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warunków okreÊlonych w ustawie,
podlegajà wymianie w terminie do
dnia 31 grudnia 2000 r.; w pozosta∏ych
przypadkach tracà moc.
3. Przedsi´biorcy ubiegajàcy si´ o wymian´ koncesji, o których mowa w ust. 2,
obowiàzani sà z∏o˝yç organowi w∏aÊci-

Poz. 357 i 358
wemu do udzielenia koncesji wniosek
o wymian´ koncesji w terminie do dnia
30 wrzeÊnia 2000 r.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 27 marca 2000 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

358
U S TA W A
z dnia 31 marca 2000 r.
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o j´zyku polskim.
Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r.
Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770,
z 1999 r. Nr 90, poz. 999 oraz z 2000 r. Nr 29, poz. 356)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4:
a) pkt 4—7 otrzymujà brzmienie:
„4) programem jest uporzàdkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych, reklam
i innych przekazów, regularnie rozpowszechniany, pochodzàcy od jednego nadawcy,
5) audycjà jest cz´Êç programu radiowego lub
telewizyjnego, stanowiàca odr´bnà ca∏oÊç
ze wzgl´du na treÊç, form´, przeznaczenie
lub autorstwo,
6) reklamà jest ka˝dy przekaz, nie pochodzàcy
od nadawcy, zmierzajàcy do promocji sprzeda˝y albo innych form korzystania z towarów lub us∏ug, popierania okreÊlonych
spraw lub idei albo osiàgni´cia innego efektu po˝àdanego przez reklamodawc´, nadawany za op∏atà lub innà formà wynagrodzenia,
7) sponsorowaniem jest bezpoÊrednie lub poÊrednie finansowanie albo wspó∏finansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji
lub innych przekazów, przez osob´ nie b´dàcà nadawcà lub producentem audycji, dla
upowszechnienia, utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy, firmy, znaku towarowego
lub innego oznaczenia indywidualizujàcego
przedsi´biorc´, jego dzia∏alnoÊç, towar lub
us∏ug´,”
b) w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10) telesprzeda˝à jest ka˝dy przekaz zawierajàcy bezpoÊrednià ofert´ sprzeda˝y towarów
lub odp∏atnego Êwiadczenia us∏ug,
11) kryptoreklamà jest przedstawianie w audycjach towarów, us∏ug, nazwy, znaku towa-

rowego lub dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy b´dàcego producentem towaru lub Êwiadczàcego us∏ugi, je˝eli zamiarem nadawcy,
w szczególnoÊci zwiàzanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyÊci, jest
osiàgni´cie efektu reklamowego oraz je˝eli
mo˝liwe jest wprowadzenie publicznoÊci
w b∏àd co do charakteru przekazu.”;
2) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotyczàcych odpowiedzialnoÊci innych osób za treÊç
poszczególnych audycji, reklam lub innych
przekazów.”;
3) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Nadawcy programów telewizyjnych
przeznaczajà co najmniej 30% kwartalnego czasu nadawania programu
(z wy∏àczeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzeda˝y, transmisji
sportowych, przekazów tekstowych, teleturniejów) na audycje wytworzone
pierwotnie w j´zyku polskim.
2. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych przeznaczajà co najmniej
30% miesi´cznego czasu nadawania
w programie utworów s∏owno-muzycznych na utwory, które sà wykonywane
w j´zyku polskim.
3. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych przeznaczajà co najmniej
30% miesi´cznego czasu nadawania
w programie utworów muzycznych na
utwory zwiàzane przez osob´ wykonawcy (zespó∏ wykonawczy, solist´ lub
dyrygenta), kompozytora lub autora
opracowania, z kulturà polskà.
4. Nadawcy programów telewizyjnych
przeznaczajà, tam gdzie jest to wykonalne i z uwzgl´dnieniem charakteru
nadawcy, co najmniej po∏ow´ kwartalnego czasu nadawania programu
(z wy∏àczeniem serwisów informacyj-
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Poz. 358

nych, reklam, telesprzeda˝y, transmisji
sportowych, przekazów tekstowych
i teleturniejów) na audycje wytworzone
przez producentów europejskich.

zale˝nych, z uwzgl´dnieniem preferencji dla audycji wytworzonych
w okresie 3 lat przed rozpowszechnianiem w programie.

5. Krajowa Rada mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia:

2. Nadawcy programów telewizyjnych
i radiowych przeznaczajà co najmniej
10% kwartalnego czasu nadawania
programu na audycje (z wy∏àczeniem
serwisów informacyjnych, reklam, telesprzeda˝y, transmisji sportowych,
przekazów tekstowych, teleturniejów)
wytworzone pierwotnie w j´zyku polskim w okresie 3 lat przed rozpowszechnianiem w programie.

1) wy˝szy minimalny udzia∏ audycji
pierwotnie wytworzonych w j´zyku
polskim w kwartalnym czasie nadawania programu telewizyjnego ni˝
ustalony w ust. 1,
2) wy˝szy minimalny udzia∏ utworów
wykonywanych w j´zyku polskim
w programach radiowych, w miesi´cznym czasie nadawania w programie utworów s∏owno-muzycznych i utworów muzycznych, ni˝
ustalony w ust. 2 i 3,
3) warunki, w jakich mo˝e nastàpiç
podwy˝szenie minimalnego udzia∏u
okreÊlonego w pkt 1
— z uwzgl´dnieniem charakteru poszczególnych nadawców i ich programów, w tym terytorialnego zasi´gu rozpowszechniania albo liczby mieszkaƒców na obszarze obj´tym rozpowszechnianiem. W rozporzàdzeniu Krajowa Rada mo˝e okreÊliç sposób prowadzenia przez nadawc´ ewidencji czasu trwania audycji i utworów i jej przechowywania, a tak˝e dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków
okreÊlonych w pkt 3.
6. Audycj´ telewizyjnà uznaje si´ za wytworzonà przez producenta europejskiego, je˝eli:
1) producentem lub koproducentem
audycji jest osoba fizyczna posiadajàca sta∏e miejsce zamieszkania
w paƒstwie europejskim, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna
nie majàca osobowoÊci prawnej,
której siedziba znajduje si´ w paƒstwie europejskim,
2) wi´kszoÊç zespo∏u twórczego, do
którego zalicza si´ w szczególnoÊci
re˝ysera, dziennikarza, autora scenariusza,
scenografa,
odtwórców
dwóch g∏ównych ról i kompozytora,
stale zamieszkuje w paƒstwach europejskich.”;
4) dodaje si´ art. 15a i 15b w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. Nadawcy programów telewizyjnych
przeznaczajà co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu na
audycje (z wy∏àczeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzeda˝y,
transmisji sportowych, przekazów tekstowych, teleturniejów) wytworzone
przez europejskich producentów nie-

3. Audycj´ uznaje si´ za wytworzonà
przez producenta niezale˝nego, je˝eli:
1) ∏àczny udzia∏ producenta, wspólników albo akcjonariuszy w organizacji producenta — w kapitale za∏o˝ycielskim nadawcy audycji nie przekracza 10% oraz ∏àczny udzia∏
nadawcy, wspólników albo akcjonariuszy w organizacji nadawcy —
w kapitale za∏o˝ycielskim producenta audycji nie przekracza 10%,
2) osoby b´dàce cz∏onkami w∏adz organizacji nadawcy nie sà cz∏onkami
w∏adz w organizacji producenta,
a osoby b´dàce cz∏onkami w∏adz
organizacji producenta nie sà
cz∏onkami w∏adz w organizacji
nadawcy.
4. Krajowa Rada okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, preferencje w zakresie sposobu zaliczania czasu trwania audycji
telewizyjnych wytworzonych przez
europejskich producentów niezale˝nych — w okresie 3 lat przed rozpowszechnianiem tych audycji w programie — do kwartalnego czasu nadawania audycji wytworzonych przez
europejskich producentów niezale˝nych, o których mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem charakteru poszczególnych nadawców i ich programów.
Art. 15b. 1. Krajowa Rada mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymogi dotyczàce udzia∏u w programie radiowym
utworów s∏owno-muzycznych wykonywanych w j´zyku polskim dla programów tematycznych i specjalistycznych na poziomie ni˝szym ni˝ ustalony w art. 15 ust. 2 i 3, z uwzgl´dnieniem charakteru poszczególnych
nadawców i ich programów.
2. Krajowa Rada mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymogi dotyczàce udzia∏u w programie telewizyjnym
audycji wytworzonych pierwotnie
w j´zyku polskim, audycji wytworzo-
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nych przez producentów niezale˝nych
oraz audycji wytworzonych przez europejskich producentów niezale˝nych
dla programów tematycznych i specjalistycznych na poziomie ni˝szym
ni˝ ustalony w art. 15 ust. 1 i 4 i w art.
15a ust. 1 i 2, z uwzgl´dnieniem charakteru
poszczególnych
programów.”;
5) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16.1. Reklamy powinny byç wyraênie wyodr´bnione w programie i oznaczone
w sposób nie budzàcy wàtpliwoÊci, ˝e
sà reklamami i nie pochodzà od nadawcy. Dotyczy to odpowiednio telesprzeda˝y.
2. Reklamy nie mogà zajmowaç wi´cej ni˝
15%, a reklamy nadawane ∏àcznie z telesprzeda˝à, z zastrze˝eniem ust. 3, wi´cej
ni˝ 20% dziennego czasu nadawania
programu i nie wi´cej ni˝ 12 minut
w ciàgu godziny.
3. Bloki programowe poÊwi´cone wy∏àcznie telesprzeda˝y nie mogà zajmowaç
w programie wi´cej ni˝ 3 godziny dziennego czasu nadawania programu, przy
czym minimalny czas trwania takiego
bloku wynosi 15 minut, a liczba tych
bloków nie mo˝e przekraczaç 8.
4. Krajowa Rada okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych
dzia∏alnoÊci reklamowej i telesprzeda˝y,
z uwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych
w ustawie. W rozporzàdzeniu Krajowa
Rada okreÊli:
1) sposób ustalania dziennego czasu
nadawania programu, o którym mowa w ust. 2 i 3,
2) warunki nadawania reklam i telesprzeda˝y w programach,
3) wymagania dotyczàce osób, których
g∏os lub wizerunek jest wykorzystywany w reklamach, z uwzgl´dnieniem zakresu ograniczeƒ w prowadzeniu przez nie innych audycji
w programach radiowych i telewizyjnych,
4) zakres udost´pniania przez nadawc´
czasu wykorzystywanego na reklamy
i telesprzeda˝, w tym maksymalny
wymiar czasu w okresie rocznym dla
jednego przedsi´biorcy lub ugrupowania gospodarczego,
5) sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawc´ ewidencji czasu
nadawanych reklam i telesprzeda˝y
oraz zakres danych obj´tych tà ewidencjà.”;

Poz. 358

6) dodaje si´ art. 16a—16c w brzmieniu:
„Art. 16a. 1. Reklamy i telesprzeda˝ sà nadawane
pomi´dzy audycjami, z zastrze˝eniem
ust. 2—7.
2. Audycj´ mo˝na przerwaç w celu nadania reklamy lub telesprzeda˝y, o ile nie
stanowi to uszczerbku dla wartoÊci
audycji i nie narusza uprawnieƒ w∏aÊcicieli praw autorskich.
3. W transmisjach zawodów sportowych
zawierajàcych przerwy wynikajàce
z przepisów ich rozgrywania, transmisjach innych wydarzeƒ zawierajàcych
przerwy oraz w audycjach sk∏adajàcych si´ z autonomicznych cz´Êci, reklamy lub telesprzeda˝ mogà byç
nadawane wy∏àcznie w tych przerwach lub pomi´dzy poszczególnymi
cz´Êciami.
4. Krajowa Rada okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
ograniczeƒ w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych
w celu nadania reklamy lub telesprzeda˝y.
5. Audycje inne ni˝ okreÊlone w ust. 3
mogà byç przerywane w celu nadania
reklam lub telesprzeda˝y, je˝eli okres
pomi´dzy kolejnymi przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co najmniej 20 minut,
a w programie radiowym co najmniej
10 minut.
6. Nie mo˝na przerywaç w celu nadania
reklam lub telesprzeda˝y:
1) serwisów informacyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeƒ,
2) audycji o treÊci religijnej,
3) audycji publicystycznych, dokumentalnych i audycji przeznaczonych dla dzieci.
7. Nie mo˝na przerywaç w celu nadania
reklam lub telesprzeda˝y audycji
w programach publicznej radiofonii
i telewizji, z wyjàtkiem audycji, o których mowa w ust. 3.
Art. 16b. 1. Zakazana jest reklama:
1) wyrobów tytoniowych, rekwizytów
tytoniowych, produktów imitujàcych wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli zwiàzanych z u˝ywaniem tytoniu,
2) napojów alkoholowych,
3) us∏ug medycznych i leków wydawanych wy∏àcznie z przepisu lekarza,
4) gier losowych i zak∏adów wzajemnych, z wyjàtkiem gier liczbowych,
loterii pieni´˝nych i fantowych.
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2. Zakazuje si´ nadawania reklam:
1) nawo∏ujàcych bezpoÊrednio niepe∏noletnich do nabywania produktów
lub us∏ug,
2) zach´cajàcych niepe∏noletnich do
wywierania presji na rodziców lub
inne osoby w celu sk∏onienia ich do
zakupu reklamowanych produktów
lub us∏ug,
3) wykorzystujàcych zaufanie niepe∏noletnich, jakie pok∏adajà oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach,
4) w nieuzasadniony sposób ukazujàcych niepe∏noletnich w niebezpiecznych sytuacjach,
5) oddzia∏ujàcych w sposób ukryty na
podÊwiadomoÊç.
3. Reklama nie mo˝e:
1) naruszaç godnoÊci ludzkiej,
2) zawieraç treÊci dyskryminujàcych ze
wzgl´du na ras´, p∏eç lub narodowoÊç,
3) raniç przekonaƒ religijnych lub politycznych,
4) zagra˝aç fizycznemu, psychicznemu
lub moralnemu rozwojowi niepe∏noletnich,
5) sprzyjaç zachowaniom zagra˝ajàcym zdrowiu, bezpieczeƒstwu lub
ochronie Êrodowiska.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do telesprzeda˝y.
Art. 16c. Zakazane jest nadawanie kryptoreklamy.”;
7) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Sponsorowane audycje lub inne przekazy sà oznaczane przez wskazanie
sponsora na ich poczàtku lub na koƒcu.
Wskazanie sponsora mo˝e zawieraç
tylko jego nazw´, firm´, znak towarowy
lub inne oznaczenie indywidualizujàce
przedsi´biorc´, jego dzia∏alnoÊç, towar
lub us∏ug´.
2. Wskazanie sponsora nie mo˝e zawieraç
nazwy, znaku towarowego lub innego
oznaczenia indywidualizujàcego przedsi´biorc´, jego dzia∏alnoÊç, towar lub
us∏ug´, których reklama jest zakazana
w art. 16b ust. 1 pkt 1 i 3.
3. Sponsor nie mo˝e wp∏ywaç na treÊç
audycji lub innego przekazu oraz ich
miejsce w programie w sposób ograniczajàcy samodzielnoÊç nadawcy. Sponsorowanie nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialnoÊci za treÊç audycji.

Poz. 358
4. Sponsorowane audycje lub inne przekazy nie mogà zach´caç do kupna lub
innego udost´pniania towarów lub
us∏ug sponsora lub osoby trzeciej.
5. Zabronione jest sponsorowanie audycji lub innych przekazów, z zastrze˝eniem ust. 6, przez:
1) partie polityczne,
2) zwiàzki zawodowe,
3) organizacje pracodawców,
4) osoby fizyczne lub osoby prawne,
których zasadniczà dzia∏alnoÊç stanowi produkcja lub sprzeda˝ towarów lub Êwiadczenie us∏ug, o których
mowa w art. 16b ust. 1.
6. Zabronione jest sponsorowanie transmisji sportowych przez podmioty wymienione w ust. 5 pkt 1—3 oraz przez
przedsi´biorców, których g∏ówna dzia∏alnoÊç polega na produkcji, sprzeda˝y
lub innym udost´pnianiu towarów lub
us∏ug, których reklama jest zakazana
zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 1.
7. Zabronione jest sponsorowanie:
1) serwisów informacyjnych, z wyjàtkiem sportowych i prognozy pogody,
2) audycji publicystycznych o treÊci
spo∏eczno-politycznej,
3) audycji poradniczych i konsumenckich,
4) audycji wyborczych lub bezpoÊrednio zwiàzanych z kampanià wyborczà.
8. Krajowa Rada okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób sponsorowania audycji lub innych przekazów, z uwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych w ust. 1—7,
w tym w szczególnoÊci czas emisji,
wskazania sponsora oraz sposób rozpowszechniania informacji o sponsorze w zapowiedzi audycji albo po zakoƒczeniu audycji lub innego przekazu,
a tak˝e w czasie trwania audycji lub innego przekazu. W rozporzàdzeniu Krajowa Rada okreÊli sposób prowadzenia
i przechowywania przez nadawc´ ewidencji sponsorowanych audycji lub innych przekazów oraz zakres informacji
obj´tych tà ewidencjà.”;

8) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. Audycje lub inne przekazy nie mogà
propagowaç dzia∏aƒ sprzecznych z prawem, z polskà racjà stanu oraz postaw
i poglàdów sprzecznych z moralnoÊcià
i dobrem spo∏ecznym, w szczególnoÊci
nie mogà zawieraç treÊci dyskryminujàcych ze wzgl´du na ras´, p∏eç lub narodowoÊç.
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2. Audycje lub inne przekazy powinny
szanowaç przekonania religijne odbiorców, a zw∏aszcza chrzeÊcijaƒski system
wartoÊci.

Poz. 358
nieniem zakresu informacji o przechowywanych materia∏ach.”;

10) dodaje si´ art. 20b w brzmieniu:

3. Audycje lub inne przekazy nie mogà
sprzyjaç zachowaniom zagra˝ajàcym
zdrowiu lub bezpieczeƒstwu oraz zachowaniom zagra˝ajàcym Êrodowisku
naturalnemu.

„Art. 20b. 1. Nadawca programu telewizyjnego
mo˝e nadaç bezpoÊrednià transmisj´
z wydarzenia o zasadniczym znaczeniu spo∏ecznym, zwanego dalej „wa˝nym wydarzeniem”, tylko:

4. Zabronione sà audycje lub inne przekazy zagra˝ajàce fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepe∏noletnich, w szczególnoÊci zawierajàce
treÊci pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony i nadmierny eksponujàce
przemoc.

1) w programie ogólnokrajowym
w rozumieniu ustawy lub koncesji,
dost´pnym w ca∏oÊci bez op∏aty,
z wy∏àczeniem op∏at okreÊlonych
w rozdziale 7 i podstawowych op∏at
pobieranych przez operatorów sieci
kablowych, lub

5. Audycje lub inne przekazy, które mogà
zagra˝aç fizycznemu, psychicznemu
i moralnemu rozwojowi niepe∏noletnich, inne ni˝ te, o których mowa
w ust. 4, nie mogà byç rozpowszechniane mi´dzy godzinà 6 a godzinà 23.

2) je˝eli to samo wydarzenie jest
transmitowane przez nadawc´ programu spe∏niajàcego wymogi okreÊlone w pkt 1, na podstawie umowy
z nadawcà, który naby∏ prawa do
transmisji danego wydarzenia, lub
z innym uprawnionym, z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Krajowa Rada okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady kwalifikowania, rozpowszechniania i sposób
zapowiadania audycji lub innych przekazów, o których mowa w ust. 5.
7. Nadawcy dbajà o poprawnoÊç j´zyka
swoich programów i przeciwdzia∏ajà
jego wulgaryzacji.”;
9) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. 1. Nadawca utrwala audycje, reklamy lub
inne przekazy na odpowiednich noÊnikach i przechowuje je przez okres 28 dni
od dnia rozpowszechnienia audycji, reklamy lub innego przekazu. Po up∏ywie
tego okresu przechowuje si´ zapisy audycji, reklamy lub innego przekazu b´dàcego przedmiotem post´powania
przed organem paƒstwowym do czasu
zakoƒczenia tego post´powania.
2. Osobie, która twierdzi, ˝e treÊç audycji,
reklamy lub innego przekazu narusza
jej prawa, nale˝y na jej pisemny wniosek i na koszt nadawcy udost´pniç zapis audycji, reklamy lub innego przekazu albo wydaç taki zapis na jej koszt,
w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.
3. W przypadku odmowy udost´pnienia
zapisu audycji, reklamy lub innego
przekazu, osobie, o której mowa
w ust. 2, s∏u˝y roszczenie o udost´pnienie zapisu na drodze sàdowej; sàdem
w∏aÊciwym w tych sprawach jest sàd
okr´gowy.
4. Krajowa Rada okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposoby utrwalania i przechowywania audycji, reklam i innych
przekazów przez nadawców, z uwzgl´d-

2. Ze wzgl´du na du˝e zainteresowanie
spo∏eczne za wa˝ne wydarzenia uwa˝a si´ mi´dzy innymi:
1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie,
2) pó∏fina∏y i fina∏y mistrzostw Êwiata
i Europy w pi∏ce no˝nej, a tak˝e
wszelkie inne mecze w ramach tych
imprez z udzia∏em reprezentacji
Polski, w tym mecze eliminacyjne,
3) inne mecze z udzia∏em reprezentacji Polski w pi∏ce no˝nej w ramach
oficjalnych rozgrywek oraz mecze
z udzia∏em polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu
UEFA.
3. Krajowa Rada mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, okreÊliç list´ innych, ni˝
wymienione w ust. 2, wa˝nych wydarzeƒ, uwzgl´dniajàc stopieƒ spo∏ecznego zainteresowania okreÊlonym
wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla ˝ycia spo∏ecznego, gospodarczego i politycznego.
4. Je˝eli przewiduje si´ organizacj´ wa˝nego wydarzenia w cz´Êciach, to ka˝dà takà cz´Êç uwa˝a si´ za wa˝ne wydarzenie.
5. Przepis ust. 1 stosuje si´ do nadaƒ
z opóênieniem, je˝eli opóênienie
nadania transmisji z wa˝nego wydarzenia nie przekracza 24 godzin i wynika z wa˝nych powodów, w szczególnoÊci:
1) z czasu, w którym odbywa si´ dane
wydarzenie, obejmujàcego okres
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mi´dzy godzinà 24 a godzinà 6 czasu obowiàzujàcego na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) z pokrywania si´ w czasie wa˝nych
wydarzeƒ lub ich cz´Êci.
6. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli
dany nadawca wyka˝e, ˝e ˝aden
nadawca programu spe∏niajàcego
wymogi okreÊlone w ust. 1 pkt 1 nie
wyrazi∏ gotowoÊci zawarcia umowy
umo˝liwiajàcej nadanie transmisji
zgodnie z ust. 1 pkt 2.
7. Krajowa Rada w zakresie wynikajàcym z wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊliç:
1) listy wydarzeƒ uznanych przez inne
paƒstwa europejskie za wa˝ne wydarzenia,
2) zasady wykonywania wy∏àcznych
praw do telewizyjnych transmisji
wydarzeƒ, o których mowa w pkt 1,
w sposób zapewniajàcy, ˝e wykonywanie tych praw przez nadawców podlegajàcych ustawie nie pozbawi odbiorców w danym paƒstwie mo˝liwoÊci odbioru tych wydarzeƒ na zasadach okreÊlonych
przez dane paƒstwo zgodnie z przepisami prawa mi´dzynarodowego.”;
11) w art. 36 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przewidywany udzia∏ audycji, o których mowa
w art. 15 ust. 1 i 4, w programie telewizyjnym
albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2
i 3, w programie radiowym lub telewizyjnym,”;
12) dodaje si´ art. 39a w brzmieniu:
„Art. 39a. 1. Koncesja mo˝e byç udzielona na rozpowszechnianie w sieciach kablowych lub w sposób rozsiewczy satelitarny programu poÊwi´conego wy∏àcznie:
1) telesprzeda˝y,
2) promocji
nadawcy.

dzia∏alnoÊci

w∏asnej

2. Do programów, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy, z wy∏àczeniem przepisów art. 15—15b.
3. Do programów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, nie stosuje si´:
1) ograniczenia dopuszczalnego wymiaru czasowego reklam i telesprzeda˝y w ciàgu godziny, okreÊlonego w art. 16 ust. 2,
2) przepisów art. 16 ust. 3 oraz
art. 16a.”;

Poz. 358

13) dodaje si´ art. 40a w brzmieniu:
„Art. 40a. 1. Nabycie lub obj´cie udzia∏ów albo akcji, bàdê nabycie prawa z udzia∏ów lub
akcji przez podmiot zagraniczny
w spó∏ce, która posiada koncesj´ na
rozpowszechnianie programu, wymaga zezwolenia Przewodniczàcego Krajowej Rady, do którego stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3, art.
35 ust. 2, art. 36 ust. 2 oraz art. 38.
2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
dokonane przez podmiot zale˝ny od
podmiotu zagranicznego, uwa˝a si´
za czynnoÊç dokonanà przez podmiot
dominujàcy w rozumieniu art. 4 pkt 16
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. —
Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118,
poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz
z 2000 r. Nr 22, poz. 270).
3. Przewodniczàcy Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie, o którym mowa
w ust. 1, na podstawie uchwa∏y Krajowej Rady.
4. CzynnoÊci dokonane bez zezwolenia
sà niewa˝ne.”;
14) w art. 44 skreÊla si´ ust. 6;
15) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli nadawca narusza obowiàzek wynikajàcy
z art. 15 ust. 1—4, art. 15a ust. 1, art. 16
ust. 1—3, art. 16a ust. 1—3 oraz ust. 5 i 6,
art. 16b, art. 16c, art. 17 ust. 1—7, art. 20 ust. 1,
art. 20b ust. 1 i 6 lub z przepisów wydanych na
podstawie art. 15 ust. 5, art. 15a ust. 4, art. 15b,
art. 16 ust. 4, art. 16a ust. 4, art. 17 ust. 8 i art. 18
ust. 6, Przewodniczàcy Krajowej Rady wydaje
decyzj´ nak∏adajàcà na nadawc´ kar´ pieni´˝nà
w wysokoÊci do 50% rocznej op∏aty za u˝ywanie cz´stotliwoÊci przeznaczonej do nadawania
programu, a w przypadku gdy nadawca nie
uiszcza op∏aty za cz´stotliwoÊç, kar´ pieni´˝nà
w wysokoÊci do 10% przychodu nadawcy, osiàgni´tego w poprzednim roku podatkowym.”
Art. 2. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999) w art. 17 skreÊla
si´ pkt 1.
Art. 3. Prezes Rady Ministrów og∏osi w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z przepisów
og∏oszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.
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