa w art. 3a; 

13) upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z me-
diów (edukacji medialnej) oraz współpraca z innymi organami 
państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucja-
mi w zakresie edukacji medialnej.”; 

8) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów 
albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym 
dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym 
oraz wszelką działalnością zarobkową, z wyjątkiem pracy dydaktyczno-
naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej.”; 

9) w art. 10 ust. 2–4 otrzymują brzmienie: 

„2. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od dostawcy usługi medialnej 
przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie 
niezbędnym dla kontroli zgodności działania tego dostawcy z przepisami 
ustawy, warunkami koncesji lub wiążącymi go aktami samoregulacji. 

3. Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać dostawcę usługi medialnej do 
zaniechania działań w zakresie dostarczania usług medialnych, jeżeli naru-
szają one przepisy ustawy, uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji. 

4. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały Rady może wydać 
decyzję nakazującą zaniechanie przez dostawcę usługi medialnej działań w 
zakresie, o którym mowa w ust. 3.”; 

10) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. 1. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, 
bezpośredniego i stałego dostępu do informacji umożliwiających 
identyfikację programu i jego nadawcy, a w szczególności do in-
formacji o:  
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1) nazwie programu;  

2) nazwisku, nazwie lub firmie tego nadawcy; 

3) adresie jego siedziby; 

4) danych kontaktowych, w tym adresu korespondencyjnego, 
adresu poczty elektronicznej oraz witryny internetowej. 

2. Nadawca jest obowiązany do wskazania Krajowej Rady jako or-
ganu właściwego w sprawach radiofonii i telewizji. 

3. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, sposób 
zapewniania przez nadawców dostępu do informacji umożliwia-
jących identyfikację programu i jego nadawcy oraz inne niż 
wskazane w ust. 1 informacje, uwzględniając potrzeby odbior-
ców, integralność przekazów, sposób rozpowszechniania progra-
mu i oddziaływanie na interesy odbiorców oraz dążąc do nieob-
ciążania dostawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w 
związku z zapewnianiem informacji.”; 

 11) w art. 15: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nadawcy programów radiowych, z wyłączeniem programów tworzo-
nych w całości w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, lub w ję-
zyku regionalnym w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 
r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regional-
nym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 
206 i Nr 157, poz. 1241), przeznaczają co najmniej 33 % miesięcznego 
czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwo-
ry, które są wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 60 % w 
godzinach 5-24.”,  

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: 

„2a. Przy ustalaniu czasu nadawania w godzinach 5-24, o którym mowa w 
ust. 2, czas nadawania utworu słowno-muzycznego w tych godzinach 
wykonywanego w języku polskim przez debiutanta albo utworu pre-
mierowego jest liczony jako 200 % czasu nadawania utworu. 

2b. Za utwór wykonywany przez debiutanta uważa się utwór słowno-
muzyczny wykonywany w języku polskim, który w danym okresie roz-
liczeniowym został rozpowszechniony w programie radiowym, a od da-
ty pierwszego rozpowszechnienia nie minęło 18 miesięcy, przy czym za 
debiutanta uważa się wyłącznie artystę lub zespół muzyczny, który w 
powyższym okresie 18 miesięcy po raz pierwszy opublikował album 
zawierający utwory słowno-muzyczne lub pojedyncze nagranie utworu 
słowno-muzycznego. 

2c. Za utwór premierowy uważa się utwór słowno-muzyczny wykonywany 
w języku polskim, który w danym okresie rozliczeniowym został roz-
powszechniony w programie radiowym po raz pierwszy, a od daty roz-
powszechnienia nie minęło 12 miesięcy.”; 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, niższy udział w pro-
gramie telewizyjnym audycji, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz w pro-
gramie radiowym utworów, o których mowa w ust. 2, dla: 

1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich pro-
gramu, 

2) programów wyspecjalizowanych, dla których brak jest wystarcza-
jącej liczby audycji, o których mowa w ust. 1 i 3, lub utworów, o 
których mowa w ust. 2, 

3) programów, na których nadawanie przyznano koncesję określają-
cą, że programy te są przeznaczone dla mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regional-
nym,

4) programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemach telein-
formatycznych 

 – uwzględniając konieczność zachowania proporcji audycji wytworzo-
nych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz 
uwzględniając możliwość realizacji tych obowiązków w danych kate-
goriach programów.”; 

12) w art. 15a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, niższy udział audycji euro-
pejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat 
przed rozpowszechnieniem w programie dla programów telewizyjnych, dla 
których ze względu na wyspecjalizowany charakter programu brak jest wy-
starczającej liczby tych audycji, uwzględniając wpływ charakteru progra-
mów na możliwość realizacji przez nadawców tych obowiązków.”; 

13) w art. 15b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Audycją europejską jest audycja: 

1) pochodząca z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

2) pochodząca z innego państwa będącego stroną Europejskiej kon-
wencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu 
dnia 5 maja 1989 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 32, poz. 160 oraz z 2004 r. 
Nr 28, poz. 250), zwanej dalej „Europejską konwencją o telewizji 
ponadgranicznej”, niestosującego środków dyskryminacyjnych w 
stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii 
Europejskiej, lub 

3) wytworzona w koprodukcji w ramach umowy dotyczącej sektora 
audiowizualnego zawartej między Unią Europejską a innym pań-
stwem trzecim spełniająca wymagania określone w tej umowie, je-
żeli państwo to nie stosuje środków dyskryminacyjnych 
w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii 
Europejskiej.”, 

b) uchyla się ust. 3 i 5; 

14) art. 16 i 16a otrzymują brzmienie: 
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„Art. 16. 1. Przekazy handlowe powinny być łatwo rozpoznawalne. 

2. Reklamy i telesprzedaż powinny być łatwo odróżnialne od mate-
riału redakcyjnego. Reklamy i telesprzedaż odróżnia się w pro-
gramie za pomocą środków wizualnych, dźwiękowych lub prze-
strzennych.  

3. Reklamy i telesprzedaż nie mogą zajmować więcej niż 12 minut 
w ciągu godziny zegarowej.  

4. Ograniczenia określonego w ust. 3 nie stosuje się do: 

1) ogłoszeń nadawcy, zawierających jedynie informację o jego 
audycjach lub fragmenty tych audycji; 

2) ogłoszeń nadawcy zawierających jedynie informację o dodat-
kowych produktach uzyskiwanych bezpośrednio z audycji; 

3) wymaganych prawem oznaczeń przekazów handlowych, w 
tym wskazań sponsorów. 

5. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, są emitowane po-
między audycjami i nie mogą zajmować więcej niż 2 minuty w 
ciągu godziny zegarowej. 

6. Bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży powinny 
być wyraźnie oznaczone w sposób wizualny i dźwiękowy oraz 
nadawane w sposób nieprzerwany przez co najmniej 15 minut. 
Do bloków takich nie stosuje się ograniczenia określonego w ust. 
3. 

7. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowa-
dzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności re-
klamowej i telesprzedaży, w tym: 

1) warunki nadawania, w tym wyodrębniania, oznaczania i u-
mieszczania, reklam i telesprzedaży w programach, 

2) wymagania dotyczące osób, których głos lub wizerunek jest 
wykorzystywany w reklamach, z uwzględnieniem zakresu 
ograniczeń w prowadzeniu przez nie innych audycji 
w programach radiowych i telewizyjnych, 

3) zakres udostępniania przez nadawcę czasu wykorzystywane-
go na reklamy i telesprzedaż, w tym maksymalny wymiar 
czasu w okresie rocznym dla jednego przedsiębiorcy lub u-
grupowania gospodarczego, 

4) sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewi-
dencji czasu nadawanych reklam i telesprzedaży oraz zakres 
danych objętych tą ewidencją, 

5) szczegółowe wymagania dla ogłoszeń nadawców, o których 
mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz sposób ich oznaczania i 
umieszczania w programach 

 – kierując się ochroną interesu odbiorców i samodzielności 
nadawców oraz uwzględniając rozwój technik reklamowych. 
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Art. 16a. 1. Umieszczanie reklam lub telesprzedaży podczas audycji nie może 
naruszać integralności audycji, przy uwzględnieniu naturalnych 
przerw w audycji, jej czasu trwania i charakteru, ani uprawnień 
podmiotów praw do audycji.  

2. W transmisjach zawodów sportowych zawierających przerwy 
wynikające z przepisów ich rozgrywania oraz w transmisjach in-
nych wydarzeń zawierających przerwy, reklamy lub telesprzedaż 
mogą być nadawane wyłącznie w tych przerwach. 

3. Filmy wyprodukowane dla telewizji, z wyłączeniem serii, seriali i 
audycji dokumentalnych, oraz filmy kinematograficzne mogą zo-
stać przerwane, w celu nadania reklam lub telesprzedaży, wy-
łącznie jeden raz podczas każdego okresu pełnych 45 minut 
przewidzianych w programie.  

4. Audycje inne niż określone w ust. 2 mogą być przerywane w celu 
nadania reklam lub telesprzedaży, jeżeli okres między kolejnymi 
przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co 
najmniej 20 minut, a w programie radiowym co najmniej 10 mi-
nut.  

5. Za przerwanie audycji uznaje się każde umieszczenie reklamy lub 
telesprzedaży w trakcie audycji. 

6. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży: 

1) serwisów informacyjnych; 

2) audycji o treści religijnej; 

3) audycji publicystycznych i dokumentalnych o czasie krót-
szym niż 30 minut; 

4) audycji dla dzieci.

7. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży 
audycji w programach publicznej radiofonii i telewizji, z wyjąt-
kiem audycji, o których mowa w ust. 2.”; 

15) w art. 16b: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Zakazane jest nadawanie przekazu handlowego:”, 

– w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) substancji psychotropowych lub środków odurzających oraz 
środków spożywczych lub innych produktów, w zakresie uregulo-
wanym ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narko-
manii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.6)).”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, 

poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, 
poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 
228, poz. 1486. 
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 „Zakazane jest nadawanie przekazów handlowych:”, 

c) w ust. 3: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „Przekaz handlowy nie może:”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, na-
rodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, nie-
pełnosprawność, wiek czy orientację seksualną;”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Audycjom dla dzieci nie powinny towarzyszyć przekazy handlowe do-
tyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, 
których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest 
niewskazana. 

3b. Krajowa Rada, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 
zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje artykułów spożywczych lub napojów zawierających 
składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej 
diecie jest niewskazana, 

2) sposób umieszczania w programach przekazów handlowych doty-
czących tych artykułów, tak aby przekazy te nie towarzyszyły au-
dycjom dla dzieci 

  – dążąc do zachęcenia nadawców do przeciwdziałania promowaniu 
niezdrowego odżywiania wśród dzieci oraz uwzględniając charakter 
programów, ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej i oddziały-
wanie na interesy odbiorców, bez nakładania nieuzasadnionych obo-
wiązków na nadawców.”, 

e) uchyla się ust. 4; 

16) art. 16c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16c. Zakazane są: 

1) ukryte przekazy handlowe;  

2) lokowanie produktów, z zastrzeżeniem art. 17a;  

3) lokowanie tematów.”; 

17) w art. 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odbiorcy powinni zostać wyraźnie poinformowani o sponsorowaniu. 
Sponsorowane audycje lub inne przekazy są oznaczane przez wskaza-
nie sponsora na ich początku, na końcu oraz w momencie wznowienia 
po przerwie na reklamę lub telesprzedaż. Wskazanie sponsora może 
zawierać tylko jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie 
indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, odniesienie do 
jego towarów, usług lub ich znaku towarowego.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. Wskazanie sponsora i żaden element tego wskazania nie może bezpo-
średnio zachęcać do zakupu lub najmu towarów lub usług, zwłaszcza 
przez specjalne, promocyjne do nich odniesienie.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Sponsor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz 
ich miejsce w programie w sposób ograniczający samodzielność i nie-
zależność redakcyjną nadawcy. Sponsorowanie nie zwalnia nadawcy od 
odpowiedzialności za treść audycji.”; 

18) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. 1. Lokowanie produktu jest dopuszczalne wyłącznie: 

1) w filmach kinematograficznych, filmach lub serialach wy-
tworzonych na użytek audiowizualnych usług medialnych, a 
także w audycjach sportowych oraz audycjach rozrywko-
wych, lub 

2) w postaci nieodpłatnego udostępniania towaru lub usługi do 
wykorzystania w audycji, w szczególności w charakterze re-
kwizytu lub nagrody 

 – z wyłączeniem audycji dla dzieci. 

2. Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, oznacza się 
w programach telewizyjnych za pomocą znaku graficznego, a w 
programach radiowych za pomocą sygnału dźwiękowego infor-
mujących o fakcie lokowania produktu, na początku, na końcu 
oraz w momencie wznowienia po przerwie na reklamę lub tele-
sprzedaż. 

3. Na końcu audycji, o której mowa w ust. 2, która została wyprodu-
kowana przy udziale nadawcy lub na jego zamówienie, umieszcza 
się neutralną informację o producencie lub sprzedawcy lokowa-
nego towaru lub podmiocie świadczącym lokowaną usługę oraz o 
samym towarze lub usłudze. 

4. Zastosowanie lokowania produktu nie może naruszać samodziel-
ności i niezależności redakcyjnej nadawcy przez wpływ na treść 
lub miejsce audycji w programie oraz nie zwalnia nadawcy od 
odpowiedzialności za treść audycji. 

5. Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, nie mogą: 

1) nadmiernie eksponować danego produktu; 

2) zachęcać bezpośrednio do nabycia lub najmu towarów lub 
usług, zwłaszcza przez promocyjne odniesienia do nich. 

6. Zakazane jest lokowanie produktu dotyczące towarów lub usług, 
o których mowa w art. 16b ust. 1. 

7. Nadawca jest obowiązany do prowadzenia i przechowywania 
ewidencji audycji, w których zastosowano lokowanie produktu.  

8. W zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy 
z przepisami ust. 1–7, Przewodniczący Krajowej Rady może żą-
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dać od nadawcy przedstawienia dokumentacji w zakresie loko-
wania produktu. Przepis art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

9. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki oznaczania przez nadawcę audycji, w 
których zastosowano lokowanie produktu, w tym wzór znaku 
graficznego oraz formę sygnału dźwiękowego, o których 
mowa w ust. 2, 

2) sposób prowadzenia oraz przechowywania przez nadawcę 
ewidencji audycji, w których zastosowano lokowanie pro-
duktu, oraz zakres danych objętych tą ewidencją 

 – uwzględniając interesy odbiorców i możliwość prowadzenia 
przez nadawcę ewidencji w postaci elektronicznej, bez obciążania 
nadawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami.”; 

19) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z 
prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moral-
nością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści na-
wołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, nie-
pełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość.”; 

20) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. Nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewnia-
nia dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powo-
du dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z 
powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzanie odpo-
wiednich udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszą-
cych oraz tłumaczeń na język migowy, tak aby co najmniej 10 % 
kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam 
i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia. 

2. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, niższy 
niż określony w ust. 1 udział w programie telewizyjnym audycji z 
udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu 
dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z po-
wodu dysfunkcji narządu słuchu, uwzględniając różnorodną ofer-
tę programową w różnym czasie antenowym, możliwości tech-
niczne, potrzeby odbiorców, sposób rozpowszechniania i specja-
lizację programu, bez nakładania nieuzasadnionych obowiązków 
na nadawców.”; 

21) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Na wezwanie Przewodniczącego Krajowej Rady operator rozprowadzający 
program jest obowiązany utrwalić program określony w wezwaniu przez 
okres w nim wskazany, nie dłuższy niż 14 dni, i niezwłocznie przekazać je-
go zapis.”;  

22) w art. 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na pisemny wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
nadawca jest obowiązany: 
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1) ujawnić dane umożliwiające identyfikację zleceniodawcy audycji lub 
przekazu handlowego; 

2) wydać nieodpłatnie zapis audycji lub przekazu handlowego, w terminie 
7 dni od dnia złożenia wniosku.”; 

23) po art. 20b dodaje się art. 20c w brzmieniu: 

„Art. 20c. 1. Nadawca programu telewizyjnego uprawniony do nadania na za-
sadzie wyłączności transmisji z wydarzenia budzącego istotne za-
interesowanie społeczne, zwanego dalej „wydarzeniem”, jest 
obowiązany umożliwić innym nadawcom telewizyjnym realizację 
prawa do krótkiego sprawozdania.  

2. Prawo do krótkiego sprawozdania przysługuje każdemu nadawcy 
ustanowionemu w: 

1) Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub pań-
stwie będącym stroną Europejskiej konwencji o telewizji po-
nadgranicznej, o ile żaden nadawca lub inny podmiot w pań-
stwie, w którym jest ustanowiony nadawca ubiegający się o 
dostęp, nie jest uprawniony do transmisji danego wydarzenia 
i nie może zapewnić dostępu do krótkiego sprawozdania z 
niego.  

3. Realizację prawa do krótkiego sprawozdania umożliwia się przez 
udostępnienie nadawcy ubiegającemu się o dostęp wybranych 
przez niego krótkich fragmentów transmisji wydarzenia, łącznie 
nie dłuższych niż 90 sekund, z sygnału nadawcy, o którym mowa 
w ust. 1, za zapłatą kosztów udostępnienia.  

4. Nadawca realizujący prawo do krótkiego sprawozdania może: 

1) nadać udostępnione mu zgodnie z ust. 3 fragmenty w okresie 
24 godzin, w ogólnych audycjach informacyjnych lub 
umieszczonych przy nich informacyjnych serwisach sporto-
wych, trzykrotnie w danym programie, w wymiarze krótkiej 
informacji o wydarzeniu, nie dłuższej niż 90 sekund, 

2) udostępniać w ramach audiowizualnej usługi medialnej na 
żądanie audycje, o których mowa w pkt 1, po ich nadaniu, w 
okresie nie dłuższym niż 7 dni, bez wprowadzania w nich 
zmian 

 – pod warunkiem wyraźnego podania źródła.  

5. Nadawca, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony z obowiązku 
realizacji prawa do krótkiego sprawozdania w sposób określony 
w ust. 3, jeżeli nadawca ubiegający się o realizację tego prawa ma 
możliwość wstępu na miejsce wydarzenia i sporządzenia własne-
go sprawozdania. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

6. Postanowienia umowne uniemożliwiające realizację prawa do 
krótkiego sprawozdania zgodnie z ust. 1–4 są nieważne.”; 

24) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 
„Rozdział 3a 
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Audiowizualne usługi medialne na żądanie 

Art. 20d. 1. Zabronione jest udostępnianie publiczne audiowizualnej usługi 
medialnej na żądanie zawierającej audycje lub inne przekazy za-
grażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 
małoletnich, bez stosowania zabezpieczeń technicznych uniemoż-
liwiających małoletnim ich odbieranie. 

2. Dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie są obo-
wiązani do stosowania zabezpieczeń technicznych, o których 
mowa w ust. 1.  

3. Dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie, u-
względniając stopień szkodliwości audycji lub innego przekazu 
dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych, są 
obowiązani do odpowiedniego kwalifikowania i oznaczania au-
dycji i innych przekazów w taki sposób, aby odbiorca mógł z ła-
twością zapoznać się z oznaczeniem zarówno w chwili wyboru 
audycji, jak i w trakcie jej trwania. 

4. Dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie są obo-
wiązani do informowania Krajowej Rady o stosowanych zabez-
pieczeniach. 

5. Krajowa Rada, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 
spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
warunki ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach me-
dialnych na żądanie, w tym: 

1) cechy lub rodzaje zabezpieczeń technicznych, o których mo-
wa w ust. 1, 

2) sposób informowania Krajowej Rady o stosowanych zabez-
pieczeniach technicznych, w tym wzór oświadczenia o sto-
sowanych zabezpieczeniach technicznych, 

3) cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania i oznacza-
nia audycji lub innych przekazów w audiowizualnych usłu-
gach medialnych na żądanie ze względu na stopień szkodli-
wości dla małoletnich przy odpowiednim podziale małolet-
nich na kategorie wiekowe 

 – kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej ochrony małolet-
nich przed szkodliwymi dla nich treściami, uwzględniając możli-
wości techniczne i stopień szkodliwości audycji lub innych prze-
kazów dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wieko-
wych, oraz przy uwzględnieniu specyfiki tych usług. 

Art. 20e. 1. Dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie są obo-
wiązani do promowania audycji europejskich, w wybrany przez 
siebie sposób, w ramach świadczonych przez nich audiowizual-
nych usług medialnych na żądanie, przez: 

1) przeznaczanie co najmniej 15 % zawartości katalogu na au-
dycje europejskie, 10 % zawartości katalogu na audycje wy-
tworzone pierwotnie w języku polskim oraz odpowiednie 
wyeksponowanie tych audycji w katalogu lub 
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2) przeznaczanie rocznie na produkcję lub zakup praw do audy-
cji europejskich co najmniej równowartości 10 % kosztów  
poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym na wytwa-
rzanie lub pozyskanie audycji w celu ich umieszczania w ka-
talogu. 

2. Podstawą do obliczania procentowego udziału, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 1, jest suma iloczynów czasu trwania i czasu udostęp-
niania audycji zawartych w katalogu w danym kwartale kalenda-
rzowym. 

3. Dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie są obo-
wiązani do prowadzenia, przechowywania oraz przekazywania 
Krajowej Radzie ewidencji obejmującej informacje o sposobach 
promowania przez nich audycji europejskich. 

4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
warunki promowania audycji, o których mowa w ust. 1, w audio-
wizualnych usługach medialnych na żądanie, w tym:  

1) sposoby eksponowania takich audycji w katalogu, 

2) sposób prowadzenia, przechowywania oraz przekazywania 
ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz zakres danych obję-
tych tą ewidencją, 

3) wzór oświadczenia o wybranym przez dostawcę sposobie 
promowania, o którym mowa w ust. 1 

 – dążąc do sprzyjania różnorodności kulturowej oferty audycji w 
audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, uwzględniając 
charakter katalogów audycji, możliwość prowadzenia ewidencji 
w postaci elektronicznej i konieczność zapewnienia przejrzystości 
oraz jawności informacji znajdujących się w ewidencji, bez ob-
ciążania dostawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w 
związku z prowadzeniem ewidencji. 

Art. 20f. Do audiowizualnych usług medialnych na żądanie stosuje się od-
powiednio przepisy art. 13, art. 14, art. 14a ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1, 
art. 16b ust. 1–3a, art. 17 ust. 1–7, art. 17a ust. 1–8, art. 18 ust. 1, 
art. 20 ust. 1, 2 i 3 i art. 20a oraz przepisy wydane na podstawie art. 
14a ust. 3, art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 8, art. 17a ust. 9 i art. 20 ust. 
4.”; 

25) w art. 21:  

a) w ust. 1a w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w 
brzmieniu: 

„10) zapewnianie dostępności programów lub ich części i innych usług dla 
osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz 
osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu; 

11) upowszechnianie edukacji medialnej.”, 

b) w ust. 2:  

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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 „Programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny:”, 

– w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) służyć edukacji medialnej.”; 

26) w art. 33 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Nie wymaga uzyskania koncesji rozpowszechnianie programów telewizyj-
nych wyłącznie w systemach teleinformatycznych, chyba że program taki 
ma być rozprowadzany naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych.”; 

27) art. 37a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37a. Dostawca usługi medialnej jest obowiązany do corocznego składa-
nia do Krajowej Rady sprawozdania finansowego, w formie 
przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości.”; 

28) w art. 39a: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) autopromocji.”, 

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) ograniczenia dopuszczalnego wymiaru czasowego reklam i telesprze-
daży w ciągu godziny, określonego w art. 16 ust. 3; 

2) przepisów art. 16 ust. 6 oraz art. 16a.”; 

29) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:  

 „Rozpowszechnianie niektórych programów telewizyjnych, rozprowadzanie 
programów oraz udostępnianie publiczne audiowizualnych usług medial-
nych na żądanie”; 

30) w art. 41 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Zgłoszenia do rejestru wymaga: 

1) program rozprowadzany;  

2) program telewizyjny rozpowszechniany wyłącznie w systemie telein-
formatycznym.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy rozprowadzania ogólnokra-
jowych programów publicznej radiofonii i telewizji oraz innych programów 
nadawców krajowych, dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za 
pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru.”; 

31) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: 

„Art. 41a. 1. Audiowizualna usługa medialna na żądanie wymaga zgłoszenia 
do wykazu prowadzonego przez Przewodniczącego Krajowej Ra-
dy. 

2. Do postępowania w sprawach wpisu do wykazu stosuje się prze-
pisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. 

3. Wykaz jest jawny.”; 

32) art. 44 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 44. 1. Organ rejestracyjny dokonuje wpisu do rejestru programu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, na podstawie zgłoszenia. 

2. Operator rozprowadzający program dokonuje zgłoszenia progra-
mu do rejestru nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem je-
go rozprowadzania. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1: 

1)  wskazuje wnioskodawcę, jego siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania, adres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej, 
zapewniający skuteczny i szybki kontakt; 

2)  wskazuje program przewidziany do rozprowadzania i jego 
nadawcę; 

3)  określa obszar, na którym program ma być rozprowadzany. 

4. Operator rozprowadzający program dołącza do zgłoszenia: 

1) dokumenty wskazujące, że rozprowadzanie programu nie bę-
dzie naruszało praw nadawcy programu; 

2) dokumenty wskazujące, że program jest rozpowszechniany, a 
w przypadku programu przekazywanego przez nadawcę ope-
ratorowi – umowę z nadawcą programu. 

5. Operator sieci kablowej dołącza do zgłoszenia także oświadczenie 
o kolejności wprowadzania do sieci kablowej programów dostęp-
nych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń 
odbiorczych powszechnego odbioru, których rozprowadzanie nie 
podlega zgłoszeniu. 

6. Wpis do rejestru zawiera w szczególności dane, o których mowa 
w ust. 3, z wyjątkiem adresu miejsca zamieszkania, jeżeli jest on 
inny niż adres siedziby. 

7. Rozprowadzanie programu można rozpocząć, jeżeli organ reje-
stracyjny nie odmówił rejestracji w terminie miesiąca od dnia 
zgłoszenia, pod warunkiem uiszczenia przez operatora opłaty, o 
której mowa w art. 42 ust. 1. 

8. Organ rejestracyjny może wezwać operatora rozprowadzającego 
program do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia o-
trzymania wezwania. W sytuacji gdy organ rejestracyjny wezwał 
operatora do uzupełnienia zgłoszenia, termin, o którym mowa w 
ust. 7, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia zgłoszenia. 

9. Operator rozprowadzający program jest obowiązany zgłaszać or-
ganowi rejestracyjnemu, w terminie 14 dni, zmiany stanu fak-
tycznego i prawnego objętego wpisem do rejestru, powstałe po 
dniu dokonania wpisu. Do zgłaszania zmian stosuje się odpo-
wiednio przepisy o wpisie do rejestru.”; 

33) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu: 

„Art. 44a. 1. Organ rejestracyjny dokonuje wpisu do rejestru programu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, na podstawie zgłoszenia. 
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2. Nadawca programu telewizyjnego rozpowszechnianego wyłącz-
nie w systemie teleinformatycznym dokonuje zgłoszenia progra-
mu do rejestru nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem je-
go rozpowszechniania. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1: 

1)  wskazuje nadawcę, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
adres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej, za-
pewniający skuteczny i szybki kontakt; 

2)  zawiera podstawowe informacje o programie przewidzianym 
do rozpowszechniania; 

3)  określa sposób rozpowszechniania programu. 

4. Wpis do rejestru zawiera w szczególności dane, o których mowa 
w ust. 3, z wyjątkiem adresu miejsca zamieszkania, jeżeli jest on 
inny niż adres siedziby. 

5. Rozpowszechnianie programu można rozpocząć, jeżeli organ re-
jestracyjny nie odmówił rejestracji w terminie miesiąca od dnia 
zgłoszenia. 

6. Organ rejestracyjny może wezwać nadawcę do uzupełnienia zgło-
szenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytu-
acji gdy organ rejestracyjny wezwał nadawcę do uzupełnienia 
zgłoszenia, termin, o którym mowa w ust. 5, biegnie od dnia 
wpływu uzupełnienia zgłoszenia. 

7. Nadawca jest obowiązany zgłaszać organowi rejestracyjnemu, w 
terminie 14 dni, zmiany stanu faktycznego i prawnego objętego 
wpisem do rejestru, powstałe po dniu dokonania wpisu. Do zgła-
szania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o wpisie do reje-
stru.”; 

34) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. 1. Organ rejestracyjny odmawia wpisu do rejestru programu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, jeżeli rozpowszechnianie pro-
gramu przez wnioskodawcę mogłoby spowodować poważne na-
ruszenie art. 18 ust. 1, 4 i 5.  

2. Organ rejestracyjny wykreśla z rejestru program, o którym mowa 
w art. 41 ust. 1 pkt 2, jeżeli w programie tym, w okresie ostatnich 
12 miesięcy, co najmniej dwukrotnie zostały zamieszczone treści 
poważnie naruszające przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5. 

3. Organ rejestracyjny odmawia wpisu do rejestru programu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, jeżeli w programie tym, w okre-
sie ostatnich 12 miesięcy, co najmniej dwukrotnie zostały za-
mieszczone treści poważnie naruszające przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 
5.  

4. Organ rejestracyjny wykreśla z rejestru program rozprowadzany, 
jeżeli: 
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1) w programie tym, w okresie ostatnich 12 miesięcy, co naj-
mniej dwukrotnie zostały zamieszczone treści poważnie na-
ruszające przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5; 

2) operator bez zezwolenia nadawcy wprowadza zmiany do 
programu, rozpowszechnia go nie w całości lub nierówno-
cześnie; 

3) operator sieci kablowej nie przestrzega ustawowej kolejności 
wprowadzania programów, o której mowa w art. 43. 

5. Odmowa wpisu lub jego wykreślenie, o których mowa w ust. 1–4, 
następuje w drodze decyzji administracyjnej, do której stosuje się 
odpowiednio przepis art. 33 ust. 3.”;

35) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. 1. Dostawca audiowizualnej usługi medialnej na żądanie dokonuje 
zgłoszenia do wykazu nie później niż w chwili rozpoczęcia jej 
udostępniania. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) wskazuje dostawcę usługi medialnej, jego siedzibę lub miej-
sce zamieszkania, adres korespondencyjny, w tym poczty e-
lektronicznej, zapewniający skuteczny i szybki kontakt; 

2) określa audiowizualną usługę medialną na żądanie i sposób 
jej dostarczenia odbiorcom; 

3) zawiera oświadczenie o stosowaniu zabezpieczeń technicz-
nych, o których mowa w art. 20d ust. 2, i ich rodzaju; 

4) zawiera oświadczenie o wybranym sposobie promowania au-
dycji europejskich zgodnie z art. 20e. 

3. Wpis do wykazu zawiera w szczególności dane, o których mowa 
w ust. 2, z wyjątkiem adresu miejsca zamieszkania, jeżeli jest on 
inny niż adres siedziby. 

4. Dostawca usługi medialnej jest obowiązany zgłaszać Przewodni-
czącemu Krajowej Rady, w terminie 14 dni, zmiany stanu fak-
tycznego i prawnego objętego wpisem do wykazu, powstałe po 
dniu dokonania wpisu. Do zgłaszania zmian stosuje się odpo-
wiednio przepisy o wpisie do wykazu.  

5. Przewodniczący Krajowej Rady wykreśli z wykazu audiowizual-
ną usługę medialną na żądanie, jeżeli w usłudze tej, w okresie 
ostatnich 12 miesięcy, co najmniej dwukrotnie zostały zamiesz-
czone treści poważnie naruszające przepisy art. 18 ust. 1 lub zo-
stały naruszone przepisy art. 20d. 

6. Wykreślenie z wykazu następuje w drodze decyzji administracyj-
nej, do której stosuje się odpowiednio przepis art. 33 ust. 3.”; 

36) art. 46 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 46. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy spo-
sób i tryb prowadzenia rejestru programów rozpowszechnianych 
wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowa-
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dzanych oraz wykazu udostępnianych publicznie audiowizualnych 
usług medialnych na żądanie, w tym: 

1) wzór rejestru i wykazu, 

2) wzór zgłoszenia o wpis do rejestru i wykazu 

 – uwzględniając możliwość prowadzenia rejestru i wykazu oraz 
zgłaszania do nich wniosków w systemie teleinformatycznym, 
konieczność zapewnienia przejrzystości i kompletności zapisu in-
formacji znajdujących się w rejestrze i wykazie oraz sprawność 
postępowania rejestracyjnego i zgłoszeniowego, a także nieobcią-
żanie dostawców usług medialnych utrudnieniami w zakresie wy-
konywanej działalności.”; 

37) po art. 46 dodaje się art. 46a i 46b w brzmieniu: 

„Art. 46a. 1. Jeżeli nadawca programu, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1, 
jest ustanowiony w innym państwie członkowskim Unii Europej-
skiej, Krajowa Rada zawiadamia tego nadawcę i Komisję Euro-
pejską o stwierdzonych naruszeniach oraz o zamiarze wykreślenia 
rozprowadzanego programu z rejestru. Program jest wykreślany z 
rejestru, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia, w wy-
niku konsultacji prowadzonych przez Krajową Radę z państwem, 
w którym jest ustanowiony nadawca, i z Komisją Europejską, nie 
nastąpi zaniechanie naruszeń.  

2. Środki, o których mowa w ust. 1, muszą być obiektywnie nie-
zbędne, stosowane w sposób niedyskryminacyjny i proporcjonal-
ny do zamierzonych celów oraz gdy zostały spełnione następują-
ce warunki: 

1) Krajowa Rada powiadomiła Komisję Europejską i państwo 
członkowskie, w którym nadawca ma swoją siedzibę, o za-
miarze podjęcia takich środków i uzasadniła swoją ocenę o-
raz 

2) Komisja Europejska stwierdziła, że środki te są zgodne z 
prawem unijnym. 

Art. 46b. 1. Jeżeli program nadawcy ustanowionego w innym państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej jest kierowany w całości lub w prze-
ważającej części na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Prze-
wodniczący Krajowej Rady może wystąpić do państwa, w którym 
ustanowiony jest nadawca tego programu w celu zastosowania 
odpowiedniego rozwiązania, w tym zwłaszcza zapewniającego 
poszanowanie w tym programie zasad ochrony interesu publicz-
nego określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

2. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia, o którym mowa w 
ust. 1, nie dojdzie do zastosowania odpowiedniego rozwiązania, a 
nadawcy danego programu jest ustanowiony w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej w celu obejścia przepisów obo-
wiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Kra-
jowej Rady może zawiadomić Komisję Europejską oraz państwo, 
w którym ustanowiony jest nadawca, o zamiarze odmowy wpisu 
do rejestru lub wykreślenia z rejestru programu, lub zastosowania 

 



Liczba stron : 24         Data : 2011-02-28         Nazwa pliku : 0072-10A.NK 
VI kadencja / druk nr 3812 PILNY!  

24  

innego przewidzianego prawem niezbędnego, niedyskryminacyj-
nego i proporcjonalnego środka. Do zawiadomienia dołącza się 
uzasadnienie. 

3. Oceniając, czy program, o którym mowa w ust. 1, jest w całości 
lub w przeważającej części kierowany na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Krajowa Rada może się odwołać do takich kry-
teriów, jak źródło dochodów z reklam telewizyjnych lub abona-
mentu, główny język danej usługi lub obecność audycji lub prze-
kazów handlowych skierowanych bezpośrednio do widzów w 
państwie członkowskim, w którym są one odbierane. 

4. Przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję o odmowie 
wpisu do rejestru lub wykreśleniu z rejestru programu, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, lub innym środku, wyłącznie jeżeli Komisja 
Europejska, w drodze decyzji, nie stwierdzi, w terminie trzech 
miesięcy od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, że byłoby 
to sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

5. Przewodniczący Krajowej Rady dokonuje wystąpienia, o którym 
mowa w ust. 1, oraz zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, na 
podstawie uchwały Krajowej Rady.”; 

38) uchyla się art. 47; 

39) w art. 53: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. 14a ust. 
1 i 2, art. 15 ust. 1, 2 i 3, art. 15a ust. 1, art. 16 ust. 1–6, art. 16a, art. 
16b ust. 1–3, art. 16c, art. 17 ust. 1–7, art. 17a ust. 1–7, art. 18 ust. 1–
5b, art. 18a ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 20b ust. 1 i 6, art. 20c ust. 1–5 lub z 
przepisów wydanych na podstawie art. 14a ust. 3, art. 15 ust. 4, art. 15a 
ust. 2 i 3, art. 16 ust. 7, art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 8, art. 17a ust. 9, art. 
18 ust. 6 i art. 18a ust. 2, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decy-
zję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 % rocz-
nej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do dostarczania 
usługi medialnej, a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za 
częstotliwość, karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu nadaw-
cy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli dostawca audiowizualnej usługi medialnej na żądanie narusza 
obowiązek wynikający z przepisów art. 14a ust. 1 i 2, art. 16 ust. ust. 1, 
art. 16b 1–3, art. 17 ust. 1–7, art. 17a ust. 1–7, art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 
1, art. 20d ust. 1–4 i art. 20e ust. 1 i 3 lub z przepisów wydanych na 
podstawie art. 14a ust. 3, art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 8 i art. 17a ust. 9, 
Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na do-
stawcę karę pieniężną w wysokości do 5 % przychodu dostawcy, osią-
gniętego w poprzednim roku podatkowym.”; 

40) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: 

„Art. 53a. 1. Jeżeli dostawca usługi medialnej rozpowszechnia program tele-
wizyjny w systemie teleinformatycznym lub udostępnia publicz-

 



Liczba stron : 25         Data : 2011-02-28         Nazwa pliku : 0072-10A.NK 
VI kadencja / druk nr 3812 PILNY!  

25  

                                                

nie audiowizualną usługę medialną na żądanie bez wpisu do reje-
stru lub wykazu, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję 
nakładającą na dostawcę karę pieniężną w wysokości do 10 % 
przychodu dostawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatko-
wym. Przepisy art. 53 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

2. W pierwszym roku prowadzonej działalności kara, o której mowa 
w ust. 1, nie może przekraczać wysokości dziesięciokrotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej 
karę, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”; 

41) w art. 54 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Jeżeli osoba kierująca działalnością dostawcy usługi medialnej nie wykonuje 
decyzji wydanych na podstawie art. 10 ust. 4, Przewodniczący Krajowej 
Rady może wydać decyzję nakładającą na nią karę pieniężną, nieprzekra-
czającą jednak jej sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 

2. Tej samej karze może podlegać osoba kierująca działalnością dostawcy usłu-
gi medialnej za nieudzielenie lub udzielenie nierzetelnych informacji na żą-
danie Przewodniczącego Krajowej Rady, przewidziane przepisem art. 10 
ust. 2.”; 

42) art. 55 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 55. Kary, o których mowa w art. 53–54, podlegają wpłacie do budżetu 
państwa.”; 

43) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady wydanych na podstawie art. 
10 ust. 4 oraz art. 53–54 służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warsza-
wie – sądu gospodarczego.”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. 
zm.7)) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. Przepisy dotyczące rejestracji działalności prasowej nie mają zasto-
sowania do działalności dostawców usług medialnych w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.8)) oraz do działalności 

 
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, 

poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. 
Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. 
Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 
oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 235, poz. 1551. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 
935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 
201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1023 i Nr 182, poz. 
1228. 
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Polskiej Agencji Prasowej, których działalność regulują odrębne 
przepisy.”. 

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.9)) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub progra-
mów telewizyjnych i związanych z nimi przekazów tekstowych w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 
r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.10)), z wyłączeniem programów rozpo-
wszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym oraz audiowizu-
alnych usług medialnych na żądanie,”. 

 

Art. 4.  

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) w art. 46 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje 
brzmienie: 

„5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem 
programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycz-
nym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach ka-
blowych;”. 

 

Art. 5.  

1. Dostawca usługi medialnej rozpowszechniający program telewizyjny wyłącznie 
w systemie teleinformatycznym lub udostępniający publicznie audiowizualną 
usługę medialną na żądanie w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy oraz ope-
rator rozprowadzający program w sposób bezprzewodowy, który nie wymaga 
rezerwacji częstotliwości na podstawie koncesji wydanej przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy, może świadczyć taką usługę medialną bez uzyskania 
wpisu odpowiednio do rejestru lub wykazu, nie dłużej jednak niż przez 3 mie-
siące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepisy art. 44–45a ustawy, o 
której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpo-
wiednio. 

2. Za wpis do rejestru programu rozprowadzanego w sposób bezprzewodowy, który 
nie wymaga rezerwacji częstotliwości, na podstawie koncesji wydanej przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie pobiera się opłaty. 

 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 

1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371 oraz z 2009 r. Nr 
201, poz. 1540. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 
935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 
201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1023 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr ..., poz. ... . 
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Art. 6.  

Przepisy dotyczące lokowania produktu stosuje się wyłącznie do audycji wyprodu-
kowanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 7.  

W latach 2011 i 2012 dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie są 
obowiązani do promowania audycji europejskich w wybrany przez siebie sposób, o 
którym mowa w art. 20e ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, w ramach świadczonych przez nich audiowizualnych usług medial-
nych na żądanie, przez:  

1) przeznaczanie w 2011 r. co najmniej 5 % zawartości katalogu na audycje eu-
ropejskie lub przeznaczanie na produkcję lub zakup praw do audycji euro-
pejskich co najmniej równowartości 3 % wydatków poniesionych w po-
przednim roku kalendarzowym na wytwarzanie lub pozyskanie audycji w 
celu ich umieszczania w katalogu; 

2) przeznaczanie w 2012 r. co najmniej 10 % zawartości katalogu na audycje 
europejskie lub przeznaczanie na produkcję lub zakup praw do audycji eu-
ropejskich co najmniej równowartości 6 % wydatków poniesionych w po-
przednim roku kalendarzowym na wytwarzanie lub pozyskanie audycji w 
celu ich umieszczania w katalogu. 

 

Art. 8.  

W 2011 r. nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewniania do-
stępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu 
wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez 
wprowadzanie odpowiednich udogodnień, o których mowa w art. 18a ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, tak aby co najmniej 5 % 
kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, po-
siadało takie udogodnienia. 

 

Art. 9.  

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 4 oraz art. 46 
ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 7 oraz art. 46 tej 
ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 10. 

W latach 2012 i 2013 nadawcy programów radiowych, z wyłączeniem programów 
tworzonych w całości w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, lub w języku 
regionalnym, w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 62, 
poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241), przeznaczają co naj-
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mniej 33 % miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-
muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim, z tego: 

1) co najmniej 40 % w godzinach 5–24, w 2012 r.; 

2) co najmniej 50 % w godzinach 5–24, w 2013 r. 

 

Art. 11.  

1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Postępowania w sprawie udzielenia koncesji na rozprowadzanie programów w 
sposób bezprzewodowy, który nie wymaga rezerwacji częstotliwości, wszczęte i 
niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają umorzeniu. 

 

Art. 12.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 13, który wchodzi w życie z pierwszym dniem kwartału następują-
cego po dniu wejścia w życie ustawy; 

2) art. 1 pkt 8, 20 i 24, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r.; 

3) art. 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.  
 

 

 

 

 

 

 


