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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r. ustawę

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych
ustaw.
Jednocześnie pragnę poinformować, że ustawa ta została wniesiona przez Radę
Ministrów w trybie art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Z wyrazami szacunku
(-) Grzegorz Schetyna

USTAWA
z dnia 4 marca 2011 r.
1), 2)

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
1) w art. 1:
a)

telewizyj
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

medialnych do powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem wa2) art. 1a otrzymuje brzmienie:
1a. 1.
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.

orium Rzeczypospolit
1)

1)

dnia 18 lipc
swobo
2)

Europejskiego i Rady 2010/13/UE

L 95 z 15.04.2010, str. 1).

idczenia

2
a)
mowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b)

j-

ych na podstawie stosunku

oopejskiej, lub
c)

uropejskiej;
2) decyzje redakcyjne d

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a

a-

e-

Unii Europejskiej;
3)

ypospolitej Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczypospolitej
Polskiej i utrzymuje stabilne i efektywne
a)
jwskim Unii Europejskiej lub
b)

wskiego Unii Europejskiej.
3.
atrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawdostawca ten:
1)
auropejskiej, albo

3
2)

nkowskim Unii Europejskiej, a
ospolitej Polskiej.

1)

ytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2)

leypospolitej Polskiej

3) w art. 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
yza
jznych

nym, osobom prawnym i osobowy

b)

7 w
brzmieniu:
einfor
5)
elektronicznej;
6) elektroniczn

7)
medialne
4) art. 3 otrzymuje brzmienie:
3.
a
5)
zo2007 r. o przeciwd

4
6) art. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W rozumieniu ustawy:
1)

iacelach informacyjnych, rozrywkowych
owy;
eaenie

2)

aa
3)
kontroli nad wyborem audycji i sposobem ich zestawienia w
programie lub w katalogu; nie uchybia to zasadom odpowieu
4)
eo

wi

5)

ka
zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania;

6)
oadzie;
7)

oparciu o katalog ustalony
przez dostaw
8)

oo

9) rozprowadzaniem jest przejmowanie rozpowszechnionego prorozpowszechnianie;

5
10)
dz
kiej audycji;

lub utrwalenie ta-

11)

a)

w-

uniwersalne zasady etyki, oraz zmierza do ugruntowania
b)
ani inne przekazy,
c)
d)
prowadzania lub odbierania jego programu;

z-

13)
pkt 2 ustawy z
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239,
poz. 1593);
14)
uo-

sza, scenografa
zytora;
15)
w godzinach 6
ogramu;
16)

josta
17)

a-

18)
eau-

6
eowanie produktu;
19)

uo-

blicznego lub prywatnego, w

20)

emedialnych i nie produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, fi
oego;

21)
u
22) ukrytym przekazem handlowym jest przedstawianie w audy-

llub uzy-

charakteru przekazu;
23)
ub ich
a-

24)

a-

lub podobne wynagrodzenie;
25)
pr

u

26)

a-

27) producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jed1

i
nansowy proces produkcji utworu audiowizualnego;
28)

i-

ym wobec danego nadawcy jest produe-

7
wej nie po-

29)
czej;
30)
wizualnych zawartych w audycji audiowizualnej przeznaczony
o31) systemem teleinformatycznym jest system teleinformatyczny w
rozumieniu ustawy z dnia 18
3)
);
32)
mieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.

uPrawo telekomunika4)

7) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
oab) w ust. 2:
owadzenia dzia

ug medialnych;
eue

pkt 4

3)

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.
4)
Zmiany wymienio
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.

8
e-

radiofonii i telewizji, w

brzmieniu:
arym mowa w art. 3a;
13
oe8) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
loiem pracy dydaktyczno-naukowej
w charakterze nauczy
9) w art. 10 ust. 2

amoregulacji.
3.
aarunki koncesji.
ea-

nformacji o:
1) nazwie programu;

9
2) nazwisku, nazwie lub firmie tego nadawcy;
3) adresie jego siedziby;
4) danych kontaktowych, w tym adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej oraz witryny internetowej.
anu

2. N
iwego w sprawach radiofonii i telewizji.

a-

nadmiernymi utrudnieniami
in

zapewnianiem

11) w art. 15:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
egionalnym w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniej17, poz. 141, Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157,
dawaonywane w
aw
-muzycznego w tych godzinach
% czasu nadawania utworu.
i-

-

eoe-

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
mie telewizyjnym aud
radiowym u

aogramie
o-

gramu,

10

cej liczby audycji, o
rych mowa w ust. 2,
tlnym,
rmatycznych
odw danych kategoriach pro-

orozpowszechnie
i13) w art. 15b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

nStrasburgu dnia
5 maja 1989 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 32, poz. 160 oraz z 2004 r. Nr 28,
dskich Unii Europejskiej,
lub

enacyjnych w stosunku do
j
b)
14)
16.
aestrzennych.
3.

11
4. Ogran
jego audycjach lub fragmenty tych audycji;
tudycji;

ogu godziny zegarowej.
6.
minut. Do
7.

eo1)
umieszczania, reklam i
2)
wykorzystywany w reklamach, z
w programach radiowych i telewizyjnych,
3)
na reklamy i te

tym maksymalny wymiar czasu w

gospodarczego,
4)

na-

cji czasu nadawanych reklam i

zczania w programach
wu

ych.

przerw w audycji, jej czasu trwania i
2. W transmisjach za

i-

12
iem serii, seriali i
o
eanych
w programie.

przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co
najmniej 20 minut, a w programie radiowym co najmniej 10 minut.
5. Za przerwanie audycji uzna
6.

m
inut;
4) audycji dla dzieci.
u-

15) w art. 16b:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

dzakresie uregulowanym
5)

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
c) w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

5)

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.

13
o-

d)
ydziennej diecie jest niewskazana.

dnadmiernych il
jest niewskazana,
yycjom dla dzieci
eo-

z

16) art. 16c otrzymuje brzmienie:
1) ukryte przekazy handlowe;
2)
3)
17) w art. 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

eaczenie indywiaa
o-

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

14

miejsce w
dy
18)
1) w filmach kinematograficznych, filmach lub serialach wytwow audycjach sportowych oraz audycjach rozrywkowych, lub
2)
wykorzystania w audycji, w
kwizytu lub nagrody

arakterze re-

oc
w

e
u-

omiejsce audycji w programie oraz nie zwalnia nadawcy od odpowiedzial
1)
2)

idencji audycji, w

h zastosowano lokowanie produktu.

przepisami ust. 1
od nadawcy przedstawienia dokumentacji w zakresie lokowania
produktu. Przepis art. 10 ust. 2
1)

15

w ust. 2,
2)

i-

e
19) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
a-

wa
20)
s-

u% kwartalnego
ogodnienia.
os-

gramu, bez n
21)

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

1)
przekazu handlowego;
2)

ooow-

16
23)
prawniony do nadania na zasae-

2. Prawo do kr
ustanowionemu w:
1) Rzeczypospolitej Polskiej;
aw
nie jest uprawniony do transmisji danego wydarzenia i nie moa
zez

o
zczonych przy nich informacyjnych serwisach sportowych, trzytkiej informacji o

pkt 1, po ich nadaniu, w
zmian
pod warunkiem
e-

dnio.
tkiego sprawozdania zgodnie z ust. 1
24)

ea-

17
oletn
ow ust. 1.
3. Dostawcy audiowizualnych

do-

do odpowiedniego kwalifikowania i oznaczania audycji i innych
a
chwili wyboru audycji, jak i w trakcie jej trwania.
oeczeniach.
5. Krajowa
ldanie, w tym:
h mowa
w ust. 1,
eanych zabezpieczeniach technicznych,
audycji lub innych przekaz
orie wiekowe
przed szkodliwymi dla nich

zani do promowania audycji europejskich, w wybrany przez siebie

1) przeznaczanie co najmniej 15
cje europejskie, 10

yos-

ponowanie tych audycji w katalogu lub
2)
e-

18
sionych w poprzednim roku kalendarzowym na wytwarzanie
lub pozyskanie audycji w celu ich umieszczania w katalogu.
ania audycji zawartych w katalogu w danym kwartale kalendarzowym.
oasposobach promowania przez nich audycji europejskich.
au-

runki promowania audycji, o
1) sposoby eksponowania takich audycji w katalogu,
2)

prowadzenia, przechowywania oraz przekazywania

3)

omowania, o kt rym mowa w ust. 1
turowej oferty audycji w

w ewidencji, bez obci
z prowadzeniem ewidencji.
owiednio 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
25) w art. 21:
a) w ust. 1a
brzmieniu:

nie

powodu dysfunkcji

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

19
26)
j-

27) art. 37a otrzymuje brzmienie:
37a.
do Krajowej Rady sprawozdania finansowego, w formie przewidzianej w ustawie z dnia 2
o
28) w art. 39a:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

o w art. 16 ust. 3;
29)

30)
1) program rozprowadzany;
2)

rmatycznym.

2.

o-

u
31)

u:
ady.
2.
awa stanowi
inaczej.
3.

32) art. 44 otrzymuje brzmienie:
44. 1.
mowa w

20
2.
zprowadzania.
3.
1)

ania, adres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej, za-

2) wskazuje program przewidziany do rozprowadzania i jego
adzany.

3)
4.

rozprowadzanie programu nie b

1)
2)

atorowi

ogramu.

r-

6. Wpis do rejestru zawi
iby.
7.

aemowa w art. 42 ust. 1.

otrzymania wezwania. W sytuacji gdy orga

9.

anowi rejestracyjnemu, w terminie 14 dni, zmiany stanu faktycznego
a-

33)
e wpisu do rejestru programu, o kt
rym mowa w

21
owszechniania.
1)

dres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej, zapewniantakt;

2) zawiera podstawowe informacje o programie przewidzianym
do rozpowszechniania;
3)

iedziby.
eoszenia.
oszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji
eu-

terminie 14 dni, zmiany st
ae34) art. 45 otrzymuje brzmienie:

o2. Organ rejestracyjny odmawia wpisu do rejestru pr
oam rozprowadzany, je1)
przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5;
2) operator bez zezwolenia nadawcy wprowadza zmiany do programu, rozpowsz
o
3)

22
4.

3,

35)
udo-

1)
zamieszkania, adres korespondencyjny, w tym poczty elektro2)
dostarczenia odbiorcom;
3)

z-

4)

udycji europejskich zgodnie z art. 20e.

iby.
iterminie 14 dni, zmiany stanu faktycz-

przepisy o wpisie do wykazu.
tuszone przepisy art. 20d.
ze decyzji administracyjnej,
o
36) art. 46 otrzymuje brzmienie:
46.

oyame
1)
2)
systemie teleinformatycznym, kor-

23

powania rejestracyjnego i
ao
37)
jest ustan

jjze-

zanie
dnki:
1)
aoraz
2)

awem unijnym.

nzewaianowiony jest nadawca tego programu w celu zastosowania odpoanowanie w tym programie zasad ochrony interesu publicznego
o

nadawca danego programu je
ooodmowy wpisu do
ndnienie.

24

one odbierane.

mowa w ust. 1 i
uropejska, w drodze decyzji, nie stwierdzi, w terminie trzech miesi
sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

38)
39) w art. 53:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
t. 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 przepiych 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
a-

eoprzednim roku

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
awie art. 14a ust. 3, art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 8 i art. 17a ust. 9, Przepie
przednim roku po

o-

40)
izyjny w systemie teleinformatycznym lub u
aychodu
owym. Przepisy

25

ew kw
eo41)

:

jednak jej sze

ego wynagrodzenia.

2.

42) art. 55 otrzymuje brzmienie:
55.
43) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ust. 4 oraz art. 53

Art. 2.
W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r.
zm.6)) art. 24 otrzymuje brzmienie:
oustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z
abne przepi
Art. 3.
Nr

7)

) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

6)

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.
7)

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.

26
austawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr
systemie teleinformatycznym oraz audiowiz

Art. 4.
2010
r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) w art. 46 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

o-

Art. 5.
w
ardstawy. Przepisy art. 44
art. 1, w

owiednio.
esji wydanej przed

Art. 6.
o-

Art. 7.
W latach 2011 i 2012 d
j-

ujesionych w poprzednim

27
roku kalendarzowym na wytwarzanie lub pozyskanie audycji w celu ich
umieszczania w katalogu;
uji europejroku kalendarzowym na wytwarzanie lub pozyskanie audycji w celu ich
umieszczania w katalogu.
Art. 8.
paart. 1, w brzmi
udogodnienia.
Art. 9.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 4 oraz art. 46
u
wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 7 oraz art. 46 tej
cy od dnia
Art. 10.

regionalnym, w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 6 styczni
poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i
-muzycznych na
lskim, 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.
j

nieza

28

Art. 12.
e-

(-) Grzegorz Schetyna

........................................................................................................................................................................
T oczono z polecenia Marsza ka Senatu
........................................................................................................................................................................

