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USTAWA 

z dnia 29 grudnia 1992 r. 

o radiofonii i telewizji. 

Rozdział 1 

Przepisy og61ne 

Art. 1. 1. Zadaniem radiofonii i telewizji jest: 

1) dostarczanie informacji, 

2) udostępnianie dóbr kultury i sztuki, 

3) ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki, 

4) dostarczanie rozrywki, 

5) popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. 

2. Odbiór programów krajowych i zagranicznych prze
znaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest 
wolny, z zachowaniem warunków określonych przepisami 
prawa. 

Art. 2. 1. Prawo rozpowszechniania programów ra
diowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej 
radiofonii i telewizji oraz osobom, które uzyskały koncesję na 
taką działalność. 

2. Ustawy nie stosuje się do: 

1) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego 
wyłącznie w obrębie jednego budynku, 

2) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego 
w systemie, w którym urządzenia nadawcze i odbiorcze 
należą do tej samej osoby, prowadzącej działalność 

gospodarczą lub inną zarejestrowaną działalność pub
liczną, a treść programu ogranicza się do spraw związa
nych z tą działalnością i jest adresowana do pracow
ników lub innego określonego kręgu osób związanych 
z nadawcą, 

3) programu rozprowadzanego w sieci kablowej, jeżeli 

liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 250. 

Art. 3. Do radiofonii i telewizji stosuje się przepisy 
prawa prasowego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

Art. 4. W rozumieniu ustawy: 

1) nadawcą jest osoba, która tworzy lub zestawia programy 
i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom 
w celu rozpowszechnienia w całości i bez zmian, 

2) rozpowszechnianiem jest: 

a) bezprzewodowa emisja programu do równoczesne
go, powszechnego odbioru (system powszechnego 
odbioru). 

b) wprowadzanie programu do sieci kablowej (system 
zbiorowego odbioru), 

3) rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez 
zmian programu nadawcy krajowego i zagranicznego, 
rozpowszechnianego do powszechnego odbioru, i rów
noczesne jego rozpowszechnianie, 

4) programem jest uporządkowany zestaw audycji radio 
wych lub telewizyjnych, regularnie rozpowszechniany, 
pochodzący od jednego nadawcy, 

5) audycją jest część programu radiowego lub telewizyj
nego, stanowiąca odrębną całość ze względu na treść, 

przeznaczenie lub autorstwo zawartych w niej przeka
zów, 

6) reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji 
sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub 
usług, popierania określonych spraw lub idei albo do 
osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamoda 
wcę, nadawany za opłatą lub za inną formą wyna
grodzenia, 

7) sponsorem jest osoba, nie będąca nadawcą lub produ
centem audycji, która pośr nio lub bezpośrednio f inan 
suje w całości lub w części tworzenie audycji w celu 
upowszechnienia swej nazwy, firmy lub znaku towaro 
wego, 

8) odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest 
urządzenie techniczne dostosowane do odbioru pro
gramu, 

9) przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych 
obrazów, rozpowszechnianych za pomocą sygnału tele 
wizyjnego równocześnie z programem. 

Rozdział 2 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Art. 5. Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewizj i. 
zwaną dalej "Krajową Radą", jako organ państwowy właś 

ciwy w sprawach radiofonii i telewizj i. 

Art. 6. 1. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa 
w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów 
odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter 
radiofonii i telewizji. 

2. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności : 

1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady M inist
rów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii 
i telewizji, 

2) określanie, w granicach upoważnień ustawowych, wa
runków prowadzenia działalności przez nadawców, 
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3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, roz
strzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie 
i rozprowadzanie programów, 

4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli 
działalności nadawców, 

5) organizowanie badań treści i odbioru programów radio
wych i telewizyjnych, 

6) określanie opłat abonamentowych, opłat za udzielenie 
koncesji oraz wpis do rejestru, 

7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz 
umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i tele
wizji, 

8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształ
cenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji, 

9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą 
w dziedzinie radiofonii i telewizji, 

10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami 
w zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonaw
ców, praw producentów oraz nadawców programów 
radiowych i telewizyjnych. 

Art. 7. 1. W skład Krajowej Rady wchodzi dziewięciu 
członków powoływanych: 4 przez Sejm, 2 przez Senat 
i 3 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się 

wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego 
przekazu. 

2. Przewodniczącego Krajowej Rady powołuje Prezy
dent z grona członków Rady. 

3. Krajowa Rada wybiera ze swego grona, na wniosek 
Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego Krajowej 
Rady. 

4. Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, licząc 
od dnia powołania, przy czym co dwa lata kończy się 

kadencja jednej trzeciej członków. Członkowie Krajowej 
Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania ich następców . 

5. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na 
kolejną pełną kadencję· 

6. Organ uprawniony do powołania członka Krajowej 
Rady może go odwołać wyłącznie w przypadku: 

1) gdy sam zrzeknie się swej funkcji, 

2) ciężkiej choroby, uniemożliwiającej sprawowanie funk
cji, 

3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie prze
stępstwa z winy umyślnej, 

4) rażącego naruszenia przepisów ustawy. 

7. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci 
przed upływem kadencji, właściwy organ powołuje nowego 
członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji. 

Art. 8. 1. Zakład pracy zatrudniający członka Krajowej 
Rady udzieli mu, na jego wniosek, urlopu bezpłatnego na 

czas sprawowania funkcji. Okres urlopu wlicza się do stażu 
pracy, od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosun
ku pracy. 

2. Członkom Krajowej Rady przysługuje wynagrodze
nie, którego wysokość określa Prezydent. 

3. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega 
zawieszeniu ich członkostwo: 

1) w partiach politycznych, 

2) we władzach krajowych stowarzyszeń, związków zawo
dowych, związków pracodawców, organizacji kościel
nych lub związków wyznaniowych . 

4. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady 
z prowadzeniem działalności nadawcy lub producenta radio
wego i telewizyjnego, zatrudnieniem u nadawcy lub produ 
centa radiowego i telewizyjnego, posiadaniem udziałów albo 
akcji spółki będącej nadawcą lub producentem radiowym 
i telewizyjnym oraz z zatrudnieniem w administracji państ
wowej i samorządowej. 

Art. 9. 1. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania 
Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i uchwały. 

2. Krajowa Rada podejmuje uchwały bezwzględną wię
kszością głosów ustawowej liczby członków. 

3. Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad. 

Art. 10. 1. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej 
pracami, reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania 
określone w ustawie. . 

2. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od na
dawcy przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia 
wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności 
działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami kon-
cesji. ~ 

3. Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać na
dawcę do zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpow
szechniania programów, jeżeli naruszają one przepisy usta
wy, uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji . 

4. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie 
uchwały tej Rady może wydać decyzję nakazującą zaniecha
nie przez nadawcę działań w zakresie, o którym mowa w ust. 
3. 

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do roz 
prowadzania programów radiowych i telewizyjnych . 

Art. 11. 1. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania 
przy pomocy Biura Krajowej Rady. 

2. Organizację i tryb działania Biura Krajowej Rady 
określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę. 

3. Koszty działalności Krajowej Rady i Biura Krajowej 
Rady są pokrywane z budżetu państwa . 

4. Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje się 
przepisy o pracownikach urzędów państwowych. 
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Art. 12. 1. Krajowa Rada przedstawia corocznie Sej
mowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej dzia
łalności oraz informację o podstawowych problemach radio
fonii i telewizji. 

2. Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi Ra
dy Ministrów informację o swojej działalności oraz o pod
stawowych problemach radiofonii i telewizji. 

3. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1. Uchwała o przyjęciu 
sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia. 

4. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm 
i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wyga
sa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały, 
z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje, 
jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej. 

Rozdział 3 

Programy radiowe i telewizyjne 

Art. 13. 1. Nadawca kształtuje program samodzielnie 
w zakresie zadań określonych wart. 1 ust. 1 i ponosi 
odpowiedzialność za jego treść. 

2. Przepis ust. 1 nie narusza odpowiedzialności innych 
osób za treść poszczególnych audycji. 

Art. 14. 1. Nałożenie na nadawcę obowiązku lub za
kazu rozpowszechniania określonej audycji lub przekazu 
może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. 

2. Audycje i przekazy nie pochodzące od nadawcy 
pciNinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i ozna
czone w sposób nie budzący wątpliwości, że nie pochodzą 
od nadawcy. 

Art. 15. 1. Krajowa Rada określa, w drodze rozporzą
dzenia, minimalny udział w programie, nie mniejszy jednak 
niż 30% rocznego czasu nadawania programu, z wyłącze
niem czasu przeznaczonego na dzienniki, transmisje spor
towe, reklamy, teleturnieje i przekazy tekstowe, audycji 
wytworzonych przez producentów krajowych, z uwzględ
nieniem charakteru poszczególnych nadawców i ich pro
gramów. 

2. Nadawcy przeznaczą co najmniej 10% rocznego 
czasu nadawania programu, z wyłączeniem czasu przezna
czonego na dzienniki, transmisje sportowe, reklamę, teletur
nieje i przekazy tekstowe, na audycje wytworzone przez 
producentów krajowych innych niż nadawca. Organ kon
cesyjny może ustalić w koncesji wyższy minimalny udział 
tych audycji w czasie antenowym, z uwzględnieniem charak
teru poszczególnych nadawców i ich programów. 

3. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządze
nia, minimalny udział w programie audycji wytworzonych 

przez producentów europejskich, z uwzględnieniem charak
teru poszczególnych nadawców i ich programów. 

Art. 16. 1. Reklamy powinny być wyraźnie wyodręb
nione w programie i oznaczone w sposób nie budzący 
wątpliwości, że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy. 

2. Reklamy nie powinny zajmować więcej niż 15% 
dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 
minut w ciągu godziny. 

3. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, 

w ramach ustalonych w ust. 2, dopuszczalny wymiar czaso
wy reklam w programach publicznej radiofonii i telewizji. 

4. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, 

zasady działalności reklamowej w programach radiofonii 
i telewizji. Przepisy art. 10 ust. 3 i 4 oraz art. 14 stosuje się 
odpowiednio. 

Art. 17. 1. Audycje sponsorowane powinny być 

oznaczone przez wskazanie sponsora przed rozpoczęciem 
audycji lub po jej zakończeniu. 

2. Sponsor nie może wpływać na treść audycji w spo
sób ograniczający samodzielność nadawcy. Sponsorowanie 
nie uwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji. 

3. Krajowa Rada może zakazać, w drodze rozporządze
nia, sponsorowania określonych audycji lub określonych 
sposobów sponsorowania. 

Art. 18. 1. Audycje nie mogą propagować działań 

sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw 
i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. 

2. Audycje powinny szanować uczucia religijne odbior
ców, a zwłaszcza respektować chrześcijański system warto
ści. 

3. Audycje, które mogą zagrażać psychicznemu, uczu
ciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, nie 
mogą być rozpowszechniane między godziną 6 rano a godzi
ną 23. 

4. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządze
nia, szczegółowe zasady rozpowszechniania audycji okreś
lonych w ust. 3. 

Art. 19. 1. Działalność nadawcy polegająca na two
rzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest w formie 
redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowego. 

2. Do przekazów tekstowych stosuje się odpowiednio 
przepisy otworzeniu i rozpowszechnianiu programów radio
wych i telewizyjnych. 

Art. 20. 1. Nadawca utrwala audycje na odpowied
nich nośnikach i przechowuje je przez okres 21 dni od dnia 
rozpowszechnienia audycji. Po upływie tego okresu prze
chowuje się zapisy audycji będących przedmiotem postępo
wania przed organami państwowymi do czasu zakończenia 
tego postępowania. 
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2. Osobie, która twierdzi, że treść audycji narusza jej 
prawa, należy na jej pisemny wniosek i na koszt nadawcy 
udostępnić zapis audycji lub wydać taki zapis na jej koszt, 
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. W przypadku odmowy udostępnienia zapisu audycji, 
osobie, o której mowa w ust. 2, służy prawo do dochodzenia 
roszczenia o udostępnienie zapisu na drodze sądowej; sądem 
właściwym w tych sprawach jest sąd wojewódzki. 

Rozdział 4 

Publiczna radiofonia i telewizja 

Art. 21. 1. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji 
należy w szczególności: 

1) tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i re
gionalnych programów radiowych i telewizyjnych, 

2) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych 
stacji radiowych i telewizyjnych, 

3) rozpowszechnianie przekazów tekstowych, 

4) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia 
i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyj
nych, 

5) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej 

i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, 
w tym eksportu i importu, 

6) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej 
oraz działalności oświatowej, 

7) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na 
użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamiesz
kałych za granicą. 

2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny: 

1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dob
re imię publicznej radiofonii i telewizji, 

2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zja
wisk w kraju i za granicą, 

3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów oby
wateli oraz formowaniu się opinii publicznej, 

4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestnicze
nie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróż
nicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie 
prawa do kontroli i krytyki społecznej, 

5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczegól
nym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektual
nego i artystycznego, 

6) respektować chrześcijański system wartości, za pod-
stawę przyjmując uniwersalne zasady etyki, 

7) służyć umacnianiu rodziny, 

8) służyć zwalczaniu patologii społecznych, 

9) uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup 
etnicznych. 

Art. 22. 1. Organy państwowe mogą podejmować de
cyzje w sprawach działalności jednostek publicznej radio
fonii i telewizji tylko w przypadkach przewidzianych ustawa
mi. 

2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwia
ją naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezenta
cję oraz wyjaśnianie polityki państwa. 

Art. 23. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji 
stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia 
stanowiska w węzłowych sprawach publicznych. 

2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 stosuje się od
powiednio do ogólnokrajowych organizacji związków zawo
dowych i związków pracodawców. 

3. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa 
w ust. 1 i 2, określa, w drodze rozporządzenia, Krajowa Rada. 

Art. 24. 1. Partiom politycznym i innym organizacjom 
uczestniczącym w wyborach do Sejmu, Senatu i samorządu 
terytorialnego zapewnia się możliwość rozpowszechniania 
audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii 
i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

2. Pr~epis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów 
na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . 

Art. 25. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji 
mogą tworzyć i rozpowszechniać programy dla odbiorców za 
granicą w języku polskim i w innych językach. 

2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowią
zane tworzyć i rozpowszechniać audycje oświatowe dla 
szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. 

3. Audycje oświatowe powinny odpowiadać wymo
gom zawartym w szkolnych programach nauczania. 

4. Koszty tworzenia audycji. o których mowa w ust. 1 i 2, 
są pokrywane z dotacji budżetu państwa. 

5. Zakres i sposób prowadzenia działalności przewi
dzianej w ust. 1 i 2 oraz zasady pokrywania jej kosztów są 
określane w formie porozumień zawieranych między minist
rami właściwymi odpowiednio w sprawach zagranicznych 
i edukacji narodowej oraz jednostkami publicznej radiofonii 
i telewizji. 

Art. 26. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji 
działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej 
Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką". 

2. Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska 
- Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpow
szechniania ogólnokrajowych programów I i II oraz regional
nych programów telewizyjnych. 

3. Radiofonię publiczną tworzą: 

1) spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zawiązana 
w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych 
programów radiowych, 
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2) spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania 
regionalnych programów radiowych, zwane dalej "spół
kami radiofon ii regionalnej" . 

4. Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, 
z zastrzeżeniem art. 27-30 ustawy, przepisy Kodeksu hand
lowego, z wyjątkiem przepisów art. 313 i 396. 

5. Przewodniczący Krajowej Rady, w porozumieniu 
z Ministrem Łączności, przydziela spółkom częstotliwości 
niezbędne do wykonywania ich ustawowych zadań . 

6. Minister Łączności przekazuje Krajowej Radzie dla 
spółek tworzących i rozpowszechniających : 

1) ogólnokrajowe programy telewizyjne - częstotliwości 

niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru pro
gramu "Telewizja Polska I" i "Telewizja Polska II", 

2) ogólnokrajowe programy radiowe-częstotliwości nie
zbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu 
pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego oraz częs
totliwości niezbędne do rozpowszechniania programów 
radiowych dla odbiorców za granicą, 

3) regionalne programy telewizyjne - częstotliwości nie
zbędne do rozpowszechniania regionalnych programów 
telewizyjnych, 

4) regionalne programy radiowe-częstotliwości niezbęd
ne do rozpowszechniania regionalnych programów ra
diowych. 

Art. 27. 1. Zarząd spółki liczy od jednego do pięciu 
członków. 

2. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje 
i odwołuje rada nadzorcza większością dwóch trzecich 
głosów w obecności co najmniej trzech czwartych jej człon
ków. 

3. Kadencja zarządu trwa cztery lata. 

Art. 28. 1. Rada nadzorcza liczy od pięciu do dziewię
ciu członków. Członków rady nadzorczej powołuje Krajowa 
Rada, z wyjątkiem jednego, którego powołuje Minister 
Finansów. 

2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
rady. 

3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewod
niczącego. 

4. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb 
jej działania . 

5. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. 

6. Zgody rady nadzorczej wymaga: 

1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osoba
mi zajmującymi stanowiska kierownicze określone 

w statucie spółki , 
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2) zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy 
zbiorowej z przedstawicielami pracowników, 

3) zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, 
o której mowa wart. 26 ust. 1, a także nabycie lub zbycie 
udziałów albo akcji w takiej spółce, 

4) zbycie lub obciążenie nieruchomości. 

7. Statut spółki określa zasady powoływania i funkc 
jonowania rady programowej jako organu opiniodawczo
-doradczego zarządu w sprawach programowych. Rada 
programowa reprezentuje ugrupowania parlamentarne oraz 
społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością 
programową spółki. 

Art. 29. 1. W walnym zgromadzeniu Skarb Państwa 
reprezentowany jest przez Ministra Finansów. 

2. Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakaza
mi ustanowionymi przez walne zgromadzenie, jeżeli dotyczą 
one treści programu. 

3. Zmiana statutu spółki wymaga uprzedniej zgody 
Krajowej Rady. 

, Art. 30. 1. Tworzenie i rozpowszechnianie regional
nych programów telewizji publicznej należy do terenowych 
oddziałów spółki, o której mowa wart. 26 ust. 2. 

2. Statut spółki określa zakres działania i zadania tereno
wego oddziału spółki. 

3. Działalnością terenowego oddziału spółki kieruje 
dyrektor powoływany przez radę nadzorczą na wniosek 
zarządu spółki. 

4. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora tere
nowego oddziału spółki jest rada programowa oddziału. 

5. Krajowa Rada, na wniosek zarządu spółki, po zasięg 

nięciu opinii dyrektorów terenowych oddziałów, określi 

minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe od
działy spółki w poszczególnych programach ogólnokrajo
wych. 

6. Krajowa Rada ustala minimalny udz iał terenowych 
oddziałów spółki we wpływach z opłat, o których mowa 
wart. 48 i 49. 

Art. 31. 1. Przychodami spółek, o których mowa wart. 
26 ust. 2 i 3, są wpływy pochodzące: 

1) z opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich 
uiszczaniu oraz kar za używanie nie zarejestrowanych 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, z zastrze
żeniem przepisu art. 50 ust. 1, 

2) z obrotu prawami do audycji, 

3) z reklam i audycji sponsorowanych, 

4) z innych źródeł. 

2. Przychodami spółek mogą być również dotacje z bu
dżetu państwa . 
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Art. 45. 1. Organ rejestracyjny odmówi rejestracji roz
prowadzania programu, jeżeli: 

1) wnioskodawca nie ma uprawnień do używania urządzeń 
nadawczych i sieci telekomunikacyjnych, 

2) program jest rozpowszechniany przez nadawcę z naru
szeniem przepisów prawa, 

3) rozprowadzanie programu byłoby sprzeczne z prawem, 

4) wnioskodawca nie uprawdopodobni, że rozprowadza
nie programu nie będzie naruszało praw nadawcy pro
gramu. 

2. Organ rejestracyjny zakaże operatorowi sieci kab
lowej rozprowadzania programów albo określonego pro
gramu, jeżeli: 

1) rozprowadzanie programu narusza przepisy ustawy, 

2) operator wprowadza zmiany do programu, rozpowsze
chnia go nie w całości lub nie równocześnie, 

3) operator nie przestrzega ustawowej kolejności wprowa
dzania programów do sieci kablowej. 

3. Odmowa rejestracji rozprowadzania programu oraz 
wydanie zakazu rozprowadzania następuje w formie decyzji 
administracyjnej, do której stosuje się odpowiednio przepis 
art. 33 ust. 3. 

4. W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 
2, Przewodniczący Krajowej Rady z urzędu wykreśli wpis 
o rejestracji rozprowadzania programów lub programu z reje
stru. 

5. Wpis o rejestracji podlega wykreśleniu z urzędu 

w przypadku utraty przez operatora sieci kablowej uprawnień 
do używania urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyj
nych wykorzystywanych do rozprowadzania programów. 

Art. 46. Krajowa Rada określa, w drodze rozporzą

dzenia, szczegółowe zasady prowadzenia rejestracji rozpro
wadzania programów w sieciach kablowych oraz wzór 
rejestru. 

Art. 47. Do rozprowadzania programów w sposób 
bezprzewodowy stosuje się odpowiednio przepisy o udziela
niu koncesji na rozpowszechnianie programów. 

Rozdział 7 

Opłaty abonamentowe 

Art. 48. 1. Za używanie odbiorników radiofonicznych 
oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. 

2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik 
radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym na
tychmiastowyodbiór programu, używa tego odbiornika. 

3. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, 

wysokość opłaty abonamentowej za używanie odbiornika 
radiofonicznego oraz opłaty abonamentowej za używanie 

odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego 
i telewizyjnego, a także sposób i tryb wnoszenia tych opłat. 
Krajowa Rada może, że względów społecznych, przyznać 
niektórym kategoriom osób zniżki lub zwolnienia od opłat 
abonamentowych. 

4. Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik 
radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych 
i telewizyjnych używanych przez: 

1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym 
lub w samochodzie stanowiącym ich własność, 

2) publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, 
publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, 

państwowe szkoły wyższe i domy pomocy społecznej 
- w tym samym budynku, zespole budynków lub 
w samochodach będących w używaniu tych instytucji 

- uiszcza się tylko jedną z opłat, o której mowa w ust. 3. 

6. Przepisy ust. 3--5 nie naruszają uprawnień w za
kresie zwolnień od opłat abonamentowych wynikających 
z odrębnych ustaw. 

Art. 49. 1. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne pod
legają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich 
używanie, zarejestrowaniu w jednostkach nadzorowanych 
przez Ministra Łączności. 

2. W przypadku stwierdzenia używania nie zarejest
rowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego 
pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrot
ność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej 

w dniu stwierdzenia używania nie zarejestrowanego odbior
nika. 

3. Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 2, nie zwalnia 
od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za 
okres od dnia stwierdzenia używania nie zarejestrowanego 
odbiornika. 

4. Za zwłokę w uiszczaniu opłat abonamentowych 
pobiera się odsetki ustawowe. 

5. Jednostki, o których mowa w ust. 1, pobierają opłaty 
abonamentowe i odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat 

i przekazują je na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady, 
z przeznaczeniem na cele określone wart. 50 ust. 1 - po 
potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi. 

6. Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczą
cym Krajowej Rady określi, w drodze rozporządzenia, jedno
stkę organizacyjną prowadzącą rejestrację, o której mowa 
w ust. 1, oraz warunki i tryb rejestracji odbiorników radio
fonicznych i telewizyjnych . 

Art. 50. 1. Wpływy, o których mowa wart. 48 ust. 
1 i wart. 49 ust. 2 i 4, z wyłączeniem potrąceń przewidzianych 
wart. 49 ust. 5 i art. 51 ust. 5, są w całości przeznaczone na 
działalność jednostek publicznej radiofonii i telewizji. 
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2. Krajowa Rada ustala corocznie, nie pozme] niż do 
dnia 30 czerwca, sposób podziału wpływów między jedno
stki publicznej radiofonii i telewizji w następnym roku 
kalendarzowym, w tym minimalny udział terenowych od 
działów spółek. 

3. Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje niezwło
cznie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji należne im 
udziały we wpływach . 

Art. 51. 1. Kontrolę wykonywania obowiązku rejest
racji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych sprawuje 
Minister Łączności. 

2. Minister Łączności, w drodze rozporządzenia , określi : 

1) nadzorowane przez niego jednostki organizacyjne, któ
rych upoważnieni pracownicy mogą przeprowadzać 
kontrolę określoną w ust. 1, a kierownicy - wydawać 

decyzje, o których mowa w ust. 4, oraz ich właściwość 
miejscową, 

2) wzór upoważnienia do wykonywania czynności kont
rolnych oraz zasady i tryb wydawania upoważnień. 

3. Do wykonywania kontroli określonej w ust. 1 stosuje 
się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

4. W przypadku stwierdzenia używania nie zarejest
rowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego 
organ przeprowadzający kontrolę wydaje decyzję, w której 
nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używa
nie nie zarejestrowanego odbiornika zgodnie z zasadami 
określonymi wart. 49 ust. 2. 

5. Połowa wpływów z opłat za używanie nie zarejest 
rowanych odbiorników stanowi dochód jednostek organiza
cyjnych wykonujących kontrolę obowiązku rejestracji od
biorników radiofonicznych i telewizyjnych . 

6. Wpływy z opłat. o których mowa w ust. 4, pomniej
szone o kwoty, o których mowa w ust. 5, są przekazywane na 
wyodrębniony rachunek Krajowej Rady, z przeznaczeniem na 
cele wskazane wart. 50 ust. 1. 

7. Termin wykonania decyzji , o której mowa w ust. 4, 
wynosi 14 dni od dnia doręczenia decy:..j i. W razie niewyko
nania decyzji w tym terminie, stosuje się przepisy o po
stępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Rozdział 8 

Odpowiedzialność prawna 

Art. 52. 1. Kto rozpowszechnia program radiowy lub 
telewizyjny bez koncesji 

- podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

2. Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny 
bez rejestracji 

- podlega karze pozbawienia wolności do roku, ogra
niczenia wolnośc i albo grzywny. 
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Art. 53. 1. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wyni
kający z art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1 i 2 lub z przepisów 
wydanych na podstawie art. 15 ust. 1 i 3, art. 16 ust. 3 i 4, art. 
17 ust. 3 i art. 18 ust. 4, Przewodniczący Krajowej Rady może 
wydać decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną 

w wysokości do 50% rocznej opłaty za używanie częstot
liwości przeznaczonej do nadawania programu. 

2. Przewodniczący Krajowej Rady może nałożyć karę, 
o której mowa w ust. 1, także w decyzji wydanej na 
podstawie art. 10 ust. 4. 

3. Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodat
kowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodów nad wydat
kami, zmniejszonej o podatki. 

4. Kary pieniężnej nie można nałożyć , jeżeli od narusze
nia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, upłynął jeden rok. 

Art. 54. 1. Jeżeli osoba kierująca działalnością na
dawcy nie wykonuje decyzji wydanych na podstawie art. 10 
ust. 4, Przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję 
nakładającą na nią karę pieniężną, nie przekraczającą jednak 
jej sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 

2. Tej samej karze może podlegać osoba kierująca 

działalnością nadawcy za nieudzielenie lub udzielenie nie
rzetelnych informacji na żądanie Przewodniczącego Krajo
wej Rady, przewidziane przepisem art. 10 ust. 2. 

3. Decyzja nakładająca karę nie może być wydana, jeżeli 
od daty wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, upłynęły 
dwa lata. 

Art. 55. Kary, o których mowa wart. 53 i 54, podlegają 
wpłacie do budżetu państwa. 

Art. 56. 1. Od decyzji Przewodniczącego Krajowej 
Rady wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 oraz art. 53 i 54 
służy odwołanie do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie 
- sądu gospodarczego. 

2. W postępowaniu w sprawach odwołań od decyzji, 
o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z za
kresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. 

3. W razie złożenia odwołania od decyzji Przewod
niczącego Krajowej Rady do sądu, stronie nie przysługują 
środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w Kodeksie 
postępowania administracyjnego, w szczególności dotyczą
ce wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany oraz 
stwierdzenia nieważności decyzji. 

Rozdział 9 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy 
przejściowe i końcowe 

Art. 57. W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r. o wyda
waniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzien-






